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Në paragrafin (3) fjalët: "Agjencia për Nëpunës 
Shtetërorë" zëvendësohen me fjalët: "Agjencia e 
Administratës", ndërsa fjalët: "Ministria e Drejtësisë" 
zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës".. 

Në paragrafin (5) fjalët: "Ministria e Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

Në paragrafin (6) fjalët: "ministri i Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

 
Neni 6 

Në nenin 21 paragrafi (3) fjalët: "ministri i Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

 
Neni 7 

Në nenin 22 paragrafi (1) pas alinesë 3 shtohet alineja  
e re 4, si vijon: 

"- ndihmëskryeinspektor." 
Në paragrafin (2) pas fjalës "titull" shtohen fjalët: 

"bashkëpunëtor i ri  dhe". 
Në paragrafin (3) pas fjalës "titull" shtohen fjalët 

"bashkëpunëtor i lartë  dhe". 
Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon: 
"(5) Ndihmëskryeinspektor mund të jetë nëpunësi që i 

plotëson kushtet për titull ndihmësudhëheqës i sektorit nga 
Ligji për nëpunës shtetërorë." 

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 
 

Neni 8 
Në nenet 37 paragrafi (9) dhe 40 paragrafi (2) fjalët: 

"ministri i Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës". 

 
Neni 9 

Në nenin 41 paragrafi (4) fjala "ndërprerje" 
zëvendësohet me fjalën "ndalim". 

 
Neni 10 

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

  
_____________ 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

MBROJTJEN E FËMIJËVE 
  

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 98/2000, 17/2003, 
65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009 
dhe 51/11), pas nenit 78 shtohet neni i ri 78-a, si vijon: 

                                                              
"Neni 78-a 

Themeluesi i institucionit privat për fëmijë miraton akt 
për themelim. 

Me aktin për themelim nga paragrafi 1 i këtij neni, 
përcaktohen veçanërisht: 

1)  titulli, përkatësisht emri i themeluesit;  
2) titulli, përkatësisht emri i firmës së institucionit dhe 

selisë së institucionit për fëmijë;  
3) lloji i veprimtarisë së institucionit për fëmijë;  
4) mjetet për themelim dhe fillim me punë të 

institucionit për fëmijë dhe mënyra e sigurimit të mjeteve;  
5) koha për të cilën institucioni themelohet; 
6) të drejtat dhe detyrat e themeluesit lidhur me 

kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrat e 
ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit; 

7) menaxhimi me institucionin për fëmijë; 
8)  të drejtat dhe detyrat e institucionit për fëmijë në 

qarkullimin juridik; 
9)  ushtruesi i detyrës së drejtorit dhe 
10)  afati për miratimin e statutit."  
 

Neni 2 
Neni 79 ndryshohet si vijon: 
 “Themeluesi i institucionit privat për fëmijë mund ta 

zgjerojë ose ndryshojë veprimtarinë për të cilën është 
themeluar, pa leje paraprake nga Qeveria.” 

 
Neni 3 

Personi juridik, veprimtaria kryesore e regjistruar e të 
cilit nuk është nga sfera e përkujdesjes dhe edukimit të 
fëmijëve të moshës parashkollore, e në kuadër të punës së 
tij siguron dhe kryen shërbime të veprimtarisë përkujdesje 
dhe edukim të fëmijëve të moshës  parashkollore, 
përkatësisht punë të caktuara nga veprimtaria përkujdesje 
dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore, është i 
detyruar që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji, të ngritë procedurë për transformim në 
institucion për fëmijë, t’i harmonizojë aktet e tij, 
organizimin dhe punën në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
Ministria me kërkesë të personit juridik kontrollon nëse 
janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj. 

Qeveria me propozim të Ministrisë miraton vendim për 
lejimin e transformimit në institucion për fëmijë, 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 veprimtarisë së 
përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës 
parashkollore.  

Ministri me të drejtë të mbikëqyrjes dhe mendimit të 
komisionit nga neni 73 i këtij ligji, e miraton aktvendimin 
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, te Komisioni Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë. 

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

 
Neni 4 

Personi juridik, veprimtaria kryesore e regjistruar e të 
cilit nuk është nga sfera e pushimit dhe rekreacionit të 
fëmijëve, e në kuadër të punës së tij siguron edhe kryen 
shërbime të veprimtarisë së pushimit dhe rekreacioni të 
fëmijëve, është i detyruar që në afat prej gjashtë muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të ngritë procedurë për 
transformim në institucion për fëmijë, t’i harmonizojë aktet 
e tij, organizimin dhe punën në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji. Ministria me kërkese të personit juridik kontrollon 
nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj. 

Qeveria me propozim të Ministrisë miraton vendim për 
lejimin e transformimit në institucion për fëmije, 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 veprimtarisë së 
pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve.  

Ministri me të drejtë të mbikëqyrjes dhe mendimit të 
komisionit nga neni 73 i këtij ligji, miraton aktvendim nga 
paragrafi 3 i këtij neni. 
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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, te Komisioni Shtetëror për 

Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 

të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë. 

Pas përfundimit të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij 

neni, aktvendimi dorëzohet te organet kompetente për 

marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse. 

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç 

dispozitave të neneve 3 paragrafi 5 dhe 4 paragrafi 5 të 

këtij ligji, që do të fillojnë të zbatohen me fillimin e 

zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisioni Shtetëror për 

Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 

të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë. 
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$%;<@$; =&< !  ; =&H"8! &=&  ; %;A!8!>;$;<!8 G8! :" 
?!$&B@$;  ; ">@B;H&C;. 

/ :?"B8!%!8 8%"A; >; !A"9A">& @%">"  >!B;9 >"B; 
=&H"8! &=& %;A!8!>;$;<!8 G8! :" ?!$&B@$;  ; ">@B;H&-
C;, @%"> ! C; ?%&#&=! ?!B; ;8; !> :8;$!8 1  ; !$!C 
<=" . 

3!B; ;8; !> :8;$!8 1  ; !$!C <=" , :" ?"<;8&  ; M;%-
8&C; :! A"=; A!C;,  ; 14 K!%#;8, $! 8%& &>" 8&< & ?%&-
#"%!H&, & D& :!>%I& :="> &$" "="#" 8&: 

- D%A!8  ; 2"?@A=&B; 4;B">! &C; &  ;9&$  ; !%D;-
 !8 B!C C; :?%!$">@$; ">@B;H&C;8;; 

- ;%M&$:B& A%!C & >;8@#  ; &9>;$;F"; 
-  ;9&$  ; ?!B; ;8;; 
- ?!>;8!H& 9; =&H"8! B!" :" ?!$&B@$;  ; ">@B;H&C;-

8; (&#" & ?%"9&#", ,4+O, #":8!  ; %;L;F", ;>%":;  ; 
I&$""F", K@ BH&C;8; G8! C; $%G& B;C %;A!8!>;$;<!8, 
9; &#;F" & >%I;$C; :8$!); 

- ?!>;8!H& 9; %;A!8!>;$;<!8 (  ;9&$ & :">&G8", I&-

%! :#"8B;, >; !<"  A%!C & >"?! " 8 A; B;  ; %;A!8!>;-

$;<!8); 

- $%"#", >;8@# & #":8! B;>" N" :" :?%!$">" ">@B;H&-

C;8;; 

- B%;8B!  ;9 ;<@$;F"  ; ?%">#"8!8  ; ?!B; ;8; & 

!>%">A;8; :?!%"> B!C; "  ;?%;$" ;  "?%;$&= !:8;; 

- &#" & ?%"9&#"  ; & :?"B8!%!8 B!C N" C; $%G& ">@-

B;H&C;8;; 

- #":8! & >;8@#  ; &9>;$;F"  ; ?!B; ;8;; 

- #":8!  ; ?"<;8 & 

- 9;A"="GB;: '!D=;: ! :! <="  19-$ :8;$ 5 !> E;B!-

 !8 9; ;D" H&&8" 9; ?%&$%"#" & $%;A!8@$;F;, >!B!=B@ 

$! 9;B;I; &!8 8"%#&  =&H"8! &=& %;A!8!>;$;<!8  ;> 

B!" :" :?%!$">@$; ">@B;H&C;8;  " :" C;$&  ; ">@B;H&C;-

8;, N" :" :#"8; >"B; ">@B;H&C;8; " :?%!$">" ;. 

6A%;9"H!8  ; ?!B; ;8; 9; ">@B;H&C; " >;>"  $! ?%&-

=!D A%.1 & " :!:8;$"  >"=  ; !$!C ?%;$&= &B. 

 

J="  3 

,>@B;H&C;8; :" $%G& $! ?%!:8!%&&8"  ; 5%I;$ &!8 

& :?"B8!%;8 9; 8%@>. 

3! &:B=@<!B !> :8;$ 1  ; !$!C <=" , ">@B;H&C;8; #!-

I" >; :" $%G& & $! >"=!$ &8" ?%!:8!%&&  ; %;A!8!>;-

$;<!8 $! B!& ?%& $%G"F"  ; & :?"BH&:B&!8  ;>9!% " 

@8$%>" ;  "?%;$&= !:8;. 

 

J="  4 

,>@B;H&C;8; :" $%G& $! $%"#"8! G8! N" D! !>%">& 

>%I;$ &!8 & :?"B8!% 9; 8%@>. 

,>@B;H&C;8; :" $%G& >$; ?;8& #":"< !, ; ?! ?!8%"A; 

& ?!$"N" ?;8&. 

 

J="  5 

E; :?%!$">" ;8; ">@B;H&C;, :" $!>& "$&>" H&C;, %;<-

 ! & $! "="B8%! :B; K!%#;. 

,$&>" H&C;8; !> :8;$ 1  ; !$!C <="  :!>%I&: 

- %">"  A%!C; 

- A%!C & >;8@#  ; ?!B; ;8; 9; "$&>" H&C;; 

- &#" & ?%"9&#"  ; =&H"8! B!" :" ?!$&B@$;  ; ">@B;-

H&C;; 

-  ;9&$ & :">&G8"  ; %;A!8!>;$;<!8; 

- B%;8B! !9 ;<@$;F"  ; ?%">#"8!8  ; ">@B;H&C;; 

- &#" & ?%"9&#"  ; & :?"B8!%!8 B!C C; &9$%G&= ">@-

B;H&C;8;; 

- >;8@# B!D; " &9$%G" ; ">@B;H&C;8; &  

- 9;A"="GB;. 

6A%;9"H!8 9; $!>"F"  ; "$&>" H&C;8; 9; :?%!$">"-

 ;8; ">@B;H&C;, " >;>"  $! ?%&=!D A%.2 & " :!:8;$"  >"= 

 ; !$!C ?%;$&= &B. 

 

J="  6 

6$!C ?%;$&= &B $="D@$; $! :&=;  ;%"> &!8 >"  !> 

>" !8  ; !AC;$@$;F"8! $! „'=@IA"  $": &B  ; 2"?@A-

=&B; 4;B">! &C;”. 

 

+%!C 08-7493/1                            4& &:8"% 9; 8%@>            

3  !"#$%& 2011 D!>& ;                 & :!H&C;= ; ?!=&8&B;, 

     'B!?C"                                 )E@65 %@?F59?=@, :.%. 


