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KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Në përputhje me nenin 75, paragrafët 1 dhe 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë,
Presidenti i Republikës së Maqedonisë dhe Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
miratojnë këtë
DEKRET
PËR SHPALLJEN E LIGJIT QË NDRYSHON LIGJIN PËR ARMËT
Shpallet ligji që ndryshon ligjin “Për armët” të miratuar nga Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë në seancën e tij plenare të mbajtur më 10 nëntor 2011.
Nr. 07-4701/1
10 nëntor 2011
Shkup

Presidenti
i Republikës së Maqedonisë
Gjorgje Ivanov, nënshkrimi
Kryetari i
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë
Trajko Veljanoski (nënshkrimi)
LIGJI QË NDRYSHON LIGJIN PËR ARMËT

Neni 1
Në ligjin “Për armët” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/2005, 47/2006,
42/2007, 86/2008 dhe 72/2010, neni 17 fjalët “komisioni kompetent i qeverisë së Republikës së
Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët e mëposhtme: “Komisioni shtetëror përgjegjës për
vendimmarrjen në procedurat administrative dhe procedurat e marrëdhënieve të punësimit në
shkallën e dytë”.
Neni 2
Në nenin 66 fjalët: “mbikëqyrja e kufirit shtetëror” zëvendësohet me fjalët “kontroll kufitar”.
Neni 3
Pas nenit 83-c shtohet neni i ri 83-d me përmbajtjen e mëposhtme:
Neni 83-d
Për shkeljen e parashikuar në këtë ligj, autoriteti kompetent i propozon shkelësit një
procedurë zgjidhjeje përpara paraqitjes së kërkesës për nisjen e procedurës së ndjekjes së
shkeljes.
Nëse shkelësi bie dakord për nisjen e procedurës së zgjidhjes, autoriteti kompetent harton një
dokument që rendit elementet thelbësore të aktit që çon në kualifikimin ligjor të shkeljes,
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momentit, vendit dhe mënyrës së kryerjes së shkeljes, përshkrimin e aktit dhe të individëve të
pranishëm në vend.
Në procedurën e zgjidhjes shkelësit i lëshohet një urdhër pagese.
Shuma e përcaktuar në urdhrin e pagesës do të jetë sa gjysma e gjobës maksimale për
shkeljet e parashikuara në ligj.
Nëse shkelësi e pranon urdhrin e pagesës ai/ajo ka detyrimin ta nënshkruajë atë. Marrja e
urdhrit të pagesës nga shkelësi regjistrohet në procesverbal.
Nëse shkelësi është një person juridik, procesverbali dhe urdhri i pagesës do të nënshkruhen
nga personi përgjegjës pranë personit juridik.
Nëse shkelësi nuk bie dakord për nisjen e procedurës së zgjidhjes, autoriteti kompetent
dorëzon një kërkesë për nisjen e procedurave të shkeljes përpara gjykatës kompetente për
trajtimin e shkeljeve.
Autoriteti kompetent mban një regjistër për procedurat e nisura të zgjidhjes dhe rezultatet
përkatëse.
Regjistri i përmendur në paragrafin 8 të këtij neni mbledh, përpunon dhe mban të dhënat e
mëposhtme personale: emrin dhe mbiemrin, datën dhe vendlindjen, vendbanimin ose
vendqëndrimin e shkelësit, llojin e shkeljes, numrin e urdhrit të pagesës që i lëshohet atij/asaj
dhe rezultatin e procedurave.
Regjistri i përmendur në paragrafin 8 të këtij neni dhe të dhënat personale të përmendura në
paragrafin 9 të këtij neni përpunohen dhe mbahen në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të
dhënave personale.
Të dhënat personale të përmendura në paragrafin 9 të këtij neni mbahen për pesë vite nga
data e regjistrimit në regjistër.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë pas datës së botimit në “Fletoren Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë”, ndërsa dispozita e nenit 1 të këtij ligji hyn në fuqi pas fillimit të zbatimit të ligjit
“Për krijimin e një Komisioni Shtetëror përgjegjës për vendimmarrjen në procedurat
administrative dhe procedurat e marrëdhënieve të punësimit në shkallën e dytë”.
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