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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, 36/11,  51/11, 
166/12, 15/13 dhe 79/13), në nenin 44 pas alinesë 8 
shtohen dy aline të reja 9 dhe 10, si vijojnë: 

“- shtesë për shurdhësi, 
- ndihmë në para për prindër vetëmbajtës, i cili ka 

fëmijë me pengesa në zhvillim,”.  

Neni 2
Në nenin 84-a paragrafi 1 pas lidhëzës “ose” shtohen 

fjalët: “person me kuadriplegji ose”.  
Paragrafi 4 shlyhet. 

Neni 3
Pas nenit 84-a shtohen dy nëntituj të rinj dhe dy nene të 

reja 84-b dhe 84-v, si vijojnë:

“4.11 Shtesa për shurdhësi

84 - b
E drejta e shtesës për shurdhësi sigurohet për person të 

shurdhër plotësisht me 26 vjet të mbushura, që ka 
perceptim të dëgjimit të shuar plotësisht dhe i njëjti nuk 
mund t’i përmbushë nevojat e veta jetësore pa interpretues 
të gjuhës së shenjave.

Shuma mujore e shtesës nga paragrafi 1 i këtij neni 
është 4 000 denarë, e harmonizuar me rritjen e 
shpenzimeve të jetesës për vitin paraprak, të shpallura nga 
Enti Shtetëror i Statistikës, në janar për vitin rrjedhës dhe 
ajo sigurohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

Ministri e përcakton mënyrën e realizimit të së drejtës 
së shurdhësisë, dokumentacionin e nevojshëm, përbërjen e 
komisionit të shkallës së parë dhe të dytë për dhënie 
konstatimit dhe mendimit dhe mbajtjen e evidencës për 
konstatimet e lëshuara.

4.12 E drejta e ndihmës në para për prindër vetëmbajtës 
i cili ka fëmijë me pengesa në zhvillim 

84-v
 Të drejtë të ndihmës në para ka prindi vetëmbajtës i 

cili ka fëmijë me  pengesa në zhvillim. 
Të drejtën e ndihmës në para e realizon prindi 

vetëmbajtës i cili është kujdesur për fëmijën deri në 
moshën e tij 26 vjeçare, në vazhdimësi prej 15 viteve të 
ardhshme, pa u vendosur i njëjti në institucion për mbrojtje 
sociale, i cili është i papunësuar dhe nuk e shfrytëzon të 
drejtën e pensionit, pas mbushjes së 62 vjetëve për femër, 
përkatësisht 64 vjetëve për mashkull. 

E drejta nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të 
realizohet nëse prindit vetëmbajtës i është hequr e drejta 
prindërore mbi fëmijën. 

Lartësia e ndihmës në para nga paragrafi 1 i këtij neni 
është 8 000 denarë në harmonizim me rritjen e 
shpenzimeve të jetës për vitin paraprak, të shpallura nga 
Enti Shtetëror i Statistikës, në muajin janar për vitin 
rrjedhës.  

Ministri e përcakton mënyrën e realizimit të së drejtës 
së ndihmës në para të prindit vetëmbajtës i cili ka fëmijë 
me pengesa në zhvillim dhe dokumentacionin e nevojshëm 
për realizimin e kësaj të drejte." 

Neni 4
Në nenin 105 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 

vijon: 
       “Drejtori i institucionit është i detyruar që të 

veprojë sipas instruksioneve të detyrueshme me shkrim të 
miratuara nga ministri me qëllim të përparimit  dhe 
përsosjes së punës së institucionit.“

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 4, 5 dhe 6.
Neni 5

Në nenin 113 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

"Në grumbullimin, përpunimin, shfrytëzimin, 
këmbimin dhe ruajtjen e të dhënave për shfrytëzuesit e 
ndihmës sociale zbatohen dispozitat e ligjit që e rregullon 
mbrojtjen e të dhënave personale.“

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Neni 6
Pas nenit 254 shtohet nen i ri 254 – a, si vijon:

"Neni 254-a
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet drejtorit të 
institucionit nëse nuk vepron sipas instruksioneve të 
detyrueshme me shkrim të miratuara nga ministri, e që 
kanë të bëjnë me përparimin dhe përsosjen e punës së 
institucionit (neni 105 paragrafi 3).“

Neni 7
Dispozitat nga nenet 47 paragrafi 3 dhe 61 paragrafi 2 

të këtij ligji nuk zbatohen në periudhën nga 1 janari deri 
më 31 dhjetor 2014. 

Në vitin 2014 lartësia e ndihmës sociale në para e 
përcaktuar në nenin 47 paragrafi 1 të këtij ligji dhe lartësia 
e ndihmës së përhershme në para e përcaktuar në nenin 61 
paragrafi 1 alineja 1 të këtij ligji, rritet për 5%.

Rritja nga paragrafi 2 i këtij neni do të kryhet nga 1 
marsi 2014. 

Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç 
dispozitave të nenit 3 të këtij ligji që do të fillojnë të 
zbatohen nga 1 janari 2014.

__________
4611.

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за работните односи,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 декември 2013 година.

  Бр. 07- 5095/1                             Претседател
27 декември 2013 година       на Република Македонија,                      

     Скопје                                    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 РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1
 Во Законот за работните односи („Службен весник 

на Република Македнија” број 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10,  124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13 и 170/13), во членот 77 
точка 3 по зборот “родителство” сврзникот “и” се 
заменува со запирка, а  пред точката и запирката се 
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додаваат зборовите: ”и неплатеното родителско 
отсуство“.  

Член 2
По членот 170 се додава нов наслов и нов член 170-

а, кои гласат:

“Неплатено родителско отсуство

Член 170-а
(1) По завршување на отсуството од работа поради 

бременост, раѓање и родителство, работничката има 
право на неплатено родителско отсуство до три месеци 
во периодот до навршување на тригодишна возраст на 
детето, во најмногу три дела,  заради  грижа за  детето.  

(2) Доколку за време на користење на правото од 
ставот (1) на овој член работничката забремени, не го 
губи правото на надоместок на плата по основ на 
бременост,  раѓање и родителство.“

Член 3
Во членот 213-г став (3) зборовите: “Владата на 

Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
“Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и  постапка од работен однос во втор степен“.

Член 4
Се овластува  Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди 
пречистен текст на Законот за работните односи. 

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MARRËDHËNIE PUNE

Neni 1
 Në Ligjin për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009,130/2009, 50/10, 52/10,  124/10, 
47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13 dhe 170/13), në nenin 77 
pika 3 pas fjalës “prindëri” lidhëza “dhe” zëvendësohet me 
presje, kurse para pikëpresjes shtohen fjalët:  “dhe 
mungesën prindërore të papaguar”.  

Neni 2
Pas nenit 170 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 170-a, si 

vijon:

“Mungesa e papaguar prindërore

Neni 170-a
(1) Pas  përfundimit të mungesës nga puna për shkak të 

shtatzënisë, lindjes dhe prindërisë, punëtorja ka të drejtë 
për mungesë prindërore të papaguar deri në tre muaj në 
periudhën deri në mbushjen e moshës trevjeçare të fëmijës, 
në më së shumti tri pjesë, për kujdesje për fëmijën.   

(2) Nëse gjatë kohës së shfrytëzimit të së drejtës nga 
paragrafi (1) të këtij neni punëtorja mbetet shtatzënë, nuk e 
humb të drejtën e kompensimit të rrogës në bazë të 
shtatzënisë, lindjes dhe prindërisë.”

Neni 3
Në nenin 213-g paragrafi (3) fjalët:  “Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: 
“Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në 
Shkallë të Dytë”.

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për marrëdhënie pune.  

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

4612.
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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за персоналниот данок на доход,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 27 декември 2013 година.

  Бр. 07- 5096/1                             Претседател
27 декември 2013 година       на Република Македонија,                      

     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКО-
НОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1
Во Законот за персоналниот данок на доход („Служ-

бен весник на Република Македонија” број 80/93, 3/94, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 
44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 6/2007, 
160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11 и 
166/12), во членот 3 став 1 точка 7 зборовите: “и други 
наградни игри“ се бришат. 

Член 2
Во членот 6 точка 6 зборовите: “општиот колекти-

вен договор на стопанството во Република Македо-
нија“ се заменуваат со зборовите: “општиот колекти-
вен договор за приватниот сектор од областа на стопан-
ството“.

По точката 6-а се додава нова точка 6-б, која гласи:
“6-б) организиран превоз до и од работа, како и ис-

храна за време на работа  утврдени со закон, општ ко-
лективен договор за приватниот сектор од областа на 
стопанството, односно за вработените во нестопанство-
то во висина утврдена со прописите за органите на 
државната управа;“.

Во точката 13 зборовите: “општиот колективен до-
говор на стопанството во Република Македонија“ се за-
менуваат со зборовите: “општиот колективен договор 
за приватниот сектор од областа на стопанството“.

Точката 17 се менува и гласи:
“надоместок на штета по основ на животно и нежи-

вотно осигурување;“.
Во точката 20 зборот “тековни“ се заменува со збо-

рот “трансакциски“. 
Точката 21-а се брише.
По точката 24 се додава нова точка 24-а, која гласи:
“24-а) надоместок за учество на лице во органите за 

спроведување на избори;“.
Член 3


