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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

216. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 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 14 јануари  2016 година. 

   

        Бр. 08-289/1                                Претседател 

14 јануари 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 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

Член 1 

Во Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), во членот 16 став (1) 

алинеја 7 зборовите: „или Аптис,“ се бришат. 

 

Член 2 

 Во членот 23 по ставот (9) се додава нов став (10), 

кој гласи: 

„(10) По исклучок од ставот (9) на овој член во слу-

чај на избор на преодна Влада согласно со членот 43 од 

Законот за Владата на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 

12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 

10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), мандатот на секре-

тарот продолжува до истекот на мандатот на преодната 

Влада.“ 

 

Член 3 

Во членот 24 став (2) точка г) алинеи 1 и 2, во чле-

нот 25 став (2) точка г) и во  членот 26 став (2) точка г) 

зборовите: „или Аптис,“ се бришат. 

 

Член 4 

Во членот 39 став (9) зборовите: „АПТИС 

(APTIS),“ се бришат.  

 

Член 5 

Во членот 73 точка 26 сврзникот „и“ се заменува со 

точка и запирка.  

Во точката 27 точката се заменува со точка и зап-

рика. 

По точката 27 се додаваат 3 нови точки 28, 29 и 30, 

кои гласат: 

„28) во управна постапка не бара докази и податоци 

по службена должност во рокот утврден со закон; 

29) во управна постапка не доставува докази и по-

датоци кои се побарани по службена должност во ро-

кот утврден со закон и  

30) не ги решава предметите во управна постапка 

во рокот утврден со закон.“ 

 

Член 6 

По членот 104 се додава нов член 104-а, кој гласи: 

 

„Член 104-а 

На државните секретари именувани, односно назна-

чени до денот на влегувањето во сила на овој закон им 

продолжува мандатот до истекот на мандатот на преод-

ната Влада избрана согласно со членот 43 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 

55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 

51/11, 15/13, 139/14 и 196/15). 

 

Член 7 

По завршување на оценувањето на административ-

ните службеници во 2015 година нема да се донесува 

решение за реализирање на мерките за одличен и слаб 

ефект согласно со членот 68 став (6) од Законот за ад-

министративни службеници („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15 и 

154/15). 

 

Член 8 

Одредбите од членот 5 од овој закон со кој се мену-

ва и дополнува членот 73 од Законот за администра-

тивни службеници („Службен весник на Република 

Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15 и 154/15) ќе се 

применуваат со започнувањето на примената на Зако-

нот за општа управна постапка, согласно со членот 141 

од Законот за општа управна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 124/15). 

 

Член 9 

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 

dhe 154/15), në nenin 16 paragrafi (1) alineja 7 fjalët: "apo 

Aptis," shlyhen.   

 

Neni 2 

Në nenin 23 pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10) 

si vijon:  
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"(10) Me përjashtim nga paragrafi (9) i këtij neni në 

rast të zgjedhjes së Qeverisë kalimtare në pajtim me nenin 

43 të Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  

59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 

82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 dhe 196/15), mandati 

i sekretarit vazhdon deri në skadimin e mandatit të 

Qeverisë kalimtare." 

 

Neni 3 

Në nenin 24 paragrafi (2) pika g) alinetë 1 dhe 2, në 

nenin 25 paragrafi (2) pika g) dhe në nenin 26 paragrafi (2) 

pika g) fjalët: "apo Aptis," shlyhen.  

 

Neni 4 

Në nenin 39 në paragrafin (9) fjalët: "APTIS (APTIS)" 

shlyhen.   

 

Neni 5 

Në nenin 73 në pikën 26 lidhëza "dhe" zëvendësohet 

me pikëpresje.   

Në pikën 27 pika zëvendësohet me pikëpresje.  

Pas pikës 27 shtohen 3 pika të reja 28, 29 dhe 30 si 

vijojnë:  

"28) në procedurë administrative nuk kërkon prova dhe 

të dhëna me detyrë zyrtare në afatin e përcaktuar me ligj;  
29) në procedurë administrative nuk dërgon prova dhe 

të dhëna që kërkohen me detyrë zyrtare në afatin e 
përcaktuar me ligj dhe   

30) nuk i zgjdh lëndët në procedurë administrative në 
afatin e përcaktuar me ligj." 

 
Neni 6 

Pas nenit 104 shtohet paragraf i ri 104-a, si vijon: 
 

Neni 104-a 

Sekretarëve shtetërorë të emëruar deri në ditën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji u vazhdon mandati deri në skadimin e 
mandatit të Qeverisë kalimtare të zgjedhur në pajtim me 
nenin 43 të Ligjit për Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër  59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 

dhe 196/15). 
 

Neni 7 
Pas mbarimit të vlerësimit të nëpunësve administrativë 

në vitin 2015 nuk do të miratohet aktvendim për realizimin 
e masave për efekt të shkëlqyeshëm dhe të dobët në pajtim 
me nenin 68 paragrafi (6) të Ligjit për nëpunës 
administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 27/14, 199/14, 48/15 dhe 154/15). 
 

Neni 8 
Dispozitat nga neni 5 i këtij ligji me të cilin ndryshohet 

dhe plotësohet neni 73 i Ligjit për nëpunës administrativë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
27/14, 199/14, 48/15 dhe 154/15) do të zbatohen me 

fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15). 

Neni 9 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

217. 
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за внатрешни работи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 14 јануари 2016 година. 
   
        Бр. 08-290/1                               Претседател 
14 јануари 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 ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник 
на Република Македонија“ број 42/14, 116/14 и 33/15), 
во членот 24 став (2) точка 5) во алинејата 4 точката и 
запирката на крајот на реченицата се заменува со сврз-
никот „или“. 

Во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврз-
никот „и“. 

Алинејата 6 се брише.  
 

Член 2 
Во членот 43 став (2) во точката г) зборовите: „или 

Аптис,“ се бришат. 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, во слу-

чај на избор на преодна Влада согласно со членот 43 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 
10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), мандатот на секре-
тарот продолжува до истекот на мандатот на преодната 
Влада.“ 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 3 
Во членот 44 став (3) точка г) во алинејата 1 зборо-

вите: „или Аптис;“ се бришат. 
 

Член 4 
Во членот 45 став (4) во точката г) зборовите: „или 

Аптис;“ се бришат. 


