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Член 29
Зголемените износи од членот 4 од овој закон, ќе 

им се утврдат на примателите на посебен додаток сме-
тано од првиот ден на наредниот месец од влегувањето 
во сила на овој закон.

Постапките за основање и почнување со работа на 
установи за деца започнати до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите 
од овој закон.

Член 30
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за заштита на децата.

                                                                             
Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJE TË FËMIJËVE

Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 dhe 
21/18), në nenin 16 paragrafi (4) pas fjalëve: “për nevojat e 
të punësuarve të tyre” shtohen fjalët: “dhe me mundësi për 
përkujdesje dhe edukim të fëmijëve prindërit e të cilëve 
nuk janë të punësuar në personin juridik”.

 
Neni 2

Në nenin 20 paragrafi (6) pas fjalëve: "të institucioneve 
private për fëmijë" shtohen fjalët: "dhe të kopshteve për 
fëmijë/qendrave për zhvillim të hershëm të fëmijëve të 
themeluara si njësi organizative nga neni 16 paragrafët  (4), 
(5) dhe (6)  të këtij ligji.".  

Neni 3
Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a, si vijon: 

“Neni 33-a
Për fëmijë me pengesa në zhvillim dhe me nevoja 

specifike nga neni 33 të këtij ligji, realizohet e drejta e 
sigurimit shëndetësor, në pajtim me rregullat nga sfera e 
sigurimit shëndetësor.".

Neni 4
Në nenin 35 paragrafi (1) shuma „4.202” zëvendësohet 

me shumën „5.021”.
Në paragrafin (2) shuma prej „6.303“ zëvendësohet me 

shumën „7. 531“.
Në paragrafin (3) shuma prej „5.252,50“ zëvendësohet 

me shumën „6.276“.  

Neni 5
Në nenin 60 paragrafi (2) fjalët: “kopshti për fëmijë 

nga paragrafi (1) të këtij neni” zëvendësohen me fjalët: 
“kopshti publik për fëmijë”.

Neni 6
Në nenin 100 paragrafi (1) ndryshon si vijon: 
„Institucioni për fëmijë mund të themelohet dhe të 

fillojë me punë, nëse:  
- është përcaktuar numri i nevojshëm i fëmijëve, në 

pajtim me standardet dhe normativat e përcaktuara  për 
kryerjen e veprimtarisë, 

- janë siguruar kushte hapësinore përkatëse, pajisje dhe 
mjete didaktike, në pajtim me standardet dhe normativat e 
përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë, 

- janë miratuar programe për kryerjen e veprimtarisë, 
- është përcaktuar numri i nevojshëm i punëtorëve 

përkatës profesionalë dhe të tjerë, në pajtim me standardet 
dhe normativat e përcaktuara për kryerjen e veprimtarisë 
dhe 

- janë siguruar mjete financiare të nevojshme.".
                                                                            

Neni 7
Në nenin 102-a, paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Për njësinë organizative nga neni 16 paragrafët (4), (5) 

dhe (6) të këtij ligji, në mënyrë përkatëse zbatohen 
dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me fillimin e punës 
të institucionit për fëmijë, kuadrin në institucionet private 
për fëmijë, mbikëqyrjen mbi punën e institucioneve për 
fëmijë, mbikëqyrjen inspektuese, mënyrën e financimit të 
institucioneve private për fëmijë, evidecën dhe 
dokumentacionin në sferën e përkujdesjes dhe edukimit të 
fëmijëve, programet për kryerjen e veprimtarisë si dhe 
heqjen e aktvendimit për kryerjen e veprimtarisë.".

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Në rast të ndryshimit të  themeluesit/selisë/kushteve 

hapësinore të institucionit për fëmijë, njësia organizative 
në përbërje të personit juridik, kopshti për fëmijë/qendra 
për zhvillim të hershëm të fëmijëve  në përbërje të 
institucionit të arsimit të lartë, me kërkesë të parashtruar 
nga themeluesi, e pas mendimit të komisionit nga neni 102 
paragrafi (2) i këtij ligji, ministri miraton aktvendim për 
ndryshimin e themeluesit/selisë/kushteve hapësinore.".

Neni 8
Në nenin 111 alineja 2 ndryshohet si vijon: 
"-konstatohet se institucioni privat tanimë nuk i 

plotëson disa nga kushtet nga neni 100 paragrafi (1) alinetë 
2, 3 dhe 5 të këtij ligji, nëse nuk i ka siguruar punëtorët 
profesionalë të nevojshëm dhe të tjerë, nëse nuk ka numër 
të mjaftueshëm të fëmijëve për punë funksionale, ose nuk i 
zbaton dispozitat e këtij ligji dhe aktet nënligjore që dalin 
prej tij.".

Neni 9
Në nenin 113 fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën 

“dy”.

Neni 10
Neni 113-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Aktvendimi nga neni 78 paragrafi (3), neni 88 

paragrafi (2), neni 102 paragrafi (1) dhe neni 102-a 
paragrafët (1), (3) dhe (4) të këtij ligji, miratohet në afat 
prej 60 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës me 
dokumentacionin e nevojshëm."
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(2) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesave 
nga neni 78 paragrafi (1), neni 88 paragrafi (1), neni 102 
paragrafi (1) dhe neni 102-a paragrafët (1), (3) dhe (4), i 
përcakton ministri.".

Neni 11
Në nenin 135 paragrafi (1) pas fjalëve: "punë të tjera 

profesionale për mbrojtjen e fëmijëve" shtohen fjalët: 
"kryejnë punë me interes publik në pajtim me këtë ligj dhe 
kanë status të të  punësuarve në sektorin publik dhënës të 
shërbimeve publike".

Neni 12
Në nenin 136 paragrafi (2) alineja 1 fjalët: "pedagog 

muzikor, pedagog i diplomuar i artit figurativ, pedagog i 
diplomuar i edukatës fizike", zëvendësohen me fjalët: 
"fakultet të kryer të artit muzikor, fakultet të edukatës 
fizike, sportit dhe shëndetit, fakultet të arteve figurative,".

Në paragrafin (3) pika 1) pas fjalëve: “pedagog i 
diplomuar për edukim parashkollor" vendoset presje dhe 
shtohen fjalët: “pedagog i diplomuar".

Në pikën 2) fjalët: “nga paragrafi (4) pika 2” 
zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafi (3) pika 1)”.

Neni 13
Në nenin 143 paragrafi (6) fjalët: “paragrafi (4)” 

zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3).
Në paragrafin (7) fjalët: “nga paragrafi (1)” 

zëvendësohen me fjalët: “nga paragrafi (3)”. 
Në paragrafin (11) fjalët: “paragrafi (1) zëvendësohen 

me fjalët: “paragrafi (3).
Në paragrafin (13) fjalët: “paragrafët (3) dhe (4)” 

zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (11)”.

Neni 14
Në nenin 167 paragrafi (1) pika 2) pas fjalëve: 

“pedagog i diplomuar për edukim parashkollor" vendoset 
presje dhe shtohen fjalët: “pedagog i diplomuar".

           Në pikën 3) fjalët: "edukator nga paragrafi (3) të 
këtij neni" zëvendësohen me fjalët: “nga pika 2) e këtij 
paragrafi.”  

Neni 15
Në nenin 177 paragrafi (1) pas fjalëve: "drejtor i 

institucioneve për fëmijë;" shtohen fjalët: "personi i cili 
menaxhon me kopshtin për fëmijë/qendrën për zhvillim të 
hershëm të fëmijëve si njësi organizative e themeluar nga 
dhe në përbërje të personave juridikë, institucionit të 
arsimit të lartë dhe të shkollës private;", ndërsa pas fjalëve: 
"në institucionet për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të 
moshës parashkollore" shtohen fjalët: "dhe në kopsht për 
fëmijë/qendër për zhvillim të hershëm të fëmijëve, si njësi 
organizative e themeluar nga dhe në përbërje të personave 
juridikë, institucionit të arsimit të lartë dhe të shkollës 
private".

Neni 16
Në nenin 177-g paragrafi (5) pas fjalëve: “prej të cilave 

pyetje” fjala “të” zëvendësohet me lidhëzën "dhe".
  

Neni 17
Në nenin 177-e paragrafi (9) fjalët: "Përfaqësuesit e 

autorizuar" zëvendësohen me fjalët: “Anëtarët e 
Komisionit".

Neni 18
Në nenin 177-z paragrafi (1) pas fjalëve: “e pastaj" 

shtohen fjalët: “pas dhënies së suksesshme të pjesës së 
parë, kandidati të njëjtën ditë e jep pjesën e dytë të 
provimit (studim i rastit) nëse kandidati deklarohet se të 
dyja pjesët nga provimi do t’i japë në të njëjtën ditë", e 
fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “të pjesës së parë" 
shtohen fjalët: “nëse kandidati nuk deklarohet që provimin 
do ta japë në të njëjtën ditë".

Në paragrafin (7) fjala “tre” zëvendësohet me fjalën 
“dy”.

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon: 
"Pjesa e dytë e provimit jepet në afat prej së paku pesë 

ditësh pas dhënies së suksesshme të pjesës së parë nëse 
kandidati nuk deklarohet që provimin do ta japë në të 
njëjtën ditë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni.“.

Paragrafi (9) shlyhet.  

Neni 19
Në nenin 177-i paragrafi (8) pas fjalës "parë" shtohen 

fjalët: “dhe pjesës së dytë".
Paragrafi (10) ndryshon si vijon: 
"Nëse kandidati e jep vetëm një pjesë të provimit 

kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për t'iu 
përgjigjur pyetjeve është 60 minuta.".

Neni 20
Në nenin 177-j paragrafi (1) fjalët: “nga neni 178 

paragrafët (2) pikat 1), 2), 3) dhe 4), (3) dhe (4) të këtij 
ligji" zëvendësohen me fjalët: “nga neni 178 paragrafi (1) i 
këtij ligji.

Në paragrafin (5) pas fjalëve: “shembulli praktik" 
shtohen fjalët: “dhe dokumentet e kandidatëve të 
parashtruara me kërkesë për marrje të licencës". 

Në paragrafin (6) pas fjalës “provime” shtohen fjalët: 
“anëtarët e të cilëve nuk janë nga radhët e anëtarëve të 
Komisionit për Licencim”.

Në paragrafin (7) fjalët: “secili sesion i mbajtur i 
provimit” shlyhen, e pas fjalëve: “mblidhet sipas ” shtohen 
fjalët: “nevojës së paku një herë në vit”.

Neni 21
Në nenin 180 pas alinesë 2 shtohet alineja e re 3, si 

vijon:
"- gjatë kryerjes së mbikëqyrjes konstatohet se nuk janë 

plotësuar kushtet për marrje të licencës në pajtim me 
ligjin,“.

Neni 22
Pas nenit 181 shtohet neni i ri 181 - a, si vijon:

"Neni 181-a
(1) Personi nga neni 177 paragrafi (1) të këtij ligji i cili 

është gjashtë muaj para pensionimit nuk do të japë provim 
profesional për kontroll të shohurisë së nevojshme 
profesionale për kryerje të punëve nga sfera e përkujdesjes 
dhe edukimit të fëmijëve, përkatësisht nga sfera e mbrojtjes 
së fëmijëve, përkatësisht të njëjtit do t'i vazhdohet licenca 
për punë për gjashtë muajt e ardhshëm  deri në pensionim. 

(2) Personit i cili do të parashtrojë deklaratë me shkrim 
për vazhdimin e marrëveshjes për punësim në pajtim me 
nenin 104 të Ligjit për marrëdhënie të punës, vazhdim i 



31 октомври 2018 Бр. 198 - Стр. 33

marrëveshjes që është për periudhë kohore më të gjatë se 
gjashtë muaj, mund t'i vazhdohet (përtërihet) licenca e 
punës nëse i plotëson kushtet ligjore nga neni 179 të Ligjit 
për mbrojtjen e fëmijëve.".

Neni 23
Në nenin 191 pas paragrafit (8) shtohet paragraf i ri (9), 

si vijon:
"(9) Çmimet e shërbimeve në kopshtin për 

fëmijë/qendrën për zhvillim të hershëm të fëmijëve, si njësi 
organizative e themeluar nga dhe në përbërje të personave 
juridik, institucionit të arsimit të lartë dhe të shkollës 
private i përcakton themeluesi.".

Neni 24
Në nenin 195-a pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri 

(5), si vijon:
"(5) Administrimin e bazës së të dhënave nga 

paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni e kryen ministri i Punës 
dhe Politikës Sociale". 

Paragrafi (5) bëhet paragraf (6). 
                                                

Neni 25
Në nenin 207 paragrafi (1) fjalët: “paragrafi (1) alineja 

10" zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (1) alineja 9".

Neni 26
Në nenin 226 paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë  (2), (3), 

(4) dhe (5). 

Neni 27
Në nenin 230-a alineja 1 ndryshohet si vijon:
"- anëtar i komisionit nga neni 177-gj (4), nëse gjatë 

kohës së dhënies së provimit qëndron më gjatë se pesë 
sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep 
provimin“.

Neni 28
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 

miratohen në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.

                                             
Neni 29

Shumat e zmadhuara nga neni 4 të këtij ligji, do t’u 
përcaktohen marrësve të shtesës së veçantë të llogaritur 
nga dita e parë e muajit të ardhshëm nga hyrja në fuqi e 
këtij ligji.

Procedurat për themelim dhe fillim me punë të 
institucioneve për fëmijë të filluara deri në ditën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.

Neni 30
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve.

                                                                             
Neni 31

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3605.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИЈАЛ-
НО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА 
ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА  СО  ДОМИНАНТНА  СОПСТВЕНОСТ  НА 

ДРЖАВАТА

Се прогласува Законот за материјално обезбедува-
ње на невработените лица поради приватизацијата на 
претпријатијата  со  доминантна  сопственост  на држа-
вата,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 октомври 2018 година.

 
Бр. 08-6110/1 Претседател

24 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

З А К О Н
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕВРА-
БОТЕНИТЕ ЛИЦА ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦИЈА-
ТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ДОМИНАНТНА 

СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите за стекнување 

и начинот на користење на право на материјално обез-
бедување во вид на паричен надоместок на невработе-
ните лица на кои им престанал  работниот  однос  по  
основ  на  стечај,  ликвидација  или  технолошки  ви-
шок, заклучно со 30 јуни 2017 година, а кои оствариле 
право на паричен надоместок по 1 јануари 1995  го-
дина.

Член 2
Невработено лице во смисла на членот 1 од овој за-

кон е лицето:
- кое било најмалку 15 години во работен однос во 

претпријатија со доминантна сопственост на државата, 
утврден со М1/М2 обрасци, 

- на кое работниот однос му престанал по основ на 
стечај, ликвидација или технолошки вишок во претпри-
јатие со доминантна сопственост на државата или на 
кое работниот однос му престанал по основ на стечај, 
ликвидација или технолошки вишок, по приватизација 
на претпријатието кое претходно било во доминантна 
сопственост на државата, под услов истиот да бил зас-
нован додека претпријатието било со доминантна соп-
ственост на државата и при приватизацијата да не дош-
ло до промена на единствениот матичен број на субјек-
тот (ЕМБС), согласно со закон, 


