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Neni 43 
Për kërkesat për ndarjen e banesave me qira, në pajtim 

me nenin 40 paragrafi 2 alineja 2 të këtij ligji, vendos 
Komisioni për Çështje të Banimit në Qeverinë së 
Republikës së Maqedonisë, në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për procedurë të përgjithshme administrative, nëse personi-
parashtruesi i kërkesës i plotëson kushtet në vijim:  

- personi të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe  
-  personi, bashkëshorti i tij dhe anëtarët e ekonomisë 

së tij familjare të mos kenë banesë, shtëpi, shtëpi për 
pushim ose lokal afarist në pronësi të tyre ose të mos jenë 
shfrytëzues të banesës tjetër ose lokalit afarist në pronësi 
shtetërore në territorin e Republikës se Maqedonisë.  

Me kërkesë për ndarjen e banesës me qira, personi 
parashtrues i kërkesës e dorëzon dokumentacionin e 
përcaktuar me nenin 26 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 dhe 10 të Rregullores për metodologjinë për 
përcaktimin e vlerës së banesës, si dhe metodologjinë për 
përcaktimin e shumës së qirasë, shumës së qirasë 
jofitimprurëse, mënyrën e pagesës së qirasë, normat 
hapësinore, mënyrën e shfrytëzimit të banesës, procedurën 
për ndarjen e banesave jofitimprurëse, banesave për nevoja 
zyrtare, për qira të përkohshme, qiramarrje të banesave me 
dedikim të posaçëm si dhe deklaratë të vërtetuar te noteri 
se e shfrytëzon banesën dhe prej kur e shfrytëzon, 
deklaratë për detyrime të përmbushura për shfrytëzimin e 
banesës ose deklaratë për marrëveshjen e arritur për pagesë 
të prolonguar të borxhit.  

Marrëveshjet për qira, në pajtim me aktvendimin e 
Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, i lidh personi 
juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji.   
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Personat që nuk do të parashtrojnë kërkesë për blerjen e 
banesës ose për lidhjen  e marrëveshjes për marrjen e 
banesës me qira nga neni 40 paragrafi (2)  të këtij ligji, 
përkatësisht nuk lidhin marrëveshje për shitblerjen e 
banesës ose marrëveshje për marrjen e banesës me qira në 
afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i aktit me të cilin vendoset 
për shitjen e banesës përkatësisht për dhënien me qira, do 
të konsiderohen persona që e shfrytëzojnë banesën pa bazë 
juridike dhe do të zbatohen dispozitat e nenit 87 të këtij 
ligji. 
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Nëse pronarët e pjesëve të veçanta nuk caktojnë drejtor 
ose nuk regjistrojnë bashkësi të pronarëve në afat prej një 
viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, me kërkesë të 
inspektorit të autorizuar për banim në komunën përkatëse, 
drejtorin e cakton gjykata në procedurë jashtëkontestimore 
të zgjedhur nga regjistri i drejtorëve të ndërtesave banesore 
nga neni 109 paragrafi (1) pika 6 të këtij ligji.  
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Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.      

Aktet nënligjore të nenit 33 paragrafi (9) të këtij ligji 
do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

Deri në hyrjen në fuqi të akteve nënligjore nga 
paragrafi (1) i këtij neni do të  zbatohen aktet ekzistuese 
nënligjore.  
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Dispozitat e neneve 1, 25, 26, 27, 28, 30 dhe 32 të këtij 
ligji do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit 
të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.   

Neni 48 
Procedurat e kërkesave për blerjen e banesës dhe 

bartjen e të drejtës për shfrytëzim të banesës të filluara para 
hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.  
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Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për banim.  
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Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
877. 

+"5 67869! 8! :;<86# 75 7#!969= 1 = 2 6> &7#!96# 8! 
/<?@A;=B! 1!B<>68=C!, ?"<#7<>!#<;6# 8! /<?@A;=B! 
1!B<>68=C! = ?"<#7<>!#<;6# 8! $6A"!8=<#6 8! /<?@A-
;=B! 1!B<>68=C! =5>!9!!# 

 
  ! " #  

#" $%&'(") *"+, -" #"!&-&. #" /#0,- -
*"+, / 1&$&(- *"+, -" #"!&-&. #" 

)&2/3"(-"." #"4./." 
 

$< ?"6D;!7@9! E!B686# 5! =5 <8@9!F< = >6?6;8@9!-
F< 8! E!B686# 5! 76G=C!;8!#! 5!H#=#!, 

H#6 $6A"!8=<#6 8! /<?@A;=B! 1!B<>68=C! D6 >68<-
7< 8! 7<>8=G!#! 6>"I!8! 8! 22  !"# 2011 D6>=8!. 

 
        (". 07-1521/1                               0"<#7<>!#<; 
22  !"# 2011 D6>=8!               8! /<?@A;=B! 1!B<>68=C!,                       
           $B6?C<                                   56789 /:;<6:, 7.". 
 

0"<#7<>!#<; 
 8! $6A"!8=<#6 8! /<?@A;=B! 

 1!B<>68=C!, 
.7;=>6 *9?;<6@>A, 7.". 

 
# " ! & - 

#" /#0,- *"+, / 1&$&(- *"+, -" 
#"!&-&. #" )&2/3"(-"." #"4./." 

 
J;<8 1 

+6 E!B686# 5! 76G=C!;8!#! 5!H#=#! (“$;@IA<8 9<7-
8=B 8! /<?@A;=B! 1!B<>68=C!” A"6C 79/2009), 96 :;<86# 
26 !;=8<C! 8 5A6"6# „7! 67#6C86”  7< 5! <8@9! 76 5A6-
"6# „6"D!8=5="!86”. 

 
J;<8 2 

+6 :;<86# 31 7#!9 2 ?6 !;=8<C!#! 1 7< >6>!9! !;=8<-
C! 2, B6C! D;!7=: 

„- ;=G< B6< @?6#"<A@9!, 6>86786 5;6@?6#"<A@9! 
>"6D= = >"@D= ?7=K6#"6?8= 7@?7#!8G== = ?"<B@"56"=,“. 

  
J;<8 3 

+6 :;<86# 32 7#!9 2 !;=8<C! 1 ?6 5A6"6# “6A"!569!-
8=<“ 7< >6>!9!!# 5A6"69=#<: „6>86786 H<7#  <7<G= ?6 
5!9"H@9!F< 8! 7"<>86#6 6A"!569!8=<“. 

 
J;<8 4 

+6 :;<86# 40   7#!9 1 96 ?"9=6# "<> 5A6"6# „7! 6-
7#6C86”  7< 5! <8@9! 76 5A6"6# „6"D!8=5="!86”, ! ?6 
5A6"6# „?6?"<:<867#” 7< >6>!9!!# 5A6"69=#<: “><G! A<5 
"6>=#<;= = "6>=#<;7B! D"=I! = ><G! 76 967?=#86-76G=-
C!;8= ?"6A;< =”. 



$#". 94 - (". 36 $%&'()* +)$*,- *. /)0&(%,-. 1.-)23*,4. 23  !"# 2011 

 

+6 7#!96# 3 5A6"6# „7! 67#6C86”  7< 5! <8@9! 76 
5A6"6# „6"D!8=5="!86”. 

 
J;<8 5 

 +6 :;<86# 44 !;=8<C! 8 79"58=B6# “=” 7< 5! <8@9! 
76 5!?="B!.  

 +6 !;=8<C!#! 9 #6:B!#! 7< 5! <8@9! 76 79"58=B6# 
“=” = 7< >6>!9! 869! !;=8<C! 10, B6C!  D;!7=: 

„-  >6>!#6B 5! 7;<?=;6 =  6A=;867#.“ 
 

J;<8 6 
+6 :;<86# 45 ?6 7#!96# 2 7< >6>!9! 869 7#!9 3, B6C 

D;!7=: 
„%=G< B6< < 8! =5>"I@9!F< 8! B!58! 5!#96" ?6>6;D6 

6> 30 ><8! =;= < 7 <7#<86 96 5D"=I@9!:B6 7< <C7#96, 96 
@7#!869! 5! 76G=C!;8! 5!H#=#! =;= >"@D! @7#!869! 76 
"<H<8=< 8! G<8#!"6# 5! 76G=C!;8! "!A6#!, 8< 7< 7 <#! 
5! :;<8 8! >6 !L=87#96#6 5! #6C ?<"=6>.” 

 
J;<8 7 

+6 :;<86# 52 !;=8<C! 2 5A6"69=#<: „6> 9=7=8!#! 8! 
?67#6C!8!#! ?!"=:8! ?6 6H @#9"><8! 76 696C 5!B68“ 7< 
5! <8@9!!# 76 5A6"69=#<: „ 5.000 ><8!"=“. 

 
J;<8 8 

+6 :;<86# 55 7#!96# 7 7<  <8@9! = D;!7=: 
„.B6 B6"=78=B6# 8! 76G=C!;8! ?!"=:8! ?6 6H 6> 

7#!96# 1 8! 696C :;<8 8<6?"!9>!86 D6 6>A=< "!A6#86#6 
!8D!I="!F<, 7< 7 <#! 5! :;<8 8! >6 !L=87#96#6 ?"= 
?"<7 <#@9!F< 8! 9B@?8=#< ?"=K6>= 8! >6 !L=87#96#6, 
! 7< =7B;@:@9! 6> B6"=7#<F< 8! ?"!96#6 8! 76G=C!;8! 
?!"=:8! ?6 6H 96 8!"<>8=#< 12  <7<G=.” 

  
J;<8 9 

+6 :;<86# 59 =58676# „4.000“ 7< 5! <8@9! 76 =586-
76# „5.000“. 

 
J;<8 10 

06 :;<86# 61 7< >6>!9! 869 :;<8 61-!, B6C D;!7=: 
    

“J;<8 61-! 
M<8#!"6# 9"H= 8<?67"<><8 @9=> 5!"!>= @#9">@9!F< 

8! N!B#=:B!#! 767#6CA! 8! ;=G<#6 = 7< <C7#96#6. 
 *<?67"<>8=6# @9=> 7< 9"H= ?6 6G<8! 8! 8!>;<I8=-

6# G<8#!", ! 8!C !;B@ <>8!H 96 #<B6# 8! D6>=8!#!.“ 
 

J;<8 11 
+6 :;<86# 62 7#!9 1 !;=8<C! 2 5A6"69=#<: „6> 9=7=-

8!#! 8! ?67#6C!8!#! ?!"=:8! ?6 6H @#9"><8! 76 696C 
5!B68“ 7< 5! <8@9!!# 76 5A6"69=#<: „5.000 ><8!"=“. 

 
J;<8 12 

+6 :;<86# 63 ?6 7#!96# 1 7< >6>!9! 869 7#!9 2, B6C 
D;!7=: 

“0"!96#6 8! ?67#6C!8! ?!"=:8! ?6 6H  @  ="@9! 8! 
;=G<#6 B6< < 8! =5>"I@9!F< 8! B!58! 5!#96" ?6>6;D6 6> 30 
><8! =;= < 7 <7#<86 96 5D"=I@9!:B6 7< <C7#96, 96 @7#!86-
9! 5! 76G=C!;8! 5!H#=#! =;= >"@D! @7#!869! 76 "<H<8=< 8! 
G<8#!"6# 5! 76G=C!;8! "!A6#! 5! #6C ?<"=6>.“ 

 
J;<8 13 

+6 :;<86# 64 ?6 7#!96# 1 7< >6>!9! 869 7#!9 2, B6C 
D;!7=: 

„.B6 B6"=78=B6# =;= 8<D69=6# 7#!"!#<; 8!6?"!9>!-
86 8< 7< C!9= 96 "6B6# 6?"<><;<8 5! ?69#6"8! 6G<8! 5! 
8<7?676A867#! 5! "!A6#!, ?"!96#6 8! ?67#6C!8! ?!"=:8! 
?6 6H  @ ?"<7#!8@9!.“ 

J;<8 14 
06 :;<86# 69 7< >6>!9! 869 :;<8 69-!, B6C D;!7=: 
                                        

„J;<8 69-! 
%=G< B6< >6 18 D6>=8= 965"!7# = !;6 7#!#@7 8! ><#< 

A<5 "6>=#<;= = "6>=#<;7B! D"=I!,  B6< < 5!?=H!86 ?6 
?"9 ?!# 8! 7#@>=7B! D6>=8!  6> ?"9 = 9#6" G=B;@7 8! 
7#@>== B!B6 "<>69<8 =;= 968"<><8 7#@><8# 8! C!98=#< 
9=76B66A"!5698= @7#!869= = ! ?"!96 8! ?!"=:8! ?6-
 6H 5! 7#@>="!F< 96 9=7=8! 6> 9.000 ><8!"=  <7<:86,  
!B6 B6"=7#= 76G=C!;<8 7#!8 ?6> 5!B@?, 6>86786 18.000 
><8!"=  <7<:86, !B6 8< B6"=7#= 76G=C!;<8 7#!8 ?6> 5!-
B@?, @76D;!7<8! 76 ?6"!7#6# 8! #"6H6G=#< 8! I=96# 5! 
?"<#K6>8!#! D6>=8!, 6AC!9<8= 6> 2"I!98=6# 5!96> 5! 
7#!#=7#=B!, 96 C!8@!"= 5! #<B698!#! D6>=8!.  

26B6;B@ ;=G<#6 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8 C! ?69#6"= 
7#@>=7B!#! D6>=8!, ?"!96#6 8! ?!"=:8! ?6 6H 5! 7#@-
>="!F<  @  ="@9! 7é >6 5!?=H@9!F< 8! 7;<>8!#! 7#@-
>=7B! D6>=8! ?6 ?"9 ?!#. 

%=G< 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8 B6<  < 5!?=H!86 8! 
#"<# G=B;@7 >6B#6"7B= 7#@>== = ! ?"!96 8! ?!"=:8! 
?6 6H 5! 7#@>="!F< 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8 5! 9"< <-
#"!<F<#6 8! >6B#6"7B=#< 7#@>== 8! C!98=#< 9=76B66-
A"!5698= @7#!869=, 86 8!C 86D@ >6 ?<# D6>=8= 6> >!#!-
#! 8! 5!?=H@9!F<#6. %=G<#6, <>8!H D6>=H86 >6 G<8#!-
"6# >67#!9@9! ?6#9">! 5! "<>6986 =59"H@9!F< 8! 6A9"-
7B=#< 6> >6B#6"7B=#< 7#@>==, 76D;!786 76 7#!#@#6# 8! 
9=76B66A"!5698!#! =87#=#@G=C!, ! 8!C>6G8! >6 7<?#< -
9"= 5! #<B698!#! D6>=8!. 

%=G< B6< B6"=7#= ?"!96 8! ?!"=:8! ?6 6H 5! 7#@-
>="!F< 6> 7#!969=#< 1 = 3 8! 696C :;<8, 7< =7B;@:@9! 
6> B6"=7#<F< 8! ?"!96#6 8! ?!"=:8! ?6 6H 6> :;<86# 
69 8! 696C 5!B68.“ 

  
J;<8 15 

+6 :;<86# 76 ?6 7#!96# 1 7< >6>!9! 869 7#!9 2, B6C 
D;!7=: 

„.B6 B6"=78=B6# =;= 8<D69=6# 7#!"!#<; 8<6?"!9>!-
86 8< 7< C!9= 96 "6B6# 6?"<><;<8 5! ?69#6"8! 6G<8! 5! 
@#9">@9!F< 8! ?6#"<A!#! 6> ?6 6H = 8<D! 6> >"@D6 ;=-
G<, ?"!96#6 8! ?!"=:<8 8!>6 <7#6B 5! ?6 6H = 8<D! 6> 
>"@D6 ;=G<  @ ?"<7#!8@9!.“ 

 
J;<8 16 

+6 :;<86# 84 7#!9 1 !;=8<C! 7 5A6"6# „7! 67#6C86”  
7< A"=H<. 

 
J;<8 17 

06 :;<86# 84 7< >6>!9! 869 ?6>8!7;69  4.10 = 869 
:;<8 84-!, B6= D;!7!#: 

 
„4.10. 26>!#6B 5! 7;<?=;6 =  6A=;867# 
 

J;<8 84-! 
0"!96#6 8! >6>!#6B 5! 7;<?=;6 7< 6A<5A<>@9! 5! 

?6#?6;86 7;<?6 ;=G< 8!> 26 D6>=H8! 965"!7#, ! ?"!96-
#6 8! >6>!#6B 5!  6A=;867# 7< 6A<5A<>@9! 8! ;=G< 8!> 
26 D6>=H8! 965"!7# 76 100 % #<;<7<8 =89!;=>=#<# = 
;=G< 76 @ <"<8=, #<HB= = >;!A6B= ?"<:B= 96  <8#!;8=-
6# "!596C B6<H#6 A<5 ?6 6H 8! =89!;=>7B! B6;=:B! 8< 
 6I< >! D= 5!>696;= 678698=#< I=96#8= ?6#"<A=, @#9"-
><8= 6> 7#"@:<8 6"D!8 = 76 "<H<8=< 8! G<8#!"6# 5! 76-
G=C!;8! "!A6#! 76D;!786 76 :;<86# 203 7#!9 2 6> 696C 
5!B68. 



23  !"# 2011 $%&'()* +)$*,- *. /)0&(%,-. 1.-)23*,4. (". 36 - $#". 95 

1<7<:8=6# =5867 8! >6>!#6B6# 6> 7#!96# 1 8! 696C 
:;<8 =58<7@9! 7.000 ><8!"=, @76D;!7<8 76 ?6"!7#6# 8! 
#"6H6G=#< 8! I=96# 5! ?"<#K6>8!#! D6>=8!, 6AC!9<8= 
6> 2"I!98=6# 5!96> 5! 7#!#=7#=B!, 96 C!8@!"= 5! #<B69-
8!#! D6>=8! = =7#=6# 7< 6A<5A<>@9! 6> (@O<#6# 8! /<-
?@A;=B! 1!B<>68=C!.“ 

 
J;<8 18 

+6 :;<86# 93 7#!9 2  5A6"6# „<9=><8G=C!“ 7< 5! <8@-
9! 76 5A6"6#      „"<D=7#!"“. 

$#!96# 3 7<  <8@9! = D;!7=: 
„P6" !#!, 76>"I=8!#! = 8!:=86# 8! 96><F< 8! "<-

D=7#!"6# D= ?"6?=H@9!  =8=7#<"6#.“ 
 

J;<8 19 
+6 :;<86# 113 ?6 7#!96# 1 7< >6>!9! 869 7#!9 2, B6C 

D;!7=: 
„ )9=><8G=C!#! 5! B6"=78=G=#< 76>"I= ?6>!#6G= 5! 

<>=87#9<8  !#=:<8 A"6C, ?6;, 965"!7#, !>"<7!  8! I=9<<-
F< = >"@D= ?6>!#6G= 5! B6"=78=B6#  = :;<869=#< 8! 8<-
D696#6 7< <C7#96, 6>86786 >6 !L=87#96, ! B6= 7< 6>8<-
7@9!!# 5! @#9">@9!F< 8! ;=:8=6# 7#!#@7 = 767#6CA!#! 8! 
76G=C!;<8 "=5=B.“ 

+6 7#!96# 2 B6C 7#!8@9! 7#!9 3 ?6 5A6"6# „96><F<“ 
7< >6>!9!!#  5A6"69=#<: „= 76>"I=8!#!“. 

 
J;<8 20 

+6 :;<86# 130 7#!9 1 ?6 5A6"6# „>!9!“ 7< >6>!9!!# 
5A6"69=#<: „6A869@9!, ?"6>6;I@9!“. 

+6 7#!96# 2 ?6 5A6"6# „=5>!9!F<#6“ 7< >6>!9!!# 
5A6"69=#<: „6A869@9!F<#6, ?"6>6;I@9!F<#6“. 

      
J;<8 21 

06 :;<86# 130 7< >6>!9!!# :<#="= 869= :;<8! 130-!, 
130-A, 130-9 = 130-D, B6= D;!7!#: 

                                    
„J;<8 130-! 

$#"@:86 ;=G< 96 @7#!869! 5! 76G=C!;8! 5!H#=#! 76 
9=76B6 6A"!569!8=<  6I< >! 7< 7#<B8< 76 ;=G<8G!#! 5! 
"!A6#!, !B6 = !: 

- >=?;6 ! 5! 5!9"H<86 766>9<#86 9=76B6 6A"!569!-
8=<, 96 5!9=7867# 6> ><C867#! 8! @7#!869!#!, 

- 8!C !;B@ 40 :!7! 6A@B! 7?"69<><8! 76D;!786 76 
0"6D"! !#! 5! "!A6#! 8! E!96>6# 5! 76G=C!;8= ><C867#= 
= 

-  @7?<H86 C! ?6 =8< ?"69<"B!#! 8! = ?;< <8#!G=-
C!#! 8! 7#"@:86#6 58!<F< 6> -6 =7=C!#! 5! ;=G<8G="!-
F<. 

06 =7B;@:6B 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8, 7#"@:8=#< "!-
A6#8=G= B6= "!A6#!# 96 @7#!869=#< 5! 76G=C!;8! 5!H#=-
#! ?"<> B687#=#@="!F< 8! -6 =7=C!#! 5! ;=G<8G="!F<, 
7< 7#<B8@9!!# 76 ;=G<8G! 5! "!A6#! 9"5 67869! 8! ?"6-
9<"B!#! 8! = ?;< <8#!G=C!#! 8! 7#"@:86#6 58!<F< 6> 
-6 =7=C!#!. 

%=G<8G!#! 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8 7< =5>!9! 5! 
?<"=6>  6> ?<# D6>=8=. 

 
J;<8 130-A 

*! 7#"@:<8 "!A6#8=B 76 9=76B6 6A"!569!8=<  6I< 
>!  @ 7< 6A869= ;=G<8G!#! 5! "!A6#! !B6 96 ?<"=6>6# 
8! 9!I867#! 8! ;=G<8G!#! ?67<#=; 8!C !;B@ 30 :!7! 
B68#=8@="!8! <>@B!G=C!, 7?"69<><8! 76D;!786 76 0"6-
D"! ! 5! "!A6#! 8! E!96>6# 5! 76G=C!;8= ><C867#= = >6-
B6;B@  -6 =7=C!#! 5! ;=G<8G="!F< ?6 =59"H<8!#! ?"6-
9<"B! B687#!#="! ><B! ;=G<#6 @7?<H86 D6 =?;< <8#="! 
7#"@:86#6 58!<F<. 

J;<8 130-9 
*! 7#"@:<8 "!A6#8=B 76 9=76B6 6A"!569!8=< B6C 8< 

D= =7?6;8=; @7;69=#< 6> :;<86# 130-A 8! 696C 5!B68 
 6I< ?"=9"< <86 >!  @ 7< ?"6>6;I= ;=G<8G!#! 5! "!-
A6#! 5! 8!"<>8=#< H<7#  <7<G=, ?6> @7;69 96 696C ?<"=-
6> @7?<H86 >! C! 5!9"H= 6A@B!#! = ?"69<"B!#! 8! @7-
?<H867#! 8! = ?;< <8#="!F< 8! 7#"@:86#6 58!<F< 6> 
:;<86# 130-A 8! 696C 5!B68. 

 
J;<8 130-D 

*! 7#"@:<8 "!A6#8=B 76 9=76B6 6A"!569!8=<  @ 7< 
6>5< ! ;=G<8G!#! 5! "!A6#!  96 @7#!869! 5! 76G=C!;8! 
5!H#=#!, >6B6;B@: 

- ?6 =7#<B6# 8! "6B6# 5! ?"6>6;I@9!F< 8! ;=G<8G!-
#!, 8< D= =7?6;8= @7;69=#< 5! 6A869@9!F< 8! ;=G<8G!-
#!, 6>86786 8< ! ?67<#<86 30 :!7! B68#=8@="!8! <>@B!-
G=C!, 76D;!786 76 :;<86# 130-A 6> 696C 5!B68 = 

- -6 =7=C!#! 5! ;=G<8G="!F< ?6 =59"H<8!#! ?"6-
9<"B! B687#!#="! ><B! ;=G<#6 8< D6 =?;< <8#="! 7#"@:-
86#6 58!<F<.“ 
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+6 :;<86# 132 ?6 !;=8<C!#! 10 7< >6>!9! 869! !;=-
8<C! 11, B6C! D;!7=: 

„ - M<8#!" 5! 76G=C!;8! "<K!A=;=#!G=C! 8! ;=G! B6= 
@?6#"<A@9!!#, 6>86786 5;6@?6#"<A@9!!# >"6D! = >"@D= 
?7=K6#"6?8= 7@?7#!8G== = ?"<B@"56"= (96 8!#! 6H8=-
6# #<B7#: #<"!?<9#7B! 5!<>8=G! ),”. 

  
J;<8 23 

+6 :;<86# 140 ?6 7#!96# 1 7< >6>!9! 869 7#!9 2, B6C 
D;!7=: 

„+6 >8<98=6# G<8#!" 5! @;=:8= ><G! - ><G! 8! @;=G! 
 6I< >! 7< 6"D!8=5="! =8#<"9<8#86 5D"=I@9!F< 8! ><-
G!#! 5!"!>= ?"<5< !F<   <"B= 8! 8=98! 5!H#=#!, 8!C -
86D@ >6 24 :!7!.” 

 
J;<8 24 

06 :;<86# 147 7< >6>!9! 869 ?6>8!76;69 = 869 
:;<8147-!,  B6= D;!7!#: 

     
„.97;B9:C@>; D;9E<AF; 

 
J;<8 147-! 

Q<"!?<9#7B!#! 5!<>8=G! 6A<5A<>@9! ?"=9"< <86 
?"=N!L!F< = 5D"=I@9!F< 8! ;=G!#! B6= @?6#"<A@9!!#, 
6>86786 5;6@?6#"<A@9!!# >"6D! = >"@D= ?7=K6#"6?8= 
7@?7#!8G== = ?"<B@"56"=,  7?"69<>@9!F< 8! 76G=C!;8! 
"<76G=C!;=5!G=C! ?"<B@ 6"D!8=5="!8 ?7=K676G=C!;<8 
#"<# !8 96 #<B6# 8! 6>"<><8 9"< <87B= ?<"=6>, ?"<B@ 
?"6D"! ! =   <#6> 8! 7! 6?6:=#@9!F< = !B#=986 9B;@-
:@9!F< 8! B6"=78=B6#  96 #<"!?<9#7B!#!  ?"6D"! !, @7-
;@D= 96 9"7B! 76 =7K"!8!, ?"<7#6C, 5D"=I@9!F<, 6>"I@-
9!F< 8! K=D=<8! = B@;#@"86-5!A!98= !B#=9867#=. 

06A;=7B=#< @7;69= 5! 8!:=86# 8! 67#9!"@9!F< = 
7?"69<>@9!F<#6 8! ?"6D"! !#! 5! 76G=C!;8! "<76G=C!-
;=5!G=C! 96 #<"!?<9#7B! 5!<>8=G! D= ?"6?=H@9!  =8=-
7#<"6#.“ 
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+6 :;<86# 148  96 #"<#=6# "<> 79"58=B6# „=“ 7< 5!-
 <8@9! 76 5!?="B!, ! ?6 A"6C6# 147 7< >6>!9! A"6C6# „= 
147-!“. 
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+6 :;<86# 157 7#!9 1 !;=8<C! 7  96 :<#9"#=6# "<> 
79"58=B6# „=“ 7< 5! <8@9! 76 5!?="B!, ! ?6 A"6C6# 147 
7< >6>!9! A"6C6# „= 147-!“. 
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+6 !;=8<C!#! 10  5A6"6# „7! 67#6C86”  7< 5! <8@9! 
76 5A6"6# „6"D!8=5="!86”. 
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+6 :;<86# 203 ?6 7#!96# 4 7< >6>!9!!# >9! 869= 7#!-
9! 5 = 6, B6= D;!7!#: 

„/<9=5=C! 8! 8!6>6# =  =7;<F<#6 6> ?"967#<?<8=6# 
7#"@:<8 6"D!8 9"H= B6 =7=C! N6" ="!8! 6>  =8=7#<-
"6#, 767#!9<8! 6> #"= :;<8! - >6B#6"= 8!  <>=G=8!. 

.B6 ?"= "<9=5=C!#! 8! 8!6>6# =  =7;<F<#6 8! ?"96-
7#<?<8=6# 7#"@:<8 6"D!8 7< B687#!#="! ><B! =7#=6# 8< 
< 766>9<#<8 8! @#9"><8!#! N!B#=:B! 5>"!97#9<8! 76-
7#6CA! =  <>=G=87B!#! >6B@ <8#!G=C! 9"5 67869! 8! B6-
C! =7#=6# < =5>!><8, B6 =7=C!#! 6> 7#!96# 5 8! 696C 
:;<8, ?6>8<7@9! B"=9=:8! ?"=C!9! 5! 7658!8=C! 5! 7#6-
"<86 B"=9=:86 ><;6, A!"!F< 5! ?69<>@9!F< ?"<B"H6:-
8! ?67#!?B!  =;= =8=G=C!#=9! 5! ?6B"<8@9!F< 8! >=7-
G=?;=87B! ?67#!?B! ?"<> 8!>;<I<8 6"D!8.“  
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+6 :;<86# 235 ?6 5A6"6# „5!B68” 7< 7#!9! 5!?="B! = 
7< >6>!9!!# 5A6"69=#<: „E!B686# 5! =87?<BG=7B=6# 8!>-
56"”.  
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+6 :;<86# 236 7#!96# 1 7<  <8@9! = D;!7=: 
„,87?<BG=7B=6# 8!>56" =87?<B#6"6# D6 9"H= ?"<-

B@: 
- "<>69<8 =87?<BG=7B= 8!>56", 
- B68#"6;<8 =87?<BG=7B= 8!>56" =  
- 968"<><8 =87?<BG=7B= 8!>56".“ 
+6 7#!96# 2 ?6 5A6"6#  „1=8=7#<"7#96#6„ #6:B!#! 

7< 5! <8@9! 76 5!?="B! = 7< >6>!9!# 5A6"69=#<: „8!C-
>6G8! >6 31 ><B< 9"= 96 #<B698!#! D6>=8!, ! 5!  8!"<>-
8!#! D6>=8!“.  

                                     
J;<8 30 

+6 :;<86# 240 ?6 7#!96# 1 7< >6>!9! 869 7#!9 2, B6C 
D;!7=: 

 “,87?<B#6"6# = ! 6A9"7B! >! ?67#!?@9! 5!B68=#6, 
8!9"< <86 = 96 76D;!7867# 76 )#=:B=6# B6><B7 8! >"-
I!98=#< 7;@IA<8=G= = )#=:B=6# B6><B7 8! =87?<BG=-
7B!#! 7;@IA! = >! C! :@9! #!C867#! 8! B;!7=N=G="!8=#< 
?6>!#6G=.“  

$#!96# 2 7#!8@9! 7#!9 3.    
 

J;<8 31 
06 :;<86# 241 7< >6>!9!!# >9! 869= :;<8! 241-! = 

241-A, B6= D;!7!#: 
  

„J;<8 241-! 
26B6;B@ ?"= 9"H<F< 8!  =87?<BG=7B= 8!>56" 69;!-

7#<8=6#  =87?<B#6" @#9">= ><B! < 7#6"<8! 8<?"!9=;-
867# 6> :;<86# 254 8! 696C 5!B68,  69;!7#<8=6#  =87?<-
B#6" < >6;I<8 >! 767#!9= 5!?=78=B 96 B6C L< C! @#9">= 
7#6"<8!#! 8<?"!9=;867# 6> 7#"@:<8 "!A6#8=B B6C 8<?6-
7"<>86 D= 9"H= "!A6#=#< 96 7?"69<>@9!F<#6 = ?"= <-
8!#! 8! 5!B68=#< = ?"6?=7=#< 96 6A;!7#! 8! 76G=C!;8!-
#! 5!H#=#! 76 @B!I@9!F< 5! 6#7#"!8@9!F< 8! @#9"><8!-
#! 8<?"!9=;867# 96 "6B 6> 67@  ><8! = 76 =7#69"< <86 
9":@9!F< ?6B!8! 5! 7?"69<>@9!F< 8! <>@B!G=C! 8! "!-
A6#8=B6# = 8! 7@AC<B#6# B!>< H#6 < @#9"><8! 8<?"!9=;-
867#!. 

P6" !#!  = 76>"I=8!#! 8!  ?6B!8!#! 5! <>@B!G=C!, 
B!B6 = 8!:=86# 8! 7?"69<>@9!F<#6 8! <>@B!G=C!#! D= 
?"6?=H@9!  =8=7#<"6#.  

)>@B!G=C!#! C! 6"D!8=5="! = 7?"69<>@9! =87?<B#6-
"6#, 6>86786  = >"@D= >"I!98= 7;@IA<8=G= 96 1=8=-
7#<"7#96#6, 69;!7#<8= 5! 7?"69<>@9!F< 8! =87?<BG=7B= 
8!>56", 96 "6B 8< ?6>6;D 6> 15 ><8! 6> ><86# 8! 7?"69<-
>@9!F<#6 8! 87?<BG=7B=6# 8!>56".                                    

)>@B!G=C!#!  6I< >! 7< 7?"69<>< 5! ?69<L< @#9"><-
8= =7#= =;= =7#6"6>8= 8<?"!9=;867#= 5! <><8 =;= 5! 
?69<L< 7#"@:8= "!A6#8=G= B6= 8<?67"<>86 D= 9"H!# 
"!A6#=#< = 7@AC<B#=. 

 26B6;B@ 96 5!B!I!8=6# #<" =8 7#"@:8=6# "!A6#8=-
B6# =;= 7@AC<B#6# 8!> B6C 7< 7?"69<>@9! <>@B!G=C! 8< 7< 
C!9= 8! <>@B!G=C!#!, L< 7< 7 <#! ><B! <>@B!G=C!#! < 
7?"69<><8!.      

26B6;B@  7#"@:8=6# "!A6#8=B6# =;= 7@AC<B#6# 8!> 
B6C 7< 7?"69<>@9! <>@B!G=C! 7< C!9= 8! 5!B!I!8!#! <>@-
B!G=C! = =7#!#! C! 5!9"H=, L< 7< 7 <#! ><B! < <>@G="!8 
?6 6>867 8! @#9"><8!#! 8<?"!9=;867#. 

26B6;B@ 69;!7#<8=6# =87?<B#6" ?"= 7?"69<>@9!F< 
8! B68#"6;8=6# 8!>56" @#9">= ><B! 7< 6#7#"!8<#= @#9"-
><8=#< 8<?"!9=;867#= 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8, >68<7@-
9! 5!B;@:6B 76 B6C C! 5!?="! ?67#!?B!#! 8! =87?<8G=7B= 
8!>56".    

26B6;B@ 69;!7#<8=6# =87?<B#6" ?"= 7?"69<>@9!F< 
8! B68#"6;8=6# 8!>56" @#9">= ><B! 8< 7< 6#7#"!8<#= 
@#9"><8=#< 8<?"!9=;867#= 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8, 
?6>8<7@9! A!"!F< 5! ?69<>@9!F< ?"<B"H6:8! ?67#!?B! 
?"<> 8!>;<I<8 7@>.  

,87?<B#6"6# = >"@D >"I!9<8 7;@IA<8=B 96 1=8=-
7#<"7#96#6, 69;!7#<8= 5! 7?"69<>@9!F< 8! =87?<BG=7B=-
6# 8!>56" 96>= <9=><8G=C! 5! 7?"69<><8!#! <>@B!G=C!. 

1=8=7#<"6# 76 !B# D= ?"6?=H@9! 76>"I=8!#! = 8!-
:=86# 8! 96><F< 8! <9=><8G=C!#! 6> 7#!96# 9 8! 696C 
:;<8. 

 
J;<8 241-A 

1=8=7#<"7#96#6 5! =59"H<8!#! B68#"6;! 6> 7#"!8! 
8! =87?<B#6"=#< = 7?"69<><8=#< <>@B!G== =5D6#9@9! 
B9!"#!;8= =59<H#!=, B6= D= 6AC!9@9! 8! 9<A 7#"!8=G!#! 
8! 1=8=7#<"7#96#6 8! @8=N=G="!8 B9!"#!;<8 ?"<D;<>.“ 

J;<8 32 
+6 :;<86# 243 7#!9 1 !;=8<C! 2 5A6"69=#<: “7;@IA<-

8!#! >6;I867#“ 7< 5! <8@9!!# 76 5A6"69=#<: “"!A6#8!#! 
>=7G=?;=8!, 8<=59"H@9!F<, 8<769<786 = 8<8!9"< <86 
=59"H@9!F< 8! "!A6#=#< = "!A6#8=#< 5!>!:=“. 
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+6 :;<86# 244  7#!96# 1 7<  <8@9! = D;!7=: 
„06 I!;A! ?"6#=9 5!B;@:6B6# 6> :;<86# 241-! 7#!9 

7 8! 696C 5!B68  = "<H<8=<#6 8! =87?<B#6"6# 6> :;<86# 
242  8! 696C 5!B68 6>;@:@9! B6 =7=C! 767#!9<8!  6> #"= 
:;<8! = 8=98= 5! <8=G= = <8@9!8= 6>  =8=7#<"6#.“ 

06 7#!96# 1 7< >69!9! 869 7#!9 2, B6C D;!7=: 
„0"<#7<>!#<;6# = 5! <8=B ?"<#7<>!#<;6# 8! B6 =-

7=C!#! 7< = <8@9!!# 6> "<>6# 8! "!B696>8=#< >"I!98= 
7;@IA<8=G=, !  >9!#! :;<8! = 8=98=#< 5! <8=G=, 6> "<-
>6# 8! 7#"@:8=#< >"I!98= 7;@IA<8=G= B6= 8< A=;< 
9B;@:<8= 96 9"H<F<#6 8! =87?<BG=7B=6# 8!>56", 6> 
$<B#6"6# 5! =87?<BG=7B= 8!>56" 96 76G=C!;8!#! 5!H#=-
#!.“  

$#!969=#< 2, 3 = 4 7#!8@9!!# 7#!969= 3, 4 = 5. 
 

J;<8 34 
+6 :;<86# 254 7#!9 1 =5867=#< “3.000 >6 5.000“ 7< 

5! <8@9!!# 76 =5867=#< “8.00 >6 1.500“. 
06 !;=8<C!#! 11 7< >6>!9!!# >9< 869= !;=8<= 12 = 

13, B6= D;!7!#: 
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“- 68<965 6I= 8<?"<:<86 =59"H@9!F< 8! =87?<BG=-
7B= 8!>56" (:;<8 240 7#!9 3) = 

- 96 6?"<><;<8=6# "6B 8< D6 =59<7#= =87?<B#6"6# 5! 
?"<5< <8=#<  <"B= (:;<8 243 7#!9 2).“ 

+6 7#!96# 2 =5867=#< “800 >6 1.000“ 7< 5! <8@9!!# 
76 =5867=#< “200 >6 400“. 

+6 7#!96# 3 =5867=#< “700 >6 1.000“  7< 5! <8@9!!# 
76 =5867=#< “150 >6 300“.  
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 +6 :;<86# 255 7#!9 1 =5867=#< “3.000 >6 5.000“ 7< 
5! <8@9!!# 76 =5867=#< “1.000 >6 2.000“. 

+6 7#!96# 2 =5867=#< “700 >6 1.000“ 7< 5! <8@9!!# 
76 =5867=#< “150 >6 300“.  
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+6 :;<86# 256 =5867=#< “3.000 >6 5.000“ 7< 5! <8@-
9!!# 76 =5867=#< “1.000 >6 2.000“.   
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0"!986 ;=G<, :=C! "<D=7#"="!8! ?"<#<I8! ><C867# 
8< < 6> 6A;!7#! 8!  76G=C!;8!#! 5!H#=#!, ! 96 "! B=#< 
8! 796<#6 "!A6#<F< 6A<5A<>@9! @7;@D= 8! 7#!"= = >"@D= 
965"!78= =89!;=>=5="!8= ;=G! 96 9=> 8! 7 <7#@9!F<, 
8<D!, =7K"!8!, ?6 6H = 8<D!, B@;#@"86-5!A!98= = "<-
B"<!#=98= !B#=9867#= = =  6A<5A<>@9! 968=87#=#@G=6-
8!;8= 6A;=G= 8! 5!H#=#! 96 9=> 8! >6 !H8! 8<D! = ?6-
 6H = >8<986 5D"=I@9!F<, < >6;I86 96 "6B 6> H<7# 
 <7<G= 6> ><86# 8! 9;<D@9!F<#6 96 7=;! 8! 696C 5!B68 
>! ?69<>< ?67#!?B! 5! #"!87N6" ="!F< 96 @7#!869! 5! 
76G=C!;8! 5!H#=#!, >! D= @76D;!7= 796=#< !B#=, 6"D!8=-
5!G=C! = "!A6#<F< 76D;!786 76 6>"<>A=#< 8! 696C 5!B68. 
1=8=7#<"7#96#6 8! A!"!F< 8! ?"!986#6 ;=G< ?"69<"@-
9! >!;= 7< =7?6;8<#= @7;69=#< 6> :;<86# 89 8! 696C 5!-
B68. 

+;!>!#!, 8! ?"<>;6D 8! 1=8=7#<"7#96#6 >68<7@9! 
6>;@B! 5! 6>6A"@9!F< 5! #"!87N6" =G=C!#! 96 @7#!869! 
5! 76G=C!;8! 5!H#=#!, A<5 ;=B9=>!G=C! 8! ?"!986#6 ;=-
G< 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8. 

26B6;B@ ?"!986#6 ;=G< 6> 7#!96# 1 8! 696C :;<8 8< 
=59"H= @76D;!7@9!F< 8! 796=#< !B#=, 6"D!8=5!G=C!#! = 
"!A6#<F<#6 76 6>"<>A=#< 6> 696C 5!B68,  =8=7#<"6# >6-
8<7@9! "<H<8=< 5! 5!A"!8! 8! 9"H<F< 8! "!A6#=#< 6> 
6A;!7#! 8! 76G=C!;8!#! 5!H#=#!. 

1=8=7#<"6# ?6 ?"!96#6 8! 8!>56" =  =7;<F< 8! -6-
 =7=C!#! 6> :;<86# 92 7#!9 2 8! 696C 5!B68 >68<7@9! "<-
H<8=< 6> 7#!96# 3 8! 696C :;<8. 

0"!986#6 ;=G< = ! ?"!96 8! I!;A! ?"6#=9 "<H<8=-
<#6 6> 7#!96# 3 8! 696C :;<8 96 "6B 6> 15 ><8! 6> ><86# 
8! ?"=< 6# 8! "<H<8=<#6 >6 -6 =7=C!#! 8! +;!>!#!. 

06 B68<:867#! 8! "<H<8=<#6 6> 7#!96# 3 8! 696C 
:;<8, "<H<8=<#6 7< >67#!9@9! >6 8!>;<I8= 6"D!8= 5! 
?"<5< !F< 8! 766>9<#8=  <"B= = ><C7#9=C!. 
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+6 G<;=6# #<B7# 8! 5!B686# 5A6"69=#<: „ 5>"@I<8=< 
8! D"!R!8=“ 96 B6C A=;6 "6> = A"6C 7< 5! <8@9!!# 76 
5A6"6# „5>"@I<8=<“. 
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06>5!B687B=#< !B#= ?"<>9=><8= 76 696C 5!B68,  =-
8=7#<"6# L< D= >68<7< 96 "6B 6> 15 ><8! 6> ><86# 8! 
9;<D@9!F<#6 96 7=;! 8! 696C 5!B68.  
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 
E LIGJIT PËR MBROJTJE SOCIALE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009), në nenin 26 
alineja 8 fjalët: "në mënyrë të pavarur" zëvendësohen me 
fjalët: "të organizuar".  

 
Neni 2 

Në nenin 31 paragrafi 2 pas alinesë 1 shtohet aline e re 
2, si vijon: 

"- personi që përdor, përkatësisht keqpërdor droga dhe 
substanca tjera psikotropike dhe prekurzorët,".  

  
Neni 3 

Në nenin 32 paragrafi 2 alineja 1 pas fjalës "arsim" 
shtohen fjalët: "përkatësisht gjashtë muaj pas mbarimit të 
arsimit të mesëm". 

 
Neni 4 

Në nenin 40 paragrafi 1 në rreshtin e parë fjalët: "të 
pavarur" zëvendësohet me fjalët: "të organizuar", ndërkaq 
pas fjalës "pengesa" shtohen fjalët: "fëmijë pa prindër dhe 
kujdes prindëror dhe fëmijë me probleme edukativo-
sociale". 

Në paragrafin 3 fjalët: "të pavarur" zëvendësohet me 
fjalët: "të organizuar". 

 
Neni 5 

 Në nenin 44 alineja 8 lidhëza "dhe" zëvendësohet me 
presje.  

 Në alinenë 9 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe 
shtohet aline e re 10, si vijon: 

„- shtesa për verbëri dhe mobilitet.“ 
 

Neni 6 
Në nenin 45 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon: 
"Personi që është në mbajtje të dënimit me burg më 

gjatë se 30 ditë ose është i vendosur në familje 
përkujdesëse, në institucion për mbrojtje sociale ose 
institucion tjetër me aktvendim nga qendra për punë 
sociale, nuk konsiderohet anëtar i ekonomisë familjare për 
atë periudhë.” 

 
Neni 7 

Në nenin 52 alineja 2 fjalët: "të lartësisë së ndihmës 
ekzistuese në para të përcaktuar me këtë ligj" 
zëvendësohen me fjalët: "5 000 denarë". 
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Neni 8 
Në nenin 55 paragrafi 7 ndryshohet si vijon:   
"Nëse shfrytëzuesi i ndihmës sociale në para nga 

paragrafi 1 i këtij neni pa arsye e refuzon angazhimin në 
punë, konsiderohet si anëtar i ekonomisë familjare gjatë 
llogaritjes së të ardhurave të përgjithshme të ekonomisë 
familjare, ndërsa përjashtohet nga shfrytëzimi i të drejtës së 
ndihmës sociale në para në 12 muajt e ardhshëm." 

 
Neni 9 

Në nenin 59 shuma "4 000" zëvendësohet me shumën 
"5 000" 

 
Neni 10 

Pas nenit 61 shtohet neni i ri 61-a, si vijon:  
    

"Neni 61- a 
Qendra kryen kontroll të drejtpërdrejtë për konstatimin 

e gjendjes faktike të personit dhe familjes.  
Kontrolli  i drejtpërdrejtë kryhet me vlerësimin e 

qendrës kompetente, e së paku një herë në vit".   
 

Neni 11 
Në nenin 62 paragrafi 1 alineja 2 fjalët: "nga shuma e 

ndihmës së përhershme në para të përcaktuar me këtë ligj" 
zëvendësohen me fjalët: "5 000 denarë". 

 
Neni 12 

Në nenin 63 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si 
vijon:  

"E drejta për ndihmë të përhershme i pushon personit 
që është në vuajtje të dënimit me burg më gjatë se 30 ditë 
ose është i vendosur në familje përkujdesëse, në institucion 
për ndihmë sociale ose institucion tjetër, me aktvendim të 
qendrës për ndihmë sociale për atë periudhë."   

 
Neni 13 

Në nenin 64 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si 
vijon:  

"Nëse shfrytëzuesi dhe kujdestari i tij pa arsye nuk 
paraqitet në afatin e përcaktuar për vlerësim të sërishëm të 
paaftësisë  për punë, e drejta për ndihmë të përhershme i 
ndërpritet." 

 
Neni 14 

Pas nenit 69 shtohet neni i ri 69-a, si vijon:  
                                        

"Neni 69-a 
Personi i cili deri në moshën 18 vjeçare ka pasur status 

të fëmijës pa prindër dhe kujdes prindëror, që është 
regjistruar për herë të parë në vitin studimor të ciklit të parë 
dhe të dytë të studimeve si student i rregullt ose student me 
korrespondencë në institucionet e arsimit të lartë, ka të 
drejtë të ndihmës në para për studim në shumë prej 9 000 
denarësh në muaj nëse shfrytëzon banesë sociale me qira, 
përkatësisht 18 000 denarë nëse nuk shfrytëzon banesë 
sociale me qira, të harmonizuar me rritjen e shpenzimeve 
për jetë për vitin paraprak, të shpallura nga Enti Shtetëror i 
Statistikës, në janar për vitin rrjedhës.   

Nëse personi nga paragrafi  1 i këtij neni e përsërit vitin 
studimor, e drejta e ndihmës në para për studim  i pushon 
deri në regjistrimin e vitit tjetër studimor për herë të parë.  

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni që është regjistruar 
në ciklin e tretë të studimeve të doktoraturës ka të drejtë të 
ndihmës në para për studime nga paragrafi 1 i këtij neni në 
kohëzgjatjen e studimeve të doktoraturës në institucione 

publike për arsim të lartë, por më së shumti deri në pesë 
vite nga data e regjistrimit.  Personi, një herë në vit në 
qendër dorëzon vërtetim për përmbushjen e rregullt të 
detyrave të studimeve të doktoraturës, në pajtim me 
statutin e institucionit për arsim të lartë, e më së voni deri 
në shator për vitin rrjedhës.  

Personi që e shfrytëzon të drejtën e ndihmës në para 
për studime nga paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, 
përjashtohet nga shfrytëzimi i ndihmës në para nga neni 69 
i këtij ligji.“ 

  
Neni 15 

Në nenin 76 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si 
vijon:  

"Nëse shfrytëzuesi ose kujdestari i tij pa arsye nuk 
paraqitet në afatin e përcaktuar për vlerësim të sërishëm 
për konstatimin e nevojës për ndihmë dhe përkujdesje nga 
personi tjetër, e drejta e kompensimit në para për ndihmë 
dhe përkujdesje nga personi tjetër i ndërpritet. " 

 
Neni 16 

Në nenin 84 paragrafi 1 alineja 7 fjalët: "në mënyrë të 
pavarur" shlyhen. 

 
Neni 17 

Pas nenit 84 shtohet nëntitulli i ri 4.10 dhe neni i ri 84-
a, si vijojnë: 

 
"4.10 Shtesa për verbëri dhe mobilitet 
 

Neni 84- a 
E drejta e shtesës për verbëri sigurohet për person 

plotësisht të verbër mbi moshën 26 vjeçare, ndërsa e drejta 
e shtesës për mobilitet sigurohet për personin mbi moshën 
26 vjeçare me 100% invaliditet trupor dhe personin me 
pengesa mesatare, të rënda dhe të thella në zhvillimin 
mental i cili pa karrocë invalidore nuk mund t'i përmbushë 
nevojat themelore, të përcaktuara nga organi profesional 
dhe me vendim të qendrës për punë sociale në pajtim me 
nenin 203 paragrafi 2 të këtij ligji.   

Shuma mujore e shtesës nga pargarfi 1 i këtij neni është 
7 000 denarë, e harmonizuar me rritjen e shpenzimeve për 
jetë për vitin paraprak të shpallura nga Enti Shtetëror i 
Statistikës, në janar për vitin rrjedhës dhe e njëjta sigurohet 
nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë." 

 
Neni 18 

Në nenin 93 paragrafi  2 fjala "evidencë" zëvendësohet 
me fjalën "regjistër".  

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
"Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së 

regjistrit i përcakton ministri." 
 

Neni 19 
Në nenin 113 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 

vijon:  
"Evidenca për shfrytëzuesit përmban të dhëna për 

numrin amë, gjininë, moshën, adresën e vendbanimit dhe të 
dhëna tjera për shfrytëzuesin dhe anëtarët e familjes së tij, 
përkatësisht ekonomisë familjare, që kanë të bëjnë me 
përcaktimin e statusit personal dhe gjendjen e rrezikut 
social.“ 

Në paragrafin 2 që bëhet paragraf 3 pas fjalës 
"mbajtjes" shtohen fjalët: "dhe përmbajtjen". 
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Neni 20 
Në nenin 130 paragrafi 1 pas fjalës "jep" shtohen fjalët 

: "përtërin, vazhdon". 
Në paragrafin 2 pas fjalës "lëshimi" shtohen fjalët: 

"përtëritja, vazhdimi". “ 
      

Neni 21 
Pas nenit 130 shtohen katër nene të reja 130-a, 130-b, 

130-v dhe 130-g,  si vijojnë: 
                                    

"Neni 130-a 
Personi profesional në institucionin për mbrojtje 

sociale me arsim të lartë mund të marrë licencë për punë, 
nëse ka: 

- diplomë për arsim të lartë të kryer adekuat, varësisht 
nga veprimtaria e institucionit, 

- së paku 40 orë trajnimi të realizuar në pajtim me 
Programin e punës së Entit për Veprimtari Sociale dhe   

- me sukses e kalon kontrollin e implementimit të 
njohurive profesionale nga Komisioni për Licencim.  

Me përjashtim nga pargarfi 1 i këtij neni, punëtorët 
profesionalë që punojnë në institucionet për ndihmë sociale 
para konstituimit të Komisionit për Licencim, marrin 
licencë për punë në bazë të kontrollit të implementimit të 
njohurive profesionale nga Komisioni.  

Licenca nga pargarfi 1 i këtij neni lëshohet për 
periudhë pesëvjeçare.  

 
Neni 130-b 

Punëtorit profesional me arsim të lartë mund t'i 
përtëritet licenca për punë nëse për periudhën e 
vlefshmërisë së licencës ka ndjekur së paku 30 orë edukim 
të vazhdueshëm të realizuar në pajtim me Programin e 
punës së Entit për Veprimtari Sociale dhe nëse Komisioni 
për Licencim pas kontrollit të kryer konstaton se personi 
me sukses e implementon njohurinë profesionale.  

 
Neni 130-v 

Punëtorit profesional me arsim të lartë që nuk i ka 
plotësuar kushtet nga neni 130-b i këtij ligji, mundet 
përkohësisht t'i vazhdohet licenca për punë për gjashtë 
muajt e ardhshëm, me kusht që në këtë periudhë me sukses 
ta kryejë trajnimin dhe kontrollin e suksesit të 
imlementimit të njohurive profesionale nga neni 130-b të 
këtij ligji. 

 
Neni 130-g 

Punëtorit profesional me arsim të lartë i hiqet licenca 
për punë në institucionin për mbrojtje sociale, nëse:  

-pas kalimit të afatit për vazhdimin e licencës, nuk i 
plotëson kushtet për përtëritjen e licencës, përkatësisht nuk 
i ka vijuar 30 orë edukim të vazhdueshëm, në pajtim me 
nenin 130-b të këtij ligji dhe  

-Komisioni për Licencim pas kontrollit të kryer 
konstaton se personi nuk e implementon njohurinë 
profesionale." 

 
Neni 22 

Në nenin 132 pas alinesë 10 shtohet alineja e re 11, si 
vijon:  

„ – Qendra për rehabilitim social të personave që 
përdorin përkatësisht keqpërdorin drogë dhe substanca 
tjera psikotropike dhe prekurzorë (në tekstin e mëtejmë:  
Bashkësia Terapeutike ),.” 

  
Neni 23 

Në nenin 140 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si 
vijon:  

"Në qendrën ditore për fëmijë të rrugës-fëmijë në rrugë 
mund të organizohet përkujdesje intervenuese e fëmijëve 
për marrjen e masave për mbrojtjen e tyre, më se shumti 
deri në 24 orë." 

 
Neni 24 

Pas nenit 147 shtohet nëntitulli i ri dhe neni i ri 147-a, 
si vijojnë: 

     
"Bashkësia Terapeutike 

 
Neni 147- a 

Bashkësia Terapeutike i siguron pranimin dhe 
përkujdesjen e përkohshme të personave që përdorin 
përkatësisht keqpërdorin drogë dhe substanca tjera 
psikotropike dhe prekurzorë, zbatimin e risocializimit 
social nëpërmjet programit dhe metodës së vetërespektimit 
dhe përfshirjes aktive të shfrytëzuesit në programin 
terapeutik, shërbime në lidhje me ushqimin, qëndrimin, 
përkujdesjen, mbajtjen e higjienës dhe aktiviteteve 
kulturore argëtuese.    

Kushtet më të përafërta për mënyrën e realizimit të 
zbatimit të programit për risaocializim social në bashkësinë 
terapeutike i përcakton ministri."  

 
Neni 25 

Në nenin 148 në rreshtin e tretë lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me presje, ndërsa pas numrit 147 shtohet 
numri "dhe 147-a". 

 
Neni 26 

Në nenin 157 paragrafi 1 alineja 7 në  rreshtin e katërt  
lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas numrit 
147 shtohet numri "dhe 147-a". 

Në alinenë 10 fjalët: "në mënyrë të pavarur" 
zëvendësohen me fjalët: "në mënyrë të organizuar". 

 
Neni 27 

Në nenin 203 pas paragrafit 4 shtohet dy pargarfë të 
rinj 5  dhe 6, si vijojnë:  

"Revizion për konstatimin dhe mendimin e organit 
profesional të shkallës së parë kryen komisioni i formuar 
nga ministri, i përbërë prej tre anëtarësh - doktorë të 
mjeksësisë.  

Nëse gjatë revizionit të konstatimit dhe mendimit të 
organit profesional të shkallës së parë konstatohet se i njëjti 
nuk është adekuat për gjendjen e konstatuar faktike 
shëndetësore dhe dokumentacionin mjekësor në bazë të të 
cilit i njëjti është lëshuar, komisioni nga paragrafi 5 i këtij 
neni parashtron padi penale për njohuritë për vepër të kryer 
penale, kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje 
ose iniciativë për ngritjen e procedurës disiplinore në 
organin kompetent."    

 
Neni 28 

Në nenin 235 pas fjalës "ligji" vihet presje dhe shtohen 
fjalët: "Ligji për mbikëqyrje inspektuese".   

 
Neni 29 

Në nenin 236 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
"Mbikëqyrjen inspektuese  inspektori e kryen 

nëpërmjet:  
- mbikëqyrjes së rregullt inspektuese,  
- mbikëqyrjes kontrolluese inspektuese dhe   
- mbikëqyrjes  së jashtëzakonshme inspektuese."  
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Në paragrafin 2 pas fjalës "Ministria" pika 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "më së voni 
deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhës, e për vitin e 
ardhshëm."   

  
Neni 30 

 Në nenin 240 pas paragrafit 1 shtohet pargarfi i ri 2, si 
vijon:  

"Inspektori e ka për detyrë që të veprojë në mënyrë 
ligjore, në kohë dhe në pajtim me Kodeksin etik të 
nëpunësve shtetërorë dhe Kodeksin etik të shërbimit 
inspektues dhe ta ruajë  fshehtësinë e të dhënave të 
klasifikuara."  

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3. 
 

Neni 31 
Pas nenit 241 shtohen tre nene të reja 241-! dhe 241-b, 

si vijojnë:   
           

"Neni 241-a 
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 

inspektori i autorizuar konstaton se është kryer parregullsi 
nga neni 254 i këtij ligji, inspektori i autorizuar ka për 
detyrë që të përpilojë procesverbal në të cilin do ta 
konstatojë parregullsinë e kryer nga punëtori profesional i 
cili drejtpërdrejtë i kryen punët në zbatimin dhe aplikimin e 
ligjeve dhe dispozitave në sferën e mbrojtjes sociale, me 
sugjerim për mënjanimin e parregullsisë në afat prej tetë 
ditësh dhe me dorëzim të njëhershëm të ftesës për 
realizimin e edukimit të punëtorit dhe subjektit ku është 
konstatuar parregullsia.  

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukimin, si dhe 
mënyrën e realizmit të edukimit i përcakton ministri.   

Edukimin e organizon dhe realizon inspektori, 
përkatësisht edhe nëpunës tjerë shtetërorë të Ministrisë të 
autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, në afat 
jo më të gjatë se 15 ditë nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes 
inspektuese.   

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi 
të njëjta ose të ngjashme të konstatuara për një ose më 
shumë punëtorë profesionalë që drejtpërdrejtë i kryejnë 
punët dhe subjekte.   

Nëse në afatin e caktuar punëtori profesional ose 
subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet ne 
edukim do të konsiderohet se edukimi është realizuar.       

Nëse punëtori profesional ose subjekti për të cilin 
realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe atë 
e kryen, do të konsiderohet se është edukuar për 
parregullsinë e konstatuar.                              

Nëse inspektori i autorizuar gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë mënjanuar 
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, 
miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e 
mbikëqyrjes inspektuese.     

Nëse inspektori i autorizuar gjatë kryerjes së 
mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë mënjanuar 
parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, 
parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për 
kundërvajtje në gjykatën kompetente.  

Inspektori dhe nëpunësi tjetër shtetëror në Ministri, të 
autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese mbajnë 
evidencë për edukimin e realizuar.  

Ministri me akt e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e 
mbajtjes së evidencës nga paragrafi 9 i këtij neni.  

Neni 241-b 
Ministri për kontrollin e kryer nga inspektorët dhe për 

edukimet e realizuara përpilon raporte tremujore, që i 
publikon në ueb faqen e Ministrisë në pasqyrë të unifikuar 
tremujore.“ 

 
Neni 32 

Në nenin 243 paragrafi 1 alineja 2 fjalët: "detyrë 
zyrtare" zëvendësohen me fjalët "disiplina e punës, 
moskryerja e punës, moskryerja, kryerja e punës dhe 
detyrave të punës në mënyrë të pandërgjegjshme dhe jo në 
kohë".  

  
Neni 33 

Në nenin 244 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:  
"Për ankesën kundër konkluzionit nga neni 241-a 

paragrafi 7 të këtij ligji dhe aktvendimit të inspektorit nga 
neni 242 të këtij ligji, vendos komisioni i përbërë nga tre 
anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të emëruar nga ministri."  

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:  
"Kryetari dhe zëvendëskryetari i komisionit emërohen 

nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë, ndërsa dy 
anëtarë dhe zëvendësit e tyre nga radhët e nëpunësve 
profesionalë shtetërorë që nuk janë përfshirë në kryerjen e 
mbikëqyrjes inspektuese, nga Sektori për mbikëqyrje 
inspektuese në mbrojtjen sociale."  

Paragrafët 2, 3 dhe 4 bëhen paragrafë 3, 4 dhe 5.  
 

Neni 34 
Në nenin 254 paragrafi 1 shumat "3 000 deri në 5 000" 

zëvendësohet me shumat "800 deri në 1 500".  
Pas alinesë 11 shtohen dy aline të reja 12 dhe 13, si 

vijojnë:  
" - pamundëson kryerje të papenguar të mbikëqyrjes 

inspektuese (neni 240 paragrafi 3) dhe 
- në afatin e caktuar nuk e njofton inspektorin për 

masat e ndërmarra për (neni 243 paragrafi 2)." 
Në nenin 2 shumat "800 deri në 1 000 " zëvendësohet 

me shumat "200 deri në 400". 
Në paragrafin 3 shumat "700 deri në 1 000 " 

zëvendësohen me shumat "150 deri në 300".  
 

Neni 35 
 Në paragrafin 255 paragrafi 1 shumat  "3 000 deri në 5 

000" zëvendësohen me shumat "1 000 deri në 2 000". 
Në paragrafin 2 shumat "700 deri në 1 000" 

zëvendësohen me shumat "150 deri në 300." 
 

Neni 36 
Në nenin 256 shumat "3 000 deri në 5 000 " 

zëvendësohen me shumat "1 000 deri në 2 000".   
 

Neni 37 
Personi juridik veprimtaria e rëndësishme e regjistruar 

e të cilit nuk është nga sfera e mbrojtjes sociale e në kuadër 
të punës së tij u siguron personave të vjetër dhe personave 
tjerë të moshuar invalidë shërbime të vendosjes, 
përkujdesjes, ushqimit, ndihmës, aktiviteteve kulturore 
zbavitëse rekreative dhe u siguron forma jashtinstitucionale 
të mbrojtjes në formë të përkujdesjes shtëpiake dhe 
ndihmës dhe përkujdesjes ditore, ka për detyrë që në afat 
prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të 
ngritë procedurë për transformim në institucion për 
mbrojtje sociale, t'i harmonizojë aktet e tij, organizimin 
dhe punën e tij në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
Ministria me kërkesë të personit juridik kontrollon nëse 
janë plotësuar kushtet nga neni 89 i këtij ligji.  
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Qeveria me propozimin e Ministrisë miraton vendim 
për lejimin e transformimit në institucionin për mbrojtje 
sociale, pa likuidim të personit juridik nga paragrafi 1 i 
këtij neni.  

Nëse personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e 
kryen harmonizimin e akteve të tij, organizimin dhe punën 
me dispozitat e këtij ligji, ministri miraton aktvendim për 
ndalim të kryerjes së punëve nga sfera e mbrojtjes sociale.  

Ministri pas së drejtës së mbikëqyrjes dhe mendimit të 
Komisionit nga neni 92 paragrafi 2 i këtij ligji, miraton 
aktvendim nga paragrafi 3 i këtij neni.  

Personi juridik ka të drejtë ankese kundër aktvendimit 
nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të aktvendimit në Komisionin e Qeverisë.  

Pas aktvendimit përfundimtar nga paragrafi 3 i këtij 
neni, aktvendimi dërgohet te organet kompetente për 
marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse.  

 
Neni 38 

Në tekstin e plotë të ligjit fjalët: "shoqata e qytetarëve" 
në cilëndo gjini dhe numër zëvendësohen me fjalën 
"shoqata".  

 
Neni 39 

Aktet nënligjorë të parapara në ketë ligj, ministri do t'i 
miratojë ne afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.   

 
Neni 40 

 Dispozitat nga nenet 28 deri në 33 të këtij ligji do të 
zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për 
mbikëqyrje inspektuese.   

 
Neni 41 

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

 
Neni 42 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç 
dispozitave të neneve 5 dhe 17 që do të zbatohen nga 1 
korriku 2012 dhe dispozitës nga neni 14 i këtij ligji që do 
të zbatohet nga 15 shtatori 2011. 

__________ 
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