
30 септември 2014  Бр. 144 - Стр. 59 

 
 

pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë", numër  4/2005, 13/2007, 165/2008, 

146/2009, 18/11, 51/11 dhe 27/14), është refuzuar si e 

pabazë, mund të parashtrojnë kërkesë për privatizim në 

pajtim me dispozitat e këtij ligji  deri më 15 dhjetor 2014.  

  

Neni 18 

(1) Organi i administratës   kompetent për punët 

pronësore juridike është i detyruar që në afat prej gjashtë 

muajsh pas skadimit të afatit për parashtrimin e kërkesave 

për privatizim, në Agjencinë për Kadastër të 

Patundshmërive t’i dorëzojë të gjitha kërkesat për 

privatizim të tokës ndërtimore për të cilat procedura për 

privatizim nuk ka përfunduar në mënyrë të plotfuqishme, 

për shkak të shënimit të tyre në kadastrën e 

patundshmërive dhe shlyerjen e të drejtave të regjistruara 

të shfrytëzimit të tokës ndërtimore në kadastër të 

patundshmërive.  

(2) Agjencia për Kadastër të Patundshmërive është e 

detyruar në afat prej gjashtë muajsh nga dita e dorëzimit të 

kërkesave nga paragrafi (1) i këtij neni, të kryej shënimin e 

tyre në kadastrën e patundshmërive dhe të kryejë shlyerje 

të të drejtës së regjistruar të shfrytëzimit të tokës 

ndërtimore për të cilën kanë të bëjnë kërkesat.  

 (3) Agjencia për Kadastër të Patundshmërive në afat 

prej gjashtë muajsh pas skadimit të afatit për dorëzim të 

kërkesave nga paragrafi (1) i këtij neni, me detyrë zyrtare 

kryen shlyerje të të gjitha të drejtave të regjistruara të 

shfrytëzimit të tokës ndërtimore në kadastër të 

patundshmërive.   

 

Neni 19 

Në nenin 48 paragrafi (1) nga Ligji për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit për privatizim dhe qira të tokës 

ndërtimore në pronësi shtetërore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 27/14) fjalët: “në afat 

prej nëntë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji” 

zëvendësohen me fjalët: “deri më 15 dhjetor 2014”. 

 

Neni 20 

 Procedurat e filluara për kërkesat për privatizim të 

tokës ndërtimore në pronësi shtetërore deri në ditën e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas 

dispozitave të këtij ligji.    

 

Neni 21 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 

spastruar të Ligjit për privatizim dhe qira të tokës 

ndërtimore në pronësi shtetërore.   

 

Neni 22 

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

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 

4492. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА  

ВОЗРАСНИТЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

образование на возрасните, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 септември 2014 година. 

 

  Бр. 07- 3619/1                            Претседател 

24 септември 2014 година     на Република Македонија,                       

     Скопје                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

 

Член  1 

Во Законот за образование на возрасните („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 

17/11, 51/11, 74/12 и 41/14) во  членот 40 став 2 во точ-

ката 3) зборовите: „правен факултет“ се заменуваат со 

зборовите: „на образование“. 

 

Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-

чистен текст на Законот за образование на возрасните. 

 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

___________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E TË 

RRITURVE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për arsimin e të rriturve („Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë“ numër  7/2008, 17/11, 51/11, 

74/12 dhe 41/14), në nenin 40 paragrafi 2 pika 3) fjalët: 

"fakulteti juridik" zëvendësohen me fjalët: "të arsimit". 

 

Neni 2 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 

spastruar të Ligjit për arsimin e të rriturve.  

 

Neni 3 

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

„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 


