
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk 

ekziston procedurë e përcaktuar qartë, madje 

as praktikë standarde me të cilën rregullohet 

procesi konsultativ në përgatitjen e propozim

ligjeve me të gjitha palët e interesuara.

Mungojnë edhe dispozita të qarta për 

formimin dhe funksionimin e grupeve të punës 

për përgatitjen e propozim ligjeve.  

Propozues të autorizuar të ligjeve: 

Propozim ligji dorëzohet deri te Kryetari i Kuvendit për 
mendim, kurse ai pastaj e dorëzon deri te deputetët. 

Qeveria Secili deputet në 
Kuvendin e RMV

Të paktën 
10.000 zgjedhës

Ministria për punë 
dhe politikë sociale

Përfaqësues të 
sindikatave 

reprezentative

Përfaqësues të 
Organizatës së 
punëdhënësve

Përfaqësues 
të shoqatave 

qytetare 

Përfaqësues të 
Organizatës 

ndërkombëtare të punës

VENDIM

Në seancën e Kuvendit diskutohet vetëm për nenet e propozim 
ligjit të plotësuar dhe vendoset për amandamentet 
e parashtruara.

Në këtë seancë, amandamente shtesë mund të parashtrojnë 
deputetët dhe propozuesi i ligjit. 

Vendoset për amandamentet e parashtruara dhe kalohet në votimin 
e propozim ligjit. Ligjet miratohen me shumicë votash të deputetëve, të 
përcaktuar me Kushtetutë.  

Shpallja e ligjit me dekret

Nënshkrimi i dekretit nga 
ana e Kryetarit të Republikës së Maqedonisë 

së Veriut dhe Kryetarit të Kuvendit 

Shpallja e ligjit në 
Gazetën Zyrtare të RMV-së Hyrja e ligjit në fuqi

MIRATIMI
I

LIGJIT
NË PROCEDURË TË RREGULLT

PËRMES SHEMBULLIT TË LIGJIT TË RI PËR MARRËDHËNIET E PUNËS

DORËZIMI DHE REFERIMI I

PROPOZIM LIGJIT

Propozim ligji për marrëdhëniet e punës është në fazën e përpilimit nga ana e grupit të punës, 
të përbërë nga: 

Leximi
i parë

të cilët japin mendim/opinion nëse
propozim ligji është i pranueshëm dhe
 nëse duhet të kalohet për lexim të 
mëtejshëm.  

Para zhvillimit të seancës së Kuvendit, propozim ligji shqyrtohet nga:  

Pas kësaj mbahet seanca e Kuvendit në të cilën ka diskutim të përgjithshëm për 
propozim ligjin. Në këtë seancë, Kuvendi vendos nëse propozim ligji është i pranueshëm 
dhe nëse duhet të kalohet për lexim të mëtejshëm. 

komisioni 
përkatës 
i punës

komisioni 
juridiko-
ligjvënës

palë e interesuar

Propozim ligji për 
marrëdhëniet e punës 
DO TË rishikohet nga:

Propozim ligji kalohet në leximin e dytë. 
Për propozim ligjet me interes më të 
gjerë, ndërmjet leximit të parë dhe të 
dytë mund të rezervohet diskutim publik.

Procedura ligjvënëse ndërpritet 
dhe i njëjti propozim ligj nuk 
mund të parashtrohet në afat
 prej tre muajve.  

Komisioni për punë 
dhe politikë sociale

Komisioni 
juridiko-ligjvënës

Komisioni për 
çështje evropiane

Leximi
i dytë

Në seancën e komisionit përkatës të punës dhe komisionit juridiko-ligjvënës bëhet shoshitja e tekstit 

të propozim ligjit. Në këtë seancë, secili deputet, grup deputetësh dhe grup pune mund të parashtrojnë 

amandamente për propozim ligjin. Pastaj, bëhet shoshitja e amandamanteve dhe votohet 

individualisht për çdo amanadament. Së bashku me amandamentet e miratuara, propozim ligji 

dorëzohet në Kuvend. 

Kuvendi mban seancë në të cilën bëhet shoshitja e atyre neneve të propozim 

ligjit që janë ndryshuar me amandamente dhe për ata nene mund përsëri të 

parashtrohen amandamente nga secili deputet, grup deputetësh dhe grup pune. 

Pastaj, vihen në votim, individualisht për çdo amandament. 

nuk pranon asnjë 
amandament për 
propozim ligjin e 

plotësuar, ligji vihet në  

pranon amandamente 
për propozim ligjin 

e plotësuar, 
propozim ligji kalon në 

leximin
e tretë

votim

Nëse Kuvendi

Leximi
i tretë

DHE VOTIMI PËR PROPOZIM LIGJIN


