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Shënimet stenografike, përkatësisht incizimi i tonit në 
afat prej 48 orëve do të përkthehen, kontrollohen dhe 
bashkëngjiten në procesverbal, së bashku me përshkrimin 
nga incizimi i tonit. 

 
Raporti i Komisionit 

 
Neni 47 

Komisioni në afat prej dhjetë ditësh pas përfundimit të 
debatit parashtron raport për përcaktim të fakteve dhe jep 
propozim te Këshilli të vendos për parashtrimin e kërkese 
te Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë për 
ngritje të procedurës për përcaktim të përgjegjësisë së 
gjykatësit ose kryetarit të gjykatës.  

 
Përmbajtja e raportit 

 
Neni 48 

Raporti duhet t'i përmbajë të gjitha shkesat dhe aktet të 
cilat gjatë procedurës Komisioni i ka pasur në dispozicion, 
prononcimin e gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, 
përshkrimin e veprimeve të zbatuara, si dhe propozimin e 
arsyetuar për vendosje. 

 
Vendimi i Këshillit 

 
Neni 49 

Këshilli në bazë të raportit nga neni 48 të këtij ligji dhe 
debatit në mbledhjen e Këshillit miraton vendim për para-
shtrim të kërkesës te Këshilli Gjyqësor i Republikës së Ma-
qedonisë për ngritje të procedurës për përcaktim të 
përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të gjykatës. 

Këshilli do ta refuzojë iniciativën nëse përcakton se 
është e pabazë për shkak të mosekzistimit të dëshmive se 
gjykatësi e ka kryer shkeljen në pajtim me ligj. 

 
Neni 50 

Këshilli me konkluzion nga radhët e veta cakton një 
anëtar të Këshillit, i cili do ta përfaqësojë Këshillin në 
procedurë për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit ose 
kryetarit të gjykatës para Këshillit Gjyqësor të Republikës 
së Maqedonisë. 

 
Dorëzimi i vendimit 

 
Neni 51 

Vendimi nga neni 50 të këtij ligji dorëzohet në afat prej 
tri ditësh nga dita e mbajtjes së mbledhjes në të cilën është 
miratuar vendimi te gjykatësi ose kryetari i gjykatës për të 
cilët është mbajtur procedura para Këshillit, ndërsa lënda 
me të gjitha shkresat dhe vendimi nga neni 50 të këtij ligji 
dorëzohet te Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë 
në afatin e përcaktuar në këtë paragraf. 

Në afatin nga paragrafi 1 i këtij neni, për vendimin e 
miratuar nga neni 50 i këtij ligji, Këshilli e informon 
parashtruesin e iniciativës. 

          
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 52 

Zgjedhjen e parë të anëtarëve të Këshillit, në pajtim me 
këtë ligj, do ta zbatojë Komisioni i formuar nga Këshilli 
Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë i përbërë prej pesë 
anëtarëve. 

Procedurën për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit, 
Këshilli Gjyqësor është i obliguar ta fillojë në afat prej 60 
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

Rregulloren për punë Këshilli do ta miratojë në afat 
prej 30 ditësh nga dita e konstituimit të tij. 

Aktet për organizimin e brendshëm dhe sistematizim të 
punëve dhe detyrave do t'i miratojë Këshilli në afat prej 30 
ditësh nga dita e konstituimit. 

Aktet tjera të parapara me këtë ligj do të miratohen në 
afat prej tre muajve nga konstituimi i Këshillit. 

Mbledhjen konstitutive e Këshillit të parë, e konvokon 
dhe me të kryeson anëtari më i vjetër i Këshillit, deri në 
zgjedhjen e kryetarit të Këshillit. 

 
Neni 53 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do 
të fillojë të zbatohet pas kalimit të tre muajve nga dita e 
hyrjes në fuqi. 

__________ 
408. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

високото образование, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 февруари 2015 година. 
   

       Бр. 08 – 753/1                               Претседател 
11 февруари 2015 година       на Република Македонија,                       

    Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за високото образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 10/15), членовите 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28 и 29 од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон нема да се 
применуваат до 30 јануари 2016 година, а членовите 
21, 23, 24 и 25 нема да се применуваат до 30 јануари 
2017 година. 

 
Член 2 

Одредбите од членот 30 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/15), ќе отпочнат да се применуваат од 30 јануари 
2016 година. 

 
Член 3 

Во членот 31 став 1 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/15), зборовите „2015/2016 година“ се заменуваат со 
зборовите „2016/2017 година“. 

Во ставот 3 зборовите „2015 година“ се заменуваат 
со зборовите „2016 година“. 

Во ставот 4 зборовите „2015/2016 година“ се заме-
нуваат со зборовите „2016/2017 година“. 

 
Член 4 

Во членот 32 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/15), зборови-
те „2015/2016 година“ се заменуваат со зборовите 
„2016/2017 година“. 
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Член 5 
Во членот 33 став 1 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/15), зборовите „шест месеци“ се заменуваат со збо-
ровите „осумнаесет месеци“. 

Во ставот 2 зборовите „2017/2018 година“ се заме-
нуваат со зборовите „2018/2019 година“. 

 
Член  6 

Во членот 37 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/15), зборови-
те „една година“ се заменуваат со зборовите „две го-
дини“. 

 
Член 7 

Во членот 38 од Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ број 10/15), зборови-
те „31 декември 2016 година, а од 1 јануари 2017 го-
дина“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2018 
година, а од 1 јануари 2019 година“. 

 
Член 8 

Одредбата од  членот 40 став 1 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на Република Македонија“ 
број 10/15), нема да се применува до 30 јануари 2016 
година. 

 
Член 9 

Во членот 43 став 1 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
10/15), зборовите „шест месеци“ се заменуваат со збо-
ровите „една година“. 

 
Член 10 

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

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË 

LARTË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër   10/15), nenet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28 dhe 29 nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk do të zbatohen deri më 30 
janar 2016, kurse nenet 21, 23, 24 dhe 25 nuk do të 
zbatohen deri më 30 janar 2017.   

 
Neni 2 

Dispozitat nga neni 30 i Ligjit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër  10/15), do të fillojnë të 
zbatohen prej 30 janarit 2016.   

 
Neni 3 

Në nenin 31 në paragrafin 1 të Ligjit për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër  10/15), fjalët: 
"2015/2016" zëvendësohen me fjalët: "2016/2017".  

Në paragrafin 3 fjalët "viti 2015" zëvendësohen me 
fjalët "viti 2016".  

Në paragrafin 4 fjalët "2015/2016" zëvendësohen me 
fjalët "2016/2017".  

Neni 4 
Në nenin 32 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 

Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  10/15), fjalët "2015/2016" 
zëvendësohen me fjalët "2016/2017".  

 
Neni 5 

Në nenin 33 në paragrafin 1 të Ligjit për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër  10/15), fjalët: "gjashtë 
muaj" zëvendësohen me fjalët: "tetëmbëdhjetë muaj".  

Në paragrafin 2 fjalët: "2017/2018" zëvendësohen me 
fjalët: "2018/2019".  

 
Neni 6 

Në nenin 37 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  10/15), fjalët: "një vit" zëvendësohen 
me fjalët: "dy vite". 

 
Neni 7 

Në nenin 38 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  10/15), fjalët: "31 dhjetor 2016, e nga 
1 janari 2017" zëvendësohen me fjalët: "31 dhjetor 2018, e 
nga 1 janari 2019".   

 
Neni 8 

Dispozita nga neni 40 paragrafi 1 të Ligjit për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
10/15), nuk do të zbatohet deri më 30 janar 2016.  

 
Neni 9 

Në nenin 43 paragrafi 1 të Ligjit për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër  10/15), fjalët: "gjashtë 
muaj" zëvendësohen me fjalët: "një vit". 

 
Neni 10 

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

____________ 
409. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТА-
НОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО 
ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО  

И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
високообразовните установи за образование на наста-
вен кадар во предучилишното воспитание, основното и 
средното образование,  

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 11 февруари 2015 година. 

   
       Бр. 08 – 755/1                               Претседател 
11 февруари 2015 година       на Република Македонија,                       

    Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 


