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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIM TË RE-
PUBLIKES SË MAQEDONISE ME HUA NË BANKEN 
KREDITORE PËR RINDERTIM - KFV SIPAS MAR-
REVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN "UJITJA E 
LUGINES JUGORE TË LUMIT VARDAR - FAZA II" 

 
Neni 1 

Në Ligjin për ngarkim të Republikes së Maqedonise 
me hua në Banken Kreditore për Rindertim - KfV sipas 
Marreveshjes për hua për Projektin "Ujitja e lugines jugore 
të lumit Vardar-faza II" ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 
Maqedonise" numer 133/2009), në nenin 3 paragrafi 3 
ndryshohet si vijon:  

"Huaja do të paguhet në keste gjysmevjetore që arrijne 
për pagese më 30 qershor dhe 30 dhjetor, çdo vit, duke fil-
luar nga 30 qershori 2016, e duke perfunduar më 30 qers-
hor 2031." 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR NËPUNËS SHTETËRORË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për nëpunës shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 112/2000, 
34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 
161/2008, 6/2009 114/2009, 35/10 dhe 167/10), në nenin 6 
pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:  

"(6) Përmbajtjen dhe mënyrën e përpilimit të akteve për 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 
punës, i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës (në tekstin e mëtejmë: ministri)." 
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Neni 2 
Në nenin 10 paragrafi (2) fjala "udhëheqës" shlyhet. 
 

Neni 3 
Në nenin 16 paragrafi (1) fjalët: "test psikologjik, test 

të integritetit" shlyhen. 
Paragrafët (4), (5) dhe (7) shlyhen.  
Paragrafi (6) bëhet paragraf (4).  
Në paragrafin (8) që bëhet paragraf (5) fjalët: "drejtori 

i" shlyhen. 
 

Neni 4 
Në nenin 17-a pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë 

të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:   
"(2) Kandidati i zgjedhur i nënshtrohet testit 

psikologjik dhe testit të integritetit, ndërsa shpenzimet për 
dhënien e testeve janë në ngarkim të kandidatit të zgjedhur. 

(3) Mendimin nga testi i realizuar psikologjik dhe testi i 
integritetit nga paragrafi (2) i këtij neni, personi i licencuar 
i angazhuar profesional, e dorëzon në organin nga neni 3 
paragrafi (2) i këtij ligji. 

(4) Testi psikologjik dhe testi i integritetit me 
kandidatin e zgjedhur realizohet në afat prej dhjetë ditësh, 
por jo më të shkurtër se pesë ditë nga dita e miratimit të 
vendimit për zgjedhje." 

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 
dhe (12) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13),  (14) dhe (15). 

 
Neni 5 

Pas nenit 17-a shtohet nen i ri 17-b, si vijon: 
 

"Neni 17-b 
(1) Testi psikologjik me të cilin kontrollohen aftësitë 

sociale të kandidatit të zgjedhur për kryerjen e punëve dhe 
detyrave në shërbimin shtetëror, përbëhet nga teste 
psikologjike të pranuara ndërkombëtarisht. 

(2) Testi i integritetit me të cilin kontrollohen vlerat 
etike dhe morale të kandidatit, përbëhet nga: 

- testi që realizohet me shkrim, në bazë të listës së 
përcaktuar standarde të pyetjeve dhe  

- pjesa me gojë, që nënkupton kontroll të njohurive të 
kandidatit dhe mundësisë së shprehjes, elokuencës dhe 
njohjes së rëndësisë së shërbimit shtetëror nëpërmjet 
përgjigjes së pyetjeve nga kultura e përgjithshme. 

(3) Për realizimin e testit psikologjik dhe testit të 
integritetit, Agjencia angazhon presona të licencuar 
profesionalë nga institucion profesional i pavarur dhe i 
plotësisht akredituar." 

 
Neni 6 

Neni 17-b bëhet nen 17-v. 
 

Neni 7 
Në nenin 17-k pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 

(3), si vijon: 
"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, në 

organin nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji që është i 
sapoformuar apo në të cilin nuk ka nëpunës shtetëror 
udhëheqës, sekretar ose sekretar shtetëror, mentor është 
nëpunësi shtetëror me titull të njëjtë ose më të lartë nga 
nëpunësi shtetëror që është në punë provuese". 

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

Neni 8 
Në nenin 17-ll paragrafi (4) në fund të tekstit pika 

shlyhet dhe shtohen fjalët: "nëse kandidati është nga organi 

i njëjtë, ose për ndërprerje të punësimit, nëse kandidati 

është nga organi tjetër."   

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:  

"(5) Sekretari, përkatësisht funksionari që udhëheq me 

organin në të cilin nuk emërohet sekretar, në afat prej tri 

ditësh pas përfundimit të punës provuese, miraton 

aktvendim për marrje të statusit të nëpunësit shtetëror dhe 

sistemim në vend pune, ose për ndërprerje të punësimit 

përkatësisht për sistemim në vend pune ose për kthim në 

vendim e mëparshëm të punës, nëse kandidati është nga 

organi i njëjtë, ose për ndërprerje të punësimit nëse 

kandidati është nga organi tjetër."  

 

Neni 9 

Në nenin 70 paragrafi (2) presja pas fjalëve: "nëpunës 

shtetëror udhëheqës" zëvendësohet me lidhëzën "dhe". 

 

Neni 10 

Në nenin 78 paragrafi (5) fjalët: "nga paragrafi (6) i 

këtij neni" shlyhen. 

Në paragrafin (6) fjalët: "përcaktohet me akt të 

Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "e përcakton ministri". 

  

Neni 11 

Në nenin 79-a paragrafi (4) fjalët: "nga neni 78 

paragrafi (6) të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "në 

pajtim me nenin 78 paragrafi (5) të këtij ligji".  

 

Neni 12 

Në nenin 81-g alineja 6 fjala "administratës" 

zëvendësohet me fjalën "punës".  

 

Neni 13 

Në nenin 82-i paragrafi (1) fjalët: "Inspektorati 

Shtetëror i Administratës" zëvendësohen me fjalët: 

"Inspektorati Shtetëror Administrativ", ndërsa në fund të 

fjalës pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: 

"përveç mbikëqyrjes që në pajtim me ligjin është në 

kompetencë të organi tjetër shtetëror".  

Në paragrafin (3) fjalët: "në Ligjin për mbikëqyrje 

inspektuese" zëvendësohen me fjalët: "me ligj". 

 

Neni 14 

Në nenin 82-l paragrafi (1) fjalët: "Inspektorati 

Shtetëror i Administratës" zëvendësohen me fjalët: 

"Inspektorati Shtetëror Administrativ", ndërsa fjalët: "nga 

neni 7 paragrafi (2) i këtij ligji" shlyhen. 

Në paragrafin (2) fjalët: "Inspektoratit Shtetëror të 

Administratës" zëvendësohen me fjalët: "Inspektoratit 

Shtetëror Administrativ". 

                                                          

Neni 15 

Dispozitat e neneve 4 dhe 5 të këtij ligji do të fillojnë të 

zbatohen pas gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji.  

 

Neni 16 

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

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 


