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(7) Në bazë të raportit me rezultate nga kontrollet e 
realizuara eksterne të arritjeve të suksesit të nxënësve, 20% 
të arsimtarëve te të cilët ka shmangie më të vogla në 
treguesit e fituar, u rritet rroga për vitin e ardhshëm për 
15% nga rroga që e kanë marrë.  

(8) Në bazë të raportit me rezultate nga kontrollet e 
realizuara eksterne të arritjeve  të suksesit të nxënësve, 
20% të arsimtarëve te të cilët ka shmangie më të mëdha në 
treguesit e fituar, u zvogëlohet rroga për vitin e ardhshëm 
për 15% nga rroga që e kanë marrë.  

(9) Raportin me rezultatet nga kontrolli i realizuar 
ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve, Qendra 
Shtetërore e Provimeve, e publikon në ueb faqen e Qendrës 
Shtetërore të Provimeve dhe të Ministrisë më së voni deri 
më 10 gusht të vitit rrjedhës.  

(10) Për arsimtarët nga paragrafi (8) i këtij neni, 
sigurohet ndihmë këshillëdhënëse profesionale përkatëse 
nga Byroja.  

(11) Arsimtarit të cilit edhe pas dy vitesh nga marrja e 
ndihmës profesionale, sërish do të jetë në grupin e 
arsimtarëve te të cilët ka shmangie më të mëdha në 
treguesit e fituar, i ndërpritet marrëdhënia e punës. 

(12) Aktendim për ndërprerje të marrëdhënies së punës 
për arsimtarin, miraton drejtori i shkollës fillore.  

(13) Kundër aktvendimit të drejtorit nga paragrafi (12) 
i këtij neni, arsimtari  mund të parashtrojë padi në gjykatën 
kompetente. 

(14) Aktvendim për rritjen, përkatësisht zvogëlimin e 
rrogës së arsimtarit në pajtim me paragrafët (7) dhe (8) të 
këtij neni, miraton drejtori i shkollës. Pagesa e rrogës me 
rritje, përkatësisht me zvogëlim fillon nga 1 janari i vitit të 
ardhshëm pas publikimit të raportit për punën e 
arsimtarëve.  

(15) Aktendimi nga paragrafi (14) i këtij neni 
dorëzohet në Ministri deri më 31 gusht të vitit rrjedhës, e 
do të fillojë të zbatohet nga janari i vitit të ardhshëm.  

(16) Mënyrën e përpilimit të raportit përmbledhës me 
rezultate nga kontrollet e kryera eksterne të arritjeve të 
suksesit të nxënësve, si dhe mënyrën e përcaktimit të 
përqindjes së shmangieve më të mëdha apo më të vogla 
nga treguesit e fituar, i përcakton ministri me propozim të 
Qendrës Shtetërore të Provimeve."  

 
Neni 13 

Në nenet 132 paragrafi (16) dhe 134 paragrafi (6) 
fjalët: “Komisionin e Shkallës së Dytë të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë kompetent për zgjidhje të 
çështjeve nga sfera e marrëdhënieve të punës” 
zëvendësohen me fjalët: “Komisionin Shtetëror për 
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë”.  

 
Neni 14 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

                                                   
Neni 15 

Realizimi i kontrollit ekstern të arritjeve të suksesit të 
nxënësve në arsimin fillor në mënyrë dhe kushte të 
përcaktuara me këtë ligj, do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 
2013.  

Dispozitat e nenit 10 të këtij ligji do të zbatohen nga 1 
shtatori 2016.  

                                                
Neni 16 

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

 
Neni 17 

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 NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR PROCEDURË PENALE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për procedurë penale (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 150/10), në nenet 566 
dhe 567 numrat “44/2002, 74/2002, 83/2008 dhe 67/2009“ 
zëvendësohen me numrat “44/2002, 74/2002, 83/2008, 
67/2009 dhe 51/11“. 

 
Neni 2 

Në nenin 568 fjalët: “ndërsa do të fillojë të zbatohet pas 
kalimit të dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, 
përveç dispozitave që kanë të bëjnë me kryerjen e 
dorëzimit në formë elektronike, që do të fillojnë të 
zbatohen pas kalimit të një viti nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji”  zëvendësohen me fjalët: “ndërsa do të fillojë të 
zbatohet nga 1 dhjetori 2013“. 

 
Neni 3 

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


