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Neni 64-g 
Nese prindi, përkatësisht tutori më shumë se katër herë 

në çfarëdo baze nga neni 64-a paragrafi (1) i këtij ligji, fto-
het në këshillim, në çdo këshillim të ardhshëm është i pra-
nishem edhe përfaqësuesi nga Shërbimi Pedagogjik.  

 
Neni 64-d 

Nese prindi, përkatësisht tutori nuk paraqitet në këshillim 
edhe pas ftesës së tretë, njoftohet Qendra për Punë Sociale.  

 
Neni 64-gj 

Sherbimi Pedagogjik, për prindërit të cilët nuk i janë 
pergjigjur ftesës për këshillim dhe që nuk e kanë arsyetuar 
mungesen e tyre, parashtron propozim për ngritjen e proce-
dures për kundërvajtje."  

 
Neni 6 

Pas nenit 79 shtohet nen i ri 79-a, si vijon:  
 

"Neni 79-a 
(1) Personi i cili e ka kryer arsimin e lartë në grup jom-

esimor në studime për arsimtar, përkatësisht në studime që 
nuk kanë drejtim mësimor, mund të punësohet në shkollë 
fillore, përveç në mësimin klasor, vetëm nëse arrin përg-
atitje pedagogjike psikologjike dhe metodike në institucio-
ne të akredituara të arsimit të lartë.  

(2) Pergatitja pedagogjike psikologjike dhe përgatitja 
metodike arrihet nëpërmjet ndjekjes së mësimit dhe dheni-
es së provimeve.  

(3) Për dhënien e provimeve nga paragrafi (2) i këtij 
neni, kandidati fiton 30 kredi sipas SETK-ut.  

(4) Akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë që do 
ta realizojnë mësimin dhe dhënien e provimeve për arritjen 
e përgatitjes pedagogjike psikologjike dhe metodike, e kr-
yen ministri.  

(5) Menyren e ndjekjes së mësimit, dhënies së provime-
ve për përgatitje pedagogjike psikologjike dhe metodike, si 
dhe mënyrën e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë 
nga paragrafi (3) i këtij neni, i përcakton ministri."  

 
Neni 7 

Në nenin 85 pas paragrafit (11) shtohen pesë paragrafë 
të rinj (12), (13), (14), (15) dhe (16), si vijojnë:  

"(12) Praktikantit pas skadimit të stazhit të praktikantit, 
e para dhënies së provimit profesional, i vlerësohen kara-
kteristikat për përshtatshmëri për punë me fëmijë dhe adol-
eshente në veprimtarinë edukativo-arsimore (testi i perso-
nalitetit).   

(13) Praktikanti jep provim profesional vetëm nëse e ka 
dhene testin e personalitetit.   

(14) Praktikantit që e ka dhënë testin e personalitetit, 
Sherbimi Pedagogjik i lëshon vërtetim.   

(15) Formen dhe përmbajtjen e vërtetimit nga paragrafi 
(14) i këtij neni, e përcakton ministri, me propozim të 
Sherbimit Pedagogjik.  

(16) Testin e personalitetit e përpilon dhe realizon 
Sherbimi Pedagogjik." 

Paragrafet (12) dhe (13) bëhen paragrafë (17) dhe (18).  
 

Neni 8 
Në nenin 96 paragrafi (1) pas fjalës "obligimeve" sht-

ohen fjalët: "nëpërmjet kryerjes së vlerësimit të karakteri-
stikave të të punësuarit për përshtatshmëri për punë me 
femije dhe adoleshentë në veprimtarinë edukativo-arsimore 
(testi i personalitetit)".  

 
Neni 9 

Në nenin 100 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri 
(4), si vijon:  

"(4) Ditari i paraleles detyrimisht mbahet edhe në for-
me elektronike (e-ditar) nëpërmjet ueb aplikacionit që e ad-
ministron Ministria."  

Neni 10 
Neni 168-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
"Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese insp-

ektori shtetëror i arsimit ose inspektori i autorizuar i kom-
unes konstaton se për herë të parë është bërë parregullsi 
nga neni 172 i këtij ligji, detyrohet që të përpilojë proces-
verbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e kryer me 
sugjerim për mënjanimin e parregullsisë së konstatuar në 
afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të njëkohshëm të fte-
ses për realizimin e edukimit të personit ose shkollës fill-
ore, ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mb-
ikeqyrjes inspektuese."  

 
Neni 11 

Në nenin 172 paragrafi (1) shtohet aline e re 3, si vijon:  
"-nuk paraqet orar për mësim plotësues dhe shtesë për 

çdo lëndë mësimore, në vend të dukshëm në shkollë dhe të 
njejtin nuk e dorëzon në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit 
(neni 28-a),".   

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe 
(6) si vijojnë:  

"(5) Gjobe në shumë prej 200 deri në 250 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit, përkatësi-
sht tutorit për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e 
caktuar për këshillim, pas ftesën së dytë të dërguar (neni 
64-a paragrafi (2)).  

(6) Gjobe në shumë prej 500 deri në 700 euro në kun-
dervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit, përkatësisht tu-
torit për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e ca-
ktuar për këshillim, pas ftesën së tretë të dërguar (neni 64-a 
paragrafi (2))."  

Paragrafi (5) bëhet paragraf (7).  
  

Neni 12 
Aktet nënligjore të parapara në këtë ligj do të miratohen 

në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
 

Neni 13 
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për arsim fillor.  

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç 
dispozitave të neneve 2, 3, 4 dhe 9 të këtij ligji, që do të 
zbatohen nga 1 shtatori 2011 dhe dispozitave të neneve 5, 
6, 7 dhe 8 të këtij ligji, që do të zbatohen nga 1 janari 2012. 

__________ 
408. 
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__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR ARSIM TË MESËM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim të mesëm („Gazeta Zyrtare e Rep-

ublikes së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 11-
3/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33-
/10, 116/10 dhe 156/10), në nenin 10 pas paragrafit (6) sh-
tohet paragraf i ri (7), si vijon: 

"(7) Komuna, Qyteti i Shkupit, përkatësisht Qeveria 
mund të themelojë edhe shkollë publike ndërkombëtare në 
të cilën realizohen plane dhe programe mësimore në ndonj-
eren prej gjuhëve botërore (anglisht, frëngjisht, gjermanis-
ht), që me propozim të Byrosë, përkatësisht Qendrës për A-
rsimim Profesional dhe Trajnim, i përcakton ministri."   

 
Neni 2 

Pas nenit 48 shtohet nen i ri 48-a, si vijon: 
 

"Neni 48-a 
(1) Mesim plotësues organizohet për nxënës të cilët në 

vazhdimesi tregojnë rezultate të dobëta në mësim, e veç-
anerisht nëse:  

- kane së paku dy nota të dobëta,  
- kane rezultate të dobëta në lëndë të caktuar mësimore,  
- mungojne nga mësimi në lëndë të caktuar mësimore 

dhe  
- me kërkesë të nxënësit ose prindit, përkatësisht tutorit 

të tij.  
(2) Arsimtari i cili e realizon mësimin në lëndë mësi-

more, i detyron nxënësit nga paragrafit (1) alineja 1 të këtij 
neni, për ndjekje të mësimit plotësues, ndërsa për nxënësit 
nga paragrafit (1) alinetë 2 dhe 3 të këtij neni, mësim plote-
sues organizohet me vlerësim të arsimtarit.  

(3) Nxenesi i dërguar në mësim plotësues, gjatë një 
muaji ndjek mësim plotësues më së shumti në dy lëndë 
mesimore me më së shumti katër orë mësimore për lëndë 
mesimore.  

(4) Nese nxënësi për të cilin arsimtari ka përcaktuar 
mesim plotësues të detyrueshëm nuk i ndjek orët e mësimit 
plotesues, nxënësi merr mungesë të paarsyeshme.  

(5) Për dërgimin e nxënësit në mësim plotësues, arsimt-
ari detyrimisht e njofton prindin, përkatësisht tutorin." 

 
Neni 3 

Pas nenit 51 shtohen dy nene të reja 51-a dhe 51-b, si 
vijojne: 

 
"Neni 51-a 

(1) Mesimi shtesë organizohet për nxënës të cilët arrij-
në rezultate të konsiderueshme në lëndë të caktuara mësim-
ore (nxënës të talentuar). 

(2) Mesimin shtesë për nxënësit nga paragrafi (1) i këtij 
neni, arsimtari detyrohet që t'ua ofrojë nxënësve, ndërsa 
nxenesit vendosin nëse do ta ndjekin mësimin shtesë. 

 
Neni 51-b 

(1) Shkolla e mesme publike më së voni deri më 20 
shtator në vitin shkollor rrjedhës, duhet të paraqesë orar për 
mesim plotësues dhe shtesë për çdo lëndë mësimore, në 
vend të dukshëm në shkollë dhe të njëjtin ta dorëzojë në 
Inspektoratin Shtetëror të Arsimit.  

(2) Për arsimtarin i cili pa arsye nuk do ta realizojë me-
simin plotësues dhe shtesë në pajtim me orarin nga para-
grafi (1) i këtij neni, do të ngritet procedurë për shkelje di-
siplinore.   

(3) Për shkeljen disiplinore nga paragrafi (2) i këtij ne-
ni, arsimtarit i shqiptohet masë disiplinore dënim me para 
prej 10% deri në 30% nga shuma njëmujore e rrogës neto 
të paguar nëpunësit publik në muajin para kryerjes së 
shkeljes disiplinore, në kohëzgjatje prej tre deri në gjashtë 
muaj."  

 
Neni 4 

Pas nenit 58 shtohet Kapitull i ri V-a me gjashtë nene të 
reja 58-a, 58-b, 58-v, 58-g, 58-d dhe 58-gj, si vijojnë: 

 
"V-a.  KËSHILLIMI I PRINDËRVE 

 
Neni 58-a 

(1) Prindi, përkatësisht tutori dërgohet në këshillim, nese:  
- nxenesi gjatë vitit mësimor ka notë negative në tre ose 

më tepër lëndë,  
- nxenesi ka më shumë se 10 mungesa të paarsyeshme 

ose 100 mungesa të arsyeshme,  
- nxenesi është i padisiplinuar,  
- nxenesi e ofendon arsimtarin,   
- nxenesi merr pjesë në rrahje ose forma tjera të dhu-

nes,   
- nxenesi tregon sjellje asociale ose antisociale,  
- nxenesi sillet në mënyrë të pamoralshme ose joetike 

dhe  
- në periudhë të shkurtër nxënësit në mënyrë të konsid-

erueshme i bie suksesi.   
(2) Udheheqesi i klasës, përkatësisht udhëheqësi i par-

aleles e fton në këshillim së paku një prind, përkatësisht tu-
tor nga paragrafi (1) i këtij neni, me ftesë të dërguar ne-
permjet telefonit, postës ose me dorëzim personal.  

(3) Nese ftesa ka të bëjë me sjellje asociale ose antis-
ociale të nxënësit, përkatësisht me sjellje të pamoralshme 
dhe joetike të nxënësit, para se të dërgohet ftesa kërkohet 
mendim profesional nga Shërbimi Pedagogjik.  
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(4) Sherbimi Pedagogjik, në afat prej dhjetë ditësh nga 
pranimi i kërkesës dorëzon mendim profesional për sjelljen 
e nxënësit nga paragrafi (3) i këtij neni.   

(5) Ftesa për këshillim të prindit, përkatësisht tutorit 
duhet të jetë me numra dhe të dorëzohet së paku tetë ditë 
para mbajtjes së këshillimit.     

(6) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për këshillim, i 
percakton ministri.  

(7) Nese prindi, përkatësisht tutori për shkaqe të arsye-
shme nuk mund t'i përgjigjet ftesës, detyrohet që për mun-
gesen ta njoftojë udhëheqësin e klasës, përkatësisht udh-
eheqesin e paraleles, para mbajtjes së këshillimit ose në 
afat prej tri ditësh pas këshillimit.  

(8) Udheheqesi i klasës, përkatësisht udhëheqësi i para-
leles e njofton psikologun, përkatësisht pedagogun e shkol-
les për ftesën e dorëzuar për këshillim të prindit.  

(9) Psikologu, përkatësisht pedagogu i shkollës përpilo-
n plan javor dhe mujor për mbajtjen e këshillimit në pajtim 
me bazat nga paragrafi (1) i këtij neni. 

 
Neni 58-b 

(1) Keshillimin nga neni 58-a i këtij ligji, e kryen psi-
kologu i shkollës.  

(2) Nese në shkollë nuk ka të punësuar psikolog, atehe-
re këshillimin e kryen pedagogu.   

(3) Nese në shkollë nuk ka të punësuar psikolog, përka-
tesisht pedagog, atëherë për këshillimin caktohet pedagog 
ose psikolog nga ndonjë shkollë tjetër e mesme.  

(4) Psikologun ose pedagogun nga paragrafi (3) i këtij 
neni, për shkollat e mesme të komunave e cakton komuna, 
perkatesisht Qyteti i Shkupit, ndërsa për shkollat e mesme 
shteterore e cakton ministri, nga radhët e pedagogëve, pë-
rkatesisht psikologëve të komunës, përkatësisht të Qytetit 
të Shkupit.  

(5) Keshillimi kryhet në grupe në pajtim me planin ja-
vor dhe mujor nga neni 58-a paragrafi (9) të këtij ligji.  

(6) Numri i prindërve në grupe nuk mund të jetë më i 
madh se 20.  

(7) Keshillimi realizohet në dy termine në kohëzgjatje 
prej 60 minutash.   

Për këshillimin e prindit, përkatësisht tutorit, pedagogu, 
perkatesisht psikologu detyrohet që të veprojë në pajtim 
me Programin për këshillim të prindërve, të cilin me pro-
pozim të Shërbimit Pedagogjik e miraton ministri.  

(9) Psikologu, përkatësisht pedagogu gjatë këshillimit 
të prindërve nuk guxon ta keqpërdorë funksionin e vet.   

  
Neni 58-v 

(1) Për këshillimin e mbajtur të prindit, përkatësisht tu-
torit, psikologu, përkatësisht pedagogu mban procesverbal 
me listë të pranisë.  

(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për këshillim, i pë-
rcakton ministri. 

 
Neni 58-g 

Nese prindi, përkatësisht tutori më shumë se katër herë 
në çfarëdo baze nga neni 58-a paragrafi (1) i këtij ligji, fto-
het në këshillim, në çdo këshillim të ardhshëm është i pra-
nishem edhe përfaqësuesi nga Shërbimi Pedagogjik. 

 
Neni 58-d 

Nese prindi, përkatësisht tutori nuk paraqitet në këshil-
lim edhe pas ftesës së tretë, njoftohet Qendra për Punë So-
ciale. 

 
Neni 58-gj 

Sherbimi Pedagogjik, për prindërit të cilët nuk i janë 
pergjigjur ftesës për këshillim dhe që nuk e kanë arsyetuar 
mungesen e tyre, parashtron propozim për ngritjen e pro-
cedures për kundërvajtje." 

Neni 5 
Neni 59 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Personi i cili e ka kryer arsimin e lartë në grup jomësi-

mor në studime për arsimtar, përkatësisht në studime që 
nuk kanë drejtim mësimor, mund të punësohet në arsimin e 
mesem, vetëm nëse arrin përgatitje pedagogjike psikologj-
ike dhe metodike në institucione të akredituara të arsimit të 
larte."  

Pas paragrafit (5) shtohen katër paragrafë të rinj (6), 
(7), (8) dhe (9), si vijojnë:  

"(6) Pergatitja pedagogjike psikologjike dhe përgatitja 
metodike arrihet nëpërmjet ndjekjes së mësimit dhe dheni-
es së provimeve.  

(7) Për dhënien e provimeve nga paragrafi (2) i këtij 
neni, kandidati fiton 30 kredi sipas SETK-ut.  

(8) Akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë që do 
ta realizojnë mësimin dhe dhënien e provimeve për arritjen 
e përgatitjes pedagogjike psikologjike dhe përgatitjes met-
odike, e kryen ministri.  

(9) Menyren e ndjekjes së mësimit, dhënies së provi-
meve për përgatitje pedagogjike psikologjike dhe metodi-
ke, si dhe mënyrën e akreditimit të institucioneve të arsimit 
të lartë nga paragrafi (3) i këtij neni, i përcakton ministri." 

Paragrafet (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15) dhe (16) bëhen paragrafë  (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (18), (19) dhe (20). 

 
Neni 6 

Në nenin 67 pas paragrafit (2) shtohen pesë paragrafë 
të rinj (3), (4), (5), (6) dhe  (7) si vijojnë: 

"(3) Praktikantit pas skadimit të stazhit të praktikantit, 
e para dhënies së provimit profesional, i vlerësohen kara-
kteristikat për përshtatshmëri për punë me fëmijë dhe ado-
leshente në veprimtarinë edukativo-arsimore (testi i pers-
onalitetit).   

(4) Praktikanti jep provim profesional vetëm nëse e ka 
dhene testin e personalitetit.   

(5) Praktikantit i cili e ka dhënë testin e personalitetit, 
Sherbimi Pedagogjik i lëshon vërtetim.   

(6) Formen dhe përmbajtjen e vërtetimit nga paragrafi 
(14) i këtij neni, i përcakton ministri, me propozim të Sher-
bimit Pedagogjik.  

(7) Testin e personalitetit e përpilon dhe realizon Sher-
bimi Pedagogjik."  

Paragrafi (3) bëhet paragraf (8). 
 

Neni 7 
Në nenin 70 paragrafi (1) pas fjalës "obligimeve" shto-

hen fjalët: "nëpërmjet kryerjes së vlerësimit të karakteristi-
kave të të punësuarit për përshtatshmëri për punë me fëm-
ijë dhe adoleshentë në veprimtarinë edukativo-arsimore 
(testi i personalitetit)." 

 
Neni 8 

Në nenin  74 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), 
si vijon: 

"(4) Ditari i paraleles detyrimisht mbahet edhe në form-
ë elektronike (e-ditar) nëpërmjet ueb aplikacionit të cilin e 
administron Ministria." 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5). 
 

Neni 9 
Në nenin 93-v paragrafi (1) pas fjalëve: "Kryetari i ko-

munes" vihet presje dhe shtohen fjalët: "e për shkollat e 
mesme shtetërore ministri,". 

 
Neni 10 

Neni 108 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspe-

ktori shtetëror i arsimit ose inspektori i autorizuar i komun-
ës, përkatësisht i Qytetit të Shkupit konstaton se për herë të 
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pare është bërë parregullsi nga neni 109 paragrafët (1) dhe 
(2) të këtij ligji, detyrohet që të përpilojë procesverbal në të 
cilin do ta përcaktojë parregullsinë e bërë me sugjerim për 
menjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej tetë 
ditesh dhe me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për realizi-
min e edukimit të personit ose shkollës së mesme ku është 
konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspe-
ktuese." 

 
Neni 11 

Në nenin 109 paragrafi (2) shtohet aline e re 3, si vijon: 
"- nuk vendos orar për mësim plotësues dhe mësim sht-

esë për çdo lëndë mësimore, në vend të dukshëm në shkol-
le dhe nuk e dorëzon atë në Inspektoratin Shtetëror të Arsi-
mit (neni 51-b paragrafi (1)),". 

Pas paragrafit (8) shtohen dy paragrafë të rinj (9) dhe  
(10), si vijojnë: 

"(9) Gjobe në shumë prej 200 deri në 250 euro në ku-
ndervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit përkatësisht 
tutorit, për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e 
caktuar për këshillim, pas ftesës së dytë të dërguar (neni 
58-a paragrafi (2)). 

(10) Gjobe në shumë prej 500 deri në 700 euro në ku-
ndervlere me denarë do t'i shqiptohet prindit, përkatësisht 
tutorit për kundërvajtje nëse nuk paraqitet në terminin e ca-
ktuar për këshillim, pas ftesën së tretë të dërguar (neni 58-a 
paragrafi (2))." 

   
Neni 12 

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

 
Neni 13 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spa-
struar të Ligjit për arsim të mesëm.  

                                                 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç 
dispozitave të neneve 2, 3 dhe 8 të këtij ligji, që do të zbat-
ohen nga 1 shtatori 2011 dhe dispozitave të neneve 4, 5, 6 
dhe 7 që do të zbatohen nga 1 janari 2012. 

__________ 
409. 
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