
 Стр. 24 - Бр. 233                                                                                 20 декември 2018 
 

Neni 51 
Nenet 256, 257, 258, 259 dhe 260 shlyhen.   
 

Neni 52 
Përmbarimet e filluara në pajtim me dispozitat e Ligjit 

për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 
83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13), 
dhe Ligjit për përmbarim (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 72/16 dhe 142/16), si dhe 
përmbarimet e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbarim 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
72/16 dhe 142/16) do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat 
e këtij ligji. Për veprimet e ndërmarra përmbaruese deri në 
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përmbaruesit e zbatojnë 
Tarifën që ka qenë në fuqi në momentin e marrjes së 
veprimeve përmbaruese, ndërsa për veprimet e marra 
përmbaruese pas ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
zbatohet Tarifa e miratuar në pajtim me dispozitat e këtij 
ligji, me ç'rast nuk mund të kërkohet kthim i 
kompensimeve ose shpërblimeve të paguara. 

 
Neni 53 

Procedurat të filluara disiplinore deri në ditën e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji.  

 
Neni 54 

(1) Përmbaruesit të  emëruar deri në ditën e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 
50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13) vazhdojnë 
me punë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

(2) Zëvendëspërmbaruesit të emëruar deri në ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 
83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13) 
vazhdojnë me punë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

(3) Vërtetimet për provimin e dhënë për përmbarues të 
lëshuara në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbarim 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 
83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13), pranohen si 
vërtetime për provim të dhënë për përmbarues në pajtim 
me nenin 44 të këtij ligji, me të cilin ndryshohet neni 249 
të Ligjit për përmbarim („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ numër 72/16 dhe 142/16). 

 
Neni 55 

Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

     
Neni 56 

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

__________ 
4368. 

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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НА-
ДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ 

ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Република Македонија, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 18 декември 2018 година. 

  
Бр. 08-7291/1   Претседател 

18 декември  2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И 
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕ-
НУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Во Законот за плата и други надоместоци на избра-
ни и именувани лица во Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ број 36/1990 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број 38/1991, 
23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 
42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), во 
членот 27 точката 2) се менува и гласи: 

„2) надоместок за користење на автомобил во лична 
сопственост за службени цели, во висина до 20% од 
продажната цена на еден литар гориво, според измина-
тиот километар за возилото кое се користи,“. 

 
Член 2 

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 RROGË DHE 
KOMPENSIME TJERA TË PERSONAVE TË 
ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR NË REPUBLIKËN E 

MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave 

të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë 
(“Gazeta Zyrtare e RSM” numër 39/1990 dhe “Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 38/1991, 
23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 
42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 dhe 139/14), 
në nenin 27 pika 2) ndryshohet si vijon: 

"2) kompensimi për shfrytëzimin e automobilit në 
pronësi personale për qëllime zyrtare, në lartësi prej 20% të 
çmimit shitës të një litri karburanti, sipas kilometrit të 
kaluar për automjetin që shfrytëzohet,". 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   


