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(13) Nëse toka ndërtimore pronësi e Republikës së 
Maqedonisë, që është e tjetërsuar apo e dhënë me qira 
afatgjate është në zotërim të personit tjetër, ai është i 
detyruar që kërkuesit t’ia dorëzojë pronën në pajtim me 
paragrafin (11) të këtij neni në prani të tjetërsuesit. 

(14) Në rastet kur personi i cili ka zotërim mbi tokën 
ndërtimore nuk vepron në pajtim me paragrafin (13) të 
këtij neni, blerësi ka të drejtë të ngrejë procedurë para 
gjykatës kompetente për vendosje në zotërim. 

(15) Në rastet nga paragrafi (14) i këtij neni, afati për 
ndërtim të objektit të paraparë në marrëveshjen për 
tjetërsim, përkatësisht dhënie me qira afatgjate të tokës 
ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë fillon të 
rrjedhë nga miratimi i vendimi i plotfuqishëm gjyqësor.”. 

 
Neni 7 

Në nenin 79, në paragrafin (2) pas alinesë 4 shtohet 
aline e re 5 si vijon: 

“ – nëse kanë ndodhur ndryshime të lëndës së 
marrëveshjes si pasojë e ndryshimit të planit urbanistik ose 
dokumentacionit të planit urbanistik me të cilat parashihet 
ngjitje e dy ose më shumë parcelave ndërtimore në pronësi 
të blerësit me dedikim prodhimtari, distribuim dhe 
servise,”. 

 
Neni 8 

Në nenin 92, në paragrafin (2) fjalët: “servitut real” 
zëvendësohet me fjalën: “pronësi”. 

 
Neni 9 

Në nenin 97 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) 
si vijon: 

“(3) Rregullimi i tokës ndërtimore për nevojat e zonave 
të lira shëndetësore bëhet në pajtim me Ligjin për zonat e 
lira shëndetësore.”. 

Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) pas fjalëve: 
“nga paragrafi (2)” shtohen fjalët: “dhe (3)”. 

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë 
(5), (6), (7), (8), (9) dhe (10). 

 
Neni 10 

Në nenin 106, në paragrafin (3) pas alinesë 1 shtohet 
aline e re 2 si vijon: 

“ - përpilon pyetje për provime dhe detyra,”. 
Në paragrafin (4) fjalët: “përveç për zbatim të 

provimeve për marrje të autorizimit,” shlyhen. 
Në paragrafin (5) fjalët: “dhe Këshilli Programor” 

shlyhen. 
 

Neni 11 
Neni 107 shlyhet. 
 

Neni 12 
Në nenin 112 fjalët: “Këshilli programor" 

zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”. 
 

Neni 13 
Në nenin 115 në paragrafin (6) fjalët: “Këshilli 

programor" zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”. 
Paragrafi (8) shlyhet. 
Në paragrafin (9) që bëhet paragrafi (8) fjalët: “Këshilli 

programor" zëvendësohen me fjalën: “Komisioni”, ndërkaq 
përqindja: “30%” zëvendësohet me përqindjen: “10%”. 
„10%“. 

Paragrafi (10) bëhet paragraf (9). 

Neni 14 
Në nenin 119 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
“(2) Për marrje të autorizimit, parashtrohet kërkesë te 

ministri dhe në shtojcë dorëzohet dokumentacioni në vijim: 
- vërtetim nga paragrafi (1) i këtij neni ose 
- kopje nga autorizimi i lëshuar paraprak me dëshmi 

për trajnim të ndjekur në pajtim me nenin 120 të këtij 
ligji.”  

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe 
(4) si vijojnë: 

"(3) Autorizimi nga paragrafi (2) i këtij neni lëshohet 
me vlefshmëri prej pesë viteve nga dita e lëshimit. 

(4) Kërkesa për marrje të autorizimit të ri në pajtim 
me paragrafin (2) alineja 2 të këtij neni, parashtrohet 
në afat prej 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij 
ligji.” 

Paragrafët (3) dhe (4) dhe bëhen paragrafë (5) dhe (6). 
 

Neni 15 
Në nenin 133, në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: 

“paragrafi (11) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (12)”. 
 

Neni 16 
Në nenin 138 paragrafi (2) shlyhet. 
 

Neni 17 
Procedurat e filluara gjyqësore dhe procedurat para 

organeve shtetërore kompetente deri në ditën e fillimit të 
zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin 
sipas të cilit kanë filluar.  

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të 
fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për 
tokë ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 dhe 
31/16). 

__________ 
3410. 

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 ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за административни службеници, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 јули 2016 година. 

 
Бр. 08-3452/1   Претседател 

29 јули 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                               
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16) во членот 7 став (5) 
се брише. 

Во ставот (6) зборовите: „ставовите (4) и (5)“ се за-
менуваат со зборовите: „ставот (4)“.  

 
Член 2 

Во членот 18 по ставот (3) се додава нов став (4), 
кој гласи: 

„(4) Надоместокот се уплатува на сметката на соп-
ствени приходи на Агенцијата, најдоцна 15 дена пред 
започнување на постапката од ставот (2) на овој член.“. 

 
Член 3 

Во членот 24 став (2) точка г) зборот „потврда“ се 
заменува со зборот „доказ“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Доказот за положен испит за административно 

управување од ставот (2) точка г) на овој член може да 
се користи при аплицирање на интерен или јавен оглас 
за работни места од категоријата Б, во рок од пет годи-
ни од датумот на неговото издавање.“. 

 
Член 4 

Во членот 59 став (2) зборовите: „кој посетувал 
обука за административно управување“ се бришат. 

Во ставот (3) алинеја 1 зборовите: „посебните про-
писи од областа на работното место и“ се бришат.  

 
Член 5 

Во членот 101 став (1) алинеја 1 се брише.   
 

Член 6 
Кандидатите за пополнување на работно место од 

категоријата Б, се должни да го достават доказот за по-
ложен испит за административно управување утврден 
во членот 24 став (2) точка г) од овој закон, почнувајќи 
од 13 февруари 2017 година.  

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR NËPUNËS ADMINISTRATIVË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14, 48/15, 
154/15 dhe 5/16), në nenin 7 paragrafi (5) shlyhet. 

Në paragrafin (6) fjalët: „paragrafët (4) dhe (5)“ 
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (4)“.  

 
Neni 2 

Në nenin 18 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) 
si vijon: 

“(4) Kompensimi paguhet në llogarinë e të hyrave 
personale të Agjencisë, më së voni 15 ditë para fillimit të 
procedurës nga paragrafi (2) i këtij neni.”.   

Neni 3 
Në nenin 24 paragrafi (2) pika g) fjala “vërtetim” 

zëvendësohet me fjalën “dëshmi”.   
Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:  
“(4) Dëshmia për provim të dhënë për menaxhim 

administrativ nga paragrafi (2)  pika g) e këtij neni, mund 
të shfrytëzohet gjatë aplikimit në konkurs intern ose publik 
për vende të punës nga kategoria B, në afat prej pesë vitesh 
nga data e lëshimit të saj.” 

 
Neni 4 

Në nenin 59 në paragrafin (2) fjalët: “që ka ndjekur 
trajnim për menaxhim administrativ” shlyhen.  

Në paragrafin (3) në alinenë 1 fjalët: “rregullat e 
veçanta nga sfera e vendit të punës dhe” shlyhen.  

 
Neni 5 

Në nenin 101 në paragrafin (1) alineja 1 shlyhet.   
 

Neni 6 
Kandidatët për plotësimin e vendit të punës nga 

kategoria B, detyrohen ta dorëzojnë dëshminë për provim 
të dhënë për menaxhim administrativ të përcaktuar në 
nenin 24 paragrafi (2) pika g) e këtij ligji, duke filluar nga 
13 shkurti 2017.  

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
3411. 

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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за спортска академија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 јули 2016 година. 

 
Бр. 08-3453/1   Претседател 

29 јули 2016 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 
 

Член  1 
Во Законот за спортска академија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 115/14, 129/15, 
146/15 и 30/16), во членот 12 став (5) се брише. 

Ставот (6) станува став (5). 
 

Член  2 
Во членот 15 став (1) точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовите: „и физиотерапевти.“ 


