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Neni 6 
Në nenin 17-i në paragrafin (7) pas fjalës "termin" pika 

në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët : "dhe i 
shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit profesional për 
siguri gjatë punës në kohëzgjatje prej tre viteve, për të cilën 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale miraton vendim 
kundër të cilit mund të ngritët kontest administrativ para 
gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e 
pranimit të aktvendimit." 

 
Neni 7 

Në nenin 17-t paragrafët (4) dhe (5) ndryshohet si 
vijon: 

"Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni mban 
mbledhje pas çdo provimi të mbajtur profesional dhe bën 
revizion në zbatimin e të njëjtës, për çka dorëzon raport në 
ministrinë kompetente për punët nga sfera e punës.  

 Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (3) të këtij neni 
u takon kompensim në para, që në nivel vjetor arrin një 
rrogë neto mesatare në Republikën e Maqedonisë, për të 
cilën Akademia miraton vendim." 

 
Neni 8 

Në nenin 54-a në paragrafin (1) pas fjalës 
"kundërvajtëse" shtohen fjalët: “edhe të mandatit".  

Në nenin (2) pas fjalës "kundërvajtjes" shtohen fjalët: 
“edhe të mandatit". 

Në nenin (4) pas fjalës "kundërvajtjes" shtohen fjalët: 
“edhe të mandatit". 

 
Neni 9 

Pas nenit 57 shtohen dy nene të reja 57-a dhe 57-b si 
vijojnë: 

     
"Neni 57-a 

(1) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i 
cili teknikisht e realizon provimin nga neni 17-d të këtij 
ligji nëse e incizon, nuk e emiton direkt në ueb faqen e 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe nëse nuk e 
vendos incizimin nga provimi i plotë në ueb faqen e 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me 
nenin 17-x paragrafi (3) të këtij ligji.  

(2) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit nga neni 
17-d paragrafi (1) që do të lejojë të japë provimin kandidati 
i cili nuk i plotëson kushte e përcaktuara me këtë ligj.  

(3) Gjobë në shume prej 5.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik i 
cili teknikisht e realizon provimin nga neni 17-d të këtij 
ligji, nëse nuk e ndërprenë provimin në pajtim me nenin 
17-i paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.  

(4) Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar i 
cili teknikisht e realizon provimin profesional nga neni 17-
x të këtij ligji nëse nuk e bllokon shtrirjen e radio 
frekuencës në hapësirën për dhënien e provimit.  

(5) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesve të 
autorizuar nga neni 17-x paragrafi (5) i këtij ligji nëse 
lejojnë që kandidati të veprojë në kundërshtim me nenin 
17-i paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij ligji.  

(6) Gjobë me shumë prej 100 deri 200 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit i cili 
vepron në kundërshtim me nenin 17-i paragrafët (2), (3) 
dhe (4) të këtij ligji. 

(7) Gjobë në shumë prej 500 deri 750 euro ne 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje  
përfaqësuesit të autorizuar nga neni 17-x paragrafi (5) të 
këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 17-i 
paragrafi (9) nga ky ligj.   

(8) Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohen anëtarëve të 
komisionit nga neni 17-t paragrafi (3) i këtij ligji nëse 
konstatojnë parregullsi në realizimin e provimit 
profesional, ndërsa këtë nuk e konstatojnë në raportin për 
ministrin kompetent për punën nga sfera e punës.“                                   
  

Neni 57-b 
Përcaktimi i lartësisë së gjobës për personin juridik 

bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."  
 

Neni 10 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

siguri dhe shëndet gjatë punës ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 129/15) neni 8 shlyhet.  

 
Neni 11 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.    

 
Neni 12 

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

__________ 
5275. 

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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за социјалната заштита, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 ноември 2015 година. 

   
   Бр. 08 – 5090/1                            Претседател 
2 ноември 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за социјалната заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/11,  
51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 
116/14,  180/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15), во чле-
нот 130 став 5 се менува и гласи: 

„Заводот за социјални дејности донесува решение 
за издадена, продолжена, обновена и одземена лиценца 
за работа, врз основа на одлука на Комисијата за ли-
ценцирање.“ 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Против решението од ставот 5 на овој член може 

да се изјави жалба до Министерството за труд и соци-
јална политика, во рок од 15 дена од денот на приемот 
на решението.“ 
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Член 2 
Во членот 131-г став  3 зборот ,,еднаш“ се заменува 

со зборот  ,,двапати“. 
Во ставот 5 по зборот ,,одлучува“ се додаваат збор-

овите: ,,најмалку 30% од“, а по зборот ,,отстранети“ се 
додаваат зборовите: ,,и заменети со нови“. 

Во ставот 9 по зборовите: „социјални дејности“ се 
додаваат зборовите:  „за што директорот на Заводот 
определува одговорно лице, кое утврдува дали канд-
идатот ги исполнува условите за полагање на испитот“. 

По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи: 
 „На одговорното лице од ставот 9 на овој член за 

секој спроведен стручен испит му следува паричен 
надоместок, во износ од една третина од просечната 
нето плата во Република Македонија, за што Минист-
ерството за труд и социјална политика донесува реше-
ние.“ 
 

Член 3 
Во членот 131-д став 3 се менува и гласи: 
„Кандидатите на кои им е одобрено барањето за по-

лагање на испитот и јавноста се информираат за дату-
мот и времето на полагање на испитот, најмалку осум 
дена пред одржување на испитот преку веб страницата 
на Министерството за труд и социјална политика и Јав-
ниот радиодифузен сервис.“ 

Ставот 4 се брише. 
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 4 и 5. 

 
Член 4 

Во членот 131-ѓ  став 2 се брише. 
Ставовите  3  и 4 стануваат ставови 2 и 3.  
По ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5, 6, 7 и 8, 

кои гласат: 
„На преставниците од ставот 3 на овој член за секој 

одржан испит им следува паричен надоместок, во из-
нос од една третина од просечната нето плата во Ре-
публика Македонија, за што Министерството за труд и 
социјална политика донесува решение. 

Овластеното правно лице кое технички го спров-
едува испитот е должно да го блокира радио фреквенц-
искиот опсег во просторијата за полагање на испитот 
за време на спроведување на стручниот испит. 

Агенцијата за електронски комуникации (во нат-
амошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на 
блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во про-
сторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи 
секаков вид на електронска комуникација со околината 
надвор од просторијата за полагање на испитот. 

 АЕК во просторијата за полагање на испитот инс-
талира мерна опрема која обезбедува електронски за-
пис од извршените мерења во траење од 30 дена и ис-
тите се складираат во централниот контролен систем 
на АЕК. 

 АЕК формира тричлена комисија која изготвува 
извештај врз основа на електронските записи складир-
ани во централниот контролен систем на АЕК и истиот 
го доставува до Министерството за труд и социјална 
политика најдоцна во рок од 15 дена од завршување на 
стручниот испит.“ 

 
Член 5 

 Во членот 131-е став 4 зборовите: „став 4“ се заме-
нуваат со зборовите: „став 3“. 

 Во ставот 7 по зборот „термин“ се додаваат збор-
овите: „и му се изрекува забрана за полагање на испи-
тот за стекнување на лиценца во траење од три години, 
за што заводот за социјални дејности донесува реш-
ение против кое може да се изјави жалба до Мини-
стертсвото за труд и социјална политика во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението. Против реше-
нието на Министерството за труд и социјална политика 
може да се поведе управен спор пред надлежен суд во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“ 

Во ставот 8 зборовите: „став 4“ се заменуваат со 
зборовите: „став 3“. 

 
Член 6 

Во членот 131-ј ставови 6 и 7 се менуваат и гласат: 
“Комисијата од ставот 5 на овој член по секој од-

ржан испит врши ревизија на спроведување на испи-
тот, за што доставува извештај до министерот за труд и 
социјална политика. 

На членовите на комисијата од ставот 5 на овој чле-
н им следува паричен надоместок кој на годишно ниво 
изнесува една просечна нето плата во Република Маке-
донија, за што Министерството за труд и социјална по-
литика донесува решение.“ 

 
Член 7 

Членот 256-а се менува и гласи:  
„Глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице од 
членот 131-г став 9 од овој закон кое ќе дозволи да 
полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните усл-
ови од членот 130-а од овој закон.  

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече на овластените прет-
ставници од членот 131-ѓ од овој закон, ако дозволат 
кандидатот да постапи спротивно на членот 131-е ста-
вови 2, 3 и 4 од овој закон.   

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече на кандидатот, кој пост-
апува спротивно на членот 131-е ставови 2, 3 и 4 од 
овој закон.   

Глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска проти-
ввредност ќе им се изрече на  членовите на комисијата 
од членот 131-ј став 5 од овој закон, доколку утврдат 
неправилности во спроведување на испитот, а тоа не го 
констатираат во извештајот до министерот за труд и 
социјална политика.“ 

 
Член 8 

Членот 256-б се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 10.000 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече на овластеното правно ли-
це кое технички го спроведува испитот од членот 131-ѓ 
став 5 од овој закон, доколку не го блокира радио 
фрeквенцискиот опсег во просторијата за полагање на 
испитот.” 

 
Член 9 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за социјалната заштита.  

           
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 DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MBROJTJE SOCIALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e 

epublikës së Maqedonisë" numër  79/2009, 36/11,  51/11, 
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,  44/14, 116-
/14,  180/14, 33/15, 72/15, 104/15 dhe 150/15), në nenin 
130 paragrafi 5 ndryshohet si vijon: 
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"Enti për veprimtari sociale miraton aktvendim për 
licencë të lëshuar, vazhduar dhe përtërirë dhe të hequr për 
punë, në bazë të vendimit të Komisionit për licencim." 

Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6 si vijon: 
"Kundër vendimit nga paragrafi 5 i këtij neni mund të 

paraqitet  ankesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës So-
ciale, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktven-
dimit." 

 
Neni 2 

Në nenin 131-g në paragrafin 3 fjalët: “një herë" ndrys-
hohet me fjalët: “dy herë". 

Në paragrafin 5 pas fjalët: “vendos" shtohen fjalët: “më 
së paku 30% nga", ndërsa pas fjalët: “të largohen" shtohen 
fjalët: “dhe të zëvendësohen me të reja".  

Në paragrafin 9 pas fjalëve: "veprimtari sociale" shtoh-
en fjalët: “për të cilën drejtori i Entit përcakton person pë-
rgjegjës, i cili përcakton nëse kandidati i plotëson kushtet 
për dhënien e provimit".  

Pas paragrafit 9 shtohet paragrafi i ri 10,  si vijon: 
"Personit përgjegjës nga paragrafi 9 i këtij neni për çdo 

provim të dhënë profesional i takon kompensim në para, 
me shume prej një të tretës së rrogës neto mesatare në Re-
publikën e Maqedonisë, për të cilën Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale miraton aktvendim." 

 
Neni 3 

Në nenin 131-d paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
„Kandidatët të cilëve u është miratuar kërkesa për 

dhënien e provimit profesional dhe opinioni informohen 
për datën dhe kohën e mbajtjes së provimit, më së paku 
tetë ditë para mbajtjes së provimit profesional përmes ueb 
faqes së Ministrisë së Punës dhe Politikes Sociale dhe 
Servisit Publik Radiodifuziv." 

Paragrafi 4 shlyhet.  
Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 4 dhe 5.  
             

Neni 4 
Në nenin 131-gj paragrafi 2 shlyhet.  
Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 2 dhe 3.   
Pas paragrafit 3 shtohen pesë paragrafë të rinj 4, 5, 6, 7 

dhe 8 si vijojnë: 
"Përfaqësuesve nga paragrafi 3 i këtij neni për çdo 

sesion të mbajtur të provimeve u takon kompensim në 
para, me shumë prej një të tretës së rrogës neto mesatare në 
Republikën e Maqedonisë, për të cilën Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale miraton aktvendim. 

Personi i autorizuar juridik i cili teknikisht e realizon 
provimin profesional është i obliguar ta bllokojë shtrirjen e 
radio frekuencës së hapësirës për dhënien e provimit gjatë 
kohës së realizimit të provimit profesional.  

Agjencia për komunikime elektronike (në tekstin e më-
tejmë: AKE) bën monitorim të përhershëm të bllokimit të 
shtrirjes së radio frekuencës në hapësirat për dhënien e 
provimit, më qellim të pengimit të çfarëdo lloji të komuni-
kimit elektronik me rrethinën jashtë hapësirës për dhënien 
e provimit.  

AKE në hapësirat për dhënien e provimit instalon pa-
jisje matëse e cila siguron regjistrim elektronik nga matjet 
e realizuara në kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe të njëjtat dep-
ozitohen në sistemin qendror kontrollues të AKE-së. 

AKE formon komision tre anëtarësh i cili përgatit 
raport në bazë të regjistrimeve elektronike të depozituara 
në sistemin qendror kontrollues të AKE dhe i njëjti 
dorëzohet në Ministrinë e Punës dhe Politikes Sociale, më 
së voni në afat prej 15 ditësh nga përfundimi i provimit 
profesional."  

Neni 5 
Në paragrafin 131-e në paragrafin 4 fjalët: “paragrafi 

4" zëvendësohet me fjalët: “paragrafi 3". 
Në paragrafin 7 pas fjalëve "termini" shtohen fjalët: 

“dhe i shqiptohet ndalesë për dhënien e provimit për mar-
rjen e licencës në kohëzgjatje prej tre viteve, për të cilën 
enti për veprimtari sociale miraton vendim kundër të cilit 
mund të ngrihet ankesë në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ve-
ndimit." Kundër vendimit të Ministrisë së Punës dhe Pol-
itikës Sociale mund të ngrihet kontest administrativ para 
gjykatës kompetente në afat prej 30 ditëve nga dita e pra-
nimit të aktvendimit." 

Në paragrafin 8 fjalët: “paragrafi 4" zëvendësohet me 
fjalët: “paragrafi 3". 

 
Neni 6 

Në nenin 131-j paragrafët 6 dhe 7 ndryshohet si vijon: 
"Komisioni nga paragrafi 5 i këtij neni pas secilit prov-

im të mbajtur kryen revizion të mbajtjes së provimit, për të 
cilën miraton raport në ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale.   

Anëtarëve të komisionit nga paragrafi 5 të këtij neni u tak-
on kompensim në para,  që në nivel vjetor arrin një rrogë neto 
mesatare në Republikën e Maqedonisë, për të cilën Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale miraton aktvendim."  

  
Neni 7 

Neni 256-a ndryshohet si vijon:  
"Gjobë prej 2.000 deri 3.000 euro në  kundërvlere me 

denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës nga neni 131-g 
paragrafi 9 i këtij ligji që do të lejojë të japë provimin 
kandidati i cili nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me 
nenin 130-a të këtij ligj.   

Gjobë në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesve të 
autorizuar nga neni 131-gj nga ky ligj, nëse lejojnë që kan-
didati të veprojë në kundërshtim me nenin 131-e paragrafët 
2, 3, dhe 4 të këtij ligji.    

Gjobë në shumë prej 100 deri  200 euro në kundërvlerë 
me denarë  do t'i shqiptohet kandidatit i cili vepron në 
kundërshtim me nenin 131-e paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij 
ligji.    

Gjobë në shumë prej 2.000 deri  3.000 euro në kun-
dërvlerë me denarë do t'i shqiptohen anëtarëve te komisi-
onit nga neni 131-j paragrafi 5 i këtij ligji, nëse konstatojnë 
parregullsi në realizimin e provimit, ndërsa këtë nuk e 
konstatojnë në raportin për ministrin e Punës dhe Politikës 
Sociale."  

 
Neni 8 

Neni 256-b ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 10.000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar i cili 
teknikisht e realizon provimin profesional nga neni 131-gj 
paragrafi 5 i këtij ligji nëse nuk e bllokon përfshirjen e 
radio frekuencës në hapësirën për dhënien e provimit.  

 
Neni 9 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për mbrojtje sociale.   

           
Neni 10 

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


