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(5) По донесувањето на решението од ставот (2) на
овој член, овластеното службено лице од Управата го
известува Министерството за внатрешни работи за поништување на идентификационата исправа.
VII. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 13
(1) Управата собира, обработува, користи, чува и
брише лични податоци и податоци под услови и во постапка утврдени со овој закон и прописите за заштита
на лични податоци и води евиденција за лица неевидентирани во матична книга на родени и посебна матична книга на родени и посебна матична книга на умрените за кои е овластена со закон, исклучиво за целите предвидени со овој закон.
(2) Личните податоци за лицата неевидентирани во
матична книга на родени, внесени во Евиденцијата, во
посебната матична книга на родените и посебната матична книга на умрените, се бришат без одлагање во
случаите кога ќе се утврди дека не се точни или престанале причините, односно условите заради кои личниот податок е внесен во евиденцијата.
(3) Податоците од ставот (2) на овој член, се бришат согласно со одредбите од Законот за заштита на
личните податоци.
(4) Податоците содржани во Евиденцијата, во посебната матична книга на родените и посебната матична книга на умрените, од нивното внесување, сé до
нивното бришење смеат да се даваат под услови предвидени со овој закон.
(5) Правото на субјектот на лични податоци на
пристап и исправка на неговите лични податоци со кои
располага Управата, како и обврската за заштита на
личните податоци се обезбедуваат под услови утврдени со Законот за заштита на личните податоци.
(6) Управата е должна да обезбеди тајност и заштита на обработката на личните податоци на субјектот на
лични податоци, при што мора да примени соодветни
технички и организациски мерки за заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци
или нивно случајно губење, преправање, неовластено
откривање или пристап, особено кога обработката
вклучува пренос на податоци преку мрежа и заштита
од какви било незаконски облици на обработка.
(7) Списите што се употребени во постапката за запишување во Евиденцијата, во посебната матична книга на родените и посебната матична книга на умрените
(пријави за запишување, записници, одлуки и други
списи) се од трајна вредност.
(8) Евиденцијата, посебната матична книга на родените, посебната матична книга на умрените и списите,
Управата ги чува согласно со закон и истите се од трајна вредност.
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IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 15
Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице доколку:
- податоци од јавниот повик не ги внесе во Евиденцијата во рокот предвиден со овој закон (член 6
став 1),
- не донесе решение за упис на лицето во посебна
матична книга на родените (член 7 став 4),
- на лицето не му издаде извод од посебната матична книга на родените (член 8 став 2),
- не издаде идентификациона исправа согласно со
овој закон (член 10 став 1),
- не поведе постапка за дополнителен упис, согласно со Законот за матичната евиденција (член 12).
Член 16
За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.
Прекршочен платен налог
Член 17
(1) За прекршоците од членот 15 од овој закон, надлежниот инспекциски орган, на сторителот на прекршокот му издава прекршочен платен налог согласно со
Законот за прекршоците.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ги пропишува министерот за правда.
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 19
Евиденцијата ќе ја воспостави Управата во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PERSONA TË PAEVIDENTUAR NË LIBRIN
E AMZËS TË TË LINDURVE
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

VIII. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ОВОЈ ЗАКОН

Lënda e Ligjit

Член 14
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој
закон врши Министерство за правда, освен за членот
10 од овој закон, за кој надзорот го врши Министерството за внатрешни работи.

Neni 1
Me këtë ligj rregullohen procedura e mbledhjes dhe
evidentimit të të dhënave personale për personat të cilët
nuk janë evidentuar në librin e amzës të të lindurve, lloji i
të dhënave që evidentohen, kushtet e regjistrimit në libër të
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veçantë të amzës të të lindurve, kushtet e regjistrimit në
librin e veçantë të amzës të të vdekurve, lëshimi i
certifikatës nga libri i veçantë i të lindurve, lëshimi i
certifikatës nga libri i veçantë i amzës i të vdekurve,
dokumenti i identifikimit dhe regjistrimi shtesë i këtyre
personave në librin e amzës të të lindurve, në pajtim me
ligjin.

7. “Certifikata nga libri i veçantë i amzës i të
vdekurve” është dokument që përmban emrin dhe
mbiemrin, orën, ditën, muajin, vitin dhe vendin e lindjes,
orën, ditën, muajin, vitin dhe vendin e vdekjes, gjininë,
adresën e vendbanimit për personin e evidentuar në librin e
veçantë të të vdekurve dhe numrin evidentues, në pajtim
me ligjin.

Qëllimi i ligjit

Zbatimi i Ligjit

Neni 2
Qëllimi i këtij ligji është që personat e paevidentuar në
librin e amzës të të lindurve të evidentohen në libër të
amzës të veçantë të të lindurve, për shkak të marrjes së
certifikatës nga libri i veçantë i amzës i të lindurve dhe
dokumentit të identifikimit me qëllim të realizimit të së
drejtës për arsim, mbrojtje shëndetësore, mbrojtje sociale
dhe punësim me sigurim të detyrueshëm social në
përputhje me ligjin, deri në regjistrimin shtesë në librin e
amzës të të lindurve dhe marrjen e certifikatës së parë nga
libri i amzës i të lindurve, në përputhje me ligjin.

Neni 4
(1) Ky ligj zbatohet për personat që jetojnë dhe/ose
kanë lindur në territorin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut, e nuk janë të regjistruar në librin e amzës të të
lindurve dhe nuk kanë cilësinë e të huajit me qëndrim të
rregulluar në përputhje me ligjin, e janë evidentuar në
pajtim me thirrjen publike të publikuar faqen e internetit të
Ministrisë së Drejtësisë - Drejtoria për Mbajtjen e Librave
të Amzës dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Punës
dhe Politikës Sociale, nga 1 prilli 2018 deri më 1 nëntor
2018 (teksti në vijim: thirrje publike).
(2) Ky ligj zbatohet edhe për personat për të cilët është
në rrjedhë procedura e regjistrimit shtesë në librin e amzës
të të lindurve e filluar para publikimit të thirrjes publike
dhe fëmijëve të lindur pas përfundimit të thirrjes publike, e
nuk i plotësojnë kushtet për regjistrim në librin e amzës të
të lindurve, në pajtim me ligjin.

Domethënia e shprehjeve
Neni 3
Shprehjet e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë
këtë domethënie:
1. "Personi i paevidentuar në librin e amzës të të
lindurve" është person i cili jeton në territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe/ose ka lindur në
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nuk është
i regjistruar në librin e amzës të të lindurve dhe nuk ka
cilësi të të huajit me vendbanim të rregulluar, në përputhje
me ligjin;
2. "Evidenca e personave të paevidentuar në librin e
amzës të të lindurve" është evidencë që mbahet në formë
elektronike për regjistrimin e të dhënave të personave të
paevidentuar në librin e amzës të të lindurve, në përputhje
me ligjin;
3. "Libri i veçantë i amzës i të lindurve" është libër i
të lindurve ku regjistrohen të dhëna për personat që nuk
janë evidentuar në librin e amzës të të lindurve, në bazë të
së cilit lëshohet ekstrakt nga libri i veçantë i të lindurve me
karakter të përkohshëm respektivisht deri në regjistrimin
shtesë në librin e amzës të të lindurve;
4. “Certifikata nga libri i veçantë i amzës i të
lindurve” është dokument që përmban emrin dhe
mbiemrin, orën, ditën, muajin, vitin dhe vendin e lindjes,
gjininë, adresën e vendbanimit për personin e evidentuar në
librin e veçantë të të lindurve dhe numrin evidentues, në
pajtim me ligjin;
5. "Personi i regjistruar në librin e veçantë të amzës
të të lindurve" është person të cilit në bazë të këtij ligji i
lëshohet certifikatë nga libri i veçantë i amzës i të lindurve
dhe mund ta realizojë të drejtën e arsimit, mbrojtjes
shëndetësore, mbrojtjes sociale dhe punësimit me sigurim
të detyrueshëm social, deri në përfundimin e procedurës
për regjistrim shtesë në librin e amzës të të lindurve, në
përputhje me ligjin;
6. "Libri i veçantë i amzës i të vdekurve" është libër
i të vdekurve ku regjistrohen emri dhe mbiemri, dita, muaji
dhe viti i lindjes, të dhënat për kohën dhe vendin e vdekjes
dhe numri evidentues në pajtim me këtë ligj, të personave
të regjistruar në librin e veçantë të amzës të të lindurve dhe

II. PROCEDURA PËR GRUMBULLIMIN E TË
DHËNAVE PERSONALE PËR PERSONAT E
PAEVIDENTUAR NË LIBRIN E AMZËS TË TË LINDURVE
Të dhëna për persona të paevidentuar në librin e amzës
të të lindurve
Neni 5
(1) Të dhënat për personat e paevidentuar në librin e
amzës të të lindurve janë grumbulluar me plotësimin e
pyetësorit, si vijion:
- në bazë të zbatimit të thirrjes publike ose
- me vizitë paraprake të kryer drejtpërdrejt të personave
në vendin e qëndrimit/banimit të tyre.
(2) Vizita e drejtpërdrejtë nga paragrafi (1) alineja 2 e
këtij neni, është zbatuar nga personat zyrtarë të Ministrisë
së Drejtësisë - Drejtoria për Mbajtjen e Librave të Amzës
(në tekstin e mëtejmë: Drejtoria), Ministria e Punëve të
Brendshme, Qendra për Punë Sociale dhe shoqatat që
punojnë për problematikën e personave të paevidentuar në
librin e amzës të të lindurve, për shkak të grumbullimit të
të dhënave për këta persona dhe plotësimin e pyetësorit.
(3) Në pyetësor nga paragrafi (1) i këtij neni janë
grumbulluar të dhëna për:
1. personin e paevidentuar në librin e amzës të të
lindurve: emri dhe mbiemri, ora, dita, muaji, viti dhe vendi
i lindjes, gjinia dhe adresa e vendbanimit;
2. fëmija/jët e personit të paevidentuar në librin e
amzës të të lindurve: ora, dita, muaji, viti dhe vendi i
lindjes, emri dhe mbiemri, gjinia dhe adresa e vendbanimit;
3. prindi i personit/fëmijë të paevidentuar në librin e
amzës të të lindurve: emri dhe mbiemri i babait, nënës
(edhe mbiemri i vajzërisë), ora, dita, muaji, viti dhe vendi i
lindjes, emri dhe mbiemri, gjinia dhe adresa e vendbanimit
dhe
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4. numri evidentues i cili përmban 13 shifra të
grupuara në tri grupe, si vijon:
- grupi I: dita, muaji dhe viti i plotësimit të pyetësorit
(7 shifra),
- grupi II: numri i komunës në të cilën është plotësuar
pyetësori (3 shifra),
- grupi III: numri rendor i pyetësorit që plotësohet (3
shifra).
(4) Adresa e personit të paevidentuar në librin e amzës
të të lindurve përcaktohet në përputhje me deklaratën e
dhënë nga personi dhe regjistrohet në evidencën e
personave që nuk janë evidentuar në librin e amzës të të
lindurve, në përputhje me këtë ligj.
(5) Nëse personi nuk e ka paraqitur adresën ku jeton, në
përputhje me paragrafin (4) të këtij neni, evidentohet në
adresën e Qendrës për Punë Sociale në vendin e
vendbanimit të tij.
III. EVIDENCA E TË DHËNAVE
Neni 6
(1) Të dhënat e pyetësorit nga neni 5 paragrafi (3) i
këtij ligji, shënohen në Evidencën e personave të
paevidentuar në librin e amzës të të lindurve (në tekstin në
vijim: Evidenca), në afat prej 30 ditësh nga dita e
vendosjes së Evidencës.
(2) Evidencën e mban Drejtoria.
(3) Drejtori i Drejtorisë autorizon person zyrtar për
futjen e të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni në
Evidencë (në tekstin në vijim: personi i autorizuar).
(4) Përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Evidencës, i
përcakton ministri i Drejtësisë.
IV. LIBRI I VEÇANTË I AMZËS I TË LINDURVE,
CERTIFIKATA NGA LIBRI I VEÇANTË I AMZËS I TË
LINDURVE, LIBRI I VEÇANTË I AMZËS I TË
VDEKURVE, CERTIFIKATA NGA LIBRI I VEÇANTË
I AMZËS I TË VDEKURVE DHE DOKUMENTI I
IDENTIFIKIMIT
Libri i veçantë i amzës i të lindurve
Neni 7
(1) Personi i paevidentuar në librin e amzës të të
lindurve të dhënat e të cilit janë futur në Evidencë,
parashtron kërkesë në Drejtori në afat prej gjashtë muajvsh
nga dita e miratimit të këtij ligji për regjistrim në librin e
veçantë të amzës të të lindurve.
(2) Personi i autorizuar me kërkesën e parashtruar nga
paragrafi (1) i këtij neni, dhe në bazë të të dhënave të
regjistruara në Evidencë në pajtim me nenin 6 paragrafi (1)
të këtij ligji, miraton vendim për regjistrimin e personit në
librin e veçantë të amzës të të lindurve.
(3) Regjistrimi në librin e veçantë të amzës të të
lindurve zgjat deri në regjistrimin shtesë në librin e amzës
të të lindurve, në përputhje me Ligjin për evidencën e
amzës.
(4) Aktvendimi nga paragrafi (2) i këtij neni miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës për
regjistrim në librin e veçantë të amzës të të lindurve.
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(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni
mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e
marrjes së vendimit në Komisionin Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.
(6) Shpenzimet për zbatimin e dispozitave të këtij ligji
janë në ngarkim të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë
së Veriut.
(7) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për regjistrim
në librin e veçantë të amzës të të lindurve, e përcakton
ministri i Drejtësisë.
Certifikata nga libri i veçantë i amzës i të lindurve
Neni 8
(1) Personi i autorizuar, në bazë të vendimit nga neni 7
paragrafi (2) të këtij ligji, bën regjistrimin e personave të
paevidentuar në librin e amzës të të lindurve në librin e
veçantë të amzës të të lindurve.
(2) Personit të paevidentuar në librin e amzës të të
lindurve i jepet certifikatë nga libri i veçantë i amzës i të
lindurve, në afat prej 10 ditësh nga dita e miratimit të
aktvendimit nga neni 7 paragrafi (2) të këtij ligji.
(3) Certifikata nga libri i veçantë i amzës i të lindurve
nga paragrafi (2) i këtij neni përmban:
- fotografinë e personit, me dimension 3x3.5 cm me
prapavijë të bardhë jo më të vjetër se gjashtë muaj,
- numër evidentues për personat e paevidentuar në
librin e amzës të të lindurve dhe
- të dhëna personale nga neni 5 paragrafët (3) dhe (4) të
këtij ligji.
(4) Certifikata nga libri i veçantë i amzës i të lindurve
vlen deri në regjistrimin shtesë në librin e amzës të të
lindurve, në përputhje me Ligjin për evidencën e amzës.
(5) Numri evidentues në certifikatën nga libri i veçantë
i amzës i të lindurve për personat e paevidentuar në librin e
amzës të të lindurve, në përputhje me këtë ligj ka të njëjtin
kuptim si numri i amzës i qytetarit gjatë realizimit të së
drejtës për arsim, mbrojtje shëndetësore, mbrojtje sociale
dhe punësim me sigurim të detyrueshëm social, në pajtim
me ligjin.
(6) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
librit të veçantë të amzës të të lindurve dhe formën dhe
përmbajtjen e certifikatës nga libri i veçantë i amzës të të
lindurve, i përcakton ministri i Drejtësisë.
(7) Personi zyrtar nga Drejtoria e njofton Ministrinë e
Punëve të Brendshme për certifikatën e dhënë nga libri i
veçantë i amzës i të lindurve në afat prej 15 ditësh nga dita
e lëshimit, për shkak të lëshimit të dokumentit identifikues.
Libri i veçantë i amzës i të vdekurve dhe certifikata nga
libri i veçantë i amzës i të vdekurve
Neni 9
(1) Personat e regjistruar në librin e veçantë të amzës të
të lindurve për të cilët nuk ka përfunduar procedura për
regjistrim plotësues në librin e amzës të të lindurve në
pajtim me Ligjin për evidencën e amzës, me rastin e
vdekjes së tyre regjistrohen në librin e veçantë të amzës të
të vdekurve.
(2) Për personat nga paragrafi (1) i këtij neni, në rast
vdekjeje, në bazë të kërkesës nga familja, Drejtoria u
lëshon certifikatë nga libri i veçantë i amzës i të vdekurve.
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(3) Formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga libri i
veçantë i amzës i të vdekurve, mënyrën e lëshimit të
certifikatës dhe formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga
paragrafi (2) i këtin neni, i përcakton ministri i Drejtësisë.
Dokumenti i identifikimit
Neni 10
(1) Ministria e Punëve të Brendshme, në bazë të
kërkesës së personit të regjistruar në librin e veçantë të
amzës të të lindurve dhe certifikatës së lëshuar nga libri i
veçantë i amzës i të lindurve nga neni 8 paragrafi (2) i këtij
ligji, personit i lëshon dokument identifikimi, i cili nuk
është në formë biometrike, më së voni në afat prej 15
ditësh nga dita e dorëzmit të kërkesës dhe certifikatës nga
libri i veçantë i amzës i të lindurve.
(2) Dokumenti i identifikimit nga paragrafi (1) i këtij
neni, i përmban numrin e veçantë evidentues për personin
që nuk është evidentuar në librin e amzës të të lindurve dhe
lëshohet në afat prej pesë vitesh, me mundësi zgjatjeje deri
në regjistrimin plotësues në librin e amzës të të lindurve,
në përputhje me ligjin.
(3) Me regjistrimin shtesë në librin e amzës të të
lindurve në përputhje me Ligjin për evidencën e amzës,
asgjësohet dokumenti i identifikimit nga paragrafi (1) i
këtij neni.
(4) Për dokumentin e lëshuar të identifikimit, personi
zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme e njofton
Drejtorinë, më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e
lëshimit të dokumentit.
(5) Me dokumentin e identifikimit, personat e
regjistruar në librin e veçantë të amzës të të lindurve para
institucioneve dhe organeve kompetente e dëshmon
identitetin lidhur me realizimin e të drejtave, në përputhje
me këtë ligj.
(6) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e lëshimit të
dokumentit të identifikimit dhe formën dhe përmbajtjen e
kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton Ministri
i Punëve të Brendshme.
V. TË DREJTAT E PERSONAVE TË REGJISTRUAR
NË LIBRIN E VEÇANTË TË AMZËS TË TË
LINDURVE
Neni 11
PersonI i regjistruar në librin e veçantë të amzës të të
lindurve në pajtim me këtë ligj, pas marrjes së certifikatës
nga libri i veçantë i amzës i të lindurve dhe dokumentit të
identifikimit në pajtim me këtë ligj, mund ta realizojë të
drejtën e arsimit, mbrojtjes shëndetësore, mbrojtjes sociale,
punësimit me sigurim të detyrueshëm social, në përputhje
me ligjin, në të njëjtat kushte si edhe shtetasit e Republikës
së Maqedonisë së Veriut.
VI. REGJISTRIMI SHTESË I PERSONIT TË
PAEVIDENTUAR NË LIBRIN E AMZËS TË TË
LINDURVE
Neni 12
(1) Personi i autorizuar me detyrë zyrtare në afat prej
30 ditësh nga marrja e njoftimit nga neni 10 paragrafi (4) i
këtij ligji, për personat e regjistruar në librin e veçantë të

amzës të të lindurve në pajtim me këtë ligj, fillon
procedurë për regjistrim shtesë të personave, në përputhje
me Ligjin për evidencën e amzës.
(2) Procedura nga paragrafi (1) i këtij neni, zgjat deri
në miratimin e aktvendimit për regjistrimin shtesë në librin
e amzës të të lindurve në përputhje me Ligjin për
evidencën e amzës.
(3) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni, personi
i autorizuar mund të shfrytëzojë edhe deklaratën e dy
dëshmitarëve të vërtetuar te noteri, dokumente dhe
vërtetime nga institucionet kompetente për të dëshmuar
vendin dhe kohën e lindjes.
(4) Në procedurën nga paragrafi (1) i këtij neni, personi
i autorizuar i Drejtorisë bashkëpunon me organet
shtetërore, organizatat dhe shoqatat që punojnë për
problematikën e personave të paevidentuar më librin e
amzës të të lindurve.
(5) Pas miratimit të aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij
neni, personi i autorizuar zyrtar nga Drejtoria e njofton
Ministrinë e Punëve të Brendshme për asgjësimin e
dokumentit të identifikimit.
VII. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
Neni 13
(1) Drejtoria mbledh, përpunon, përdor, ruan dhe fshin
të dhëna personale dhe të dhëna në kushte dhe në
procedurë të përcaktuar me këtë ligj dhe rregullat për
mbrojtjen e të dhënave personale dhe mban evidencë për
personat e paevidentuar në librin e amzës të të lindurve dhe
në librin e veçantë të amzës të të lindurve dhe librin e
veçantë të amzës të të vdekurve për të cilët është e
autorizuar me ligj, vetëm për qëllimet e parashikuara me
këtë ligj.
(2) Të dhënat personale të personave të paevidentuar në
librin e amzës të të lindurve, të futura në evidencë, në librin
e veçantë të amzës të të lindurve dhe në librin e veçantë të
amzës të të vdekurve, fshihen pa vonesë në rastet kur
konstatohet se nuk janë të sakta ose kanë pushuar shkaqet,
respektivisht kushtet për të cilat informata personale është
futur në evidencë.
(3) Të dhënat nga paragrafi (2) i këtij neni, shlyhen në
pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave
personale.
(4) Të dhënat e përfshira në evidencë, në librin e
veçantë të amzës të të lindurve dhe librin e veçantë të
amzës të të vdekurve, nga regjistrimi i tyre, deri në
shlyerjen e tyre mund të jepen në kushtet e parashikuara në
këtë ligj.
(5) E drejta e subjektit të të dhënave personale e qasjes
dhe korigjimit të të dhënave personale të tij me të cilat
disponon Drejtoria, si dhe obligimi për mbrojtjen e të
dhënave personale, sigurohen në kushte të përcaktuara me
Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.
(6) Drejtoria është e obliguar të sigurojë fshehtësi dhe
mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale të subjektit
të të dhënave personale, me ç’rast doemos duhet të zbatojë
teknika adekuate dhe organizative për mbrojtje nga
shkatërrimi i rastësishëm ose i paligjshëm i të dhënave
personale, ose humbja, përmirësimi, zbulimit i paautorizuar
ose qasja e tyre e rastësishme, veçanërisht kur përpunimi
përfshin bartjen e të dhënave përmes rrjetit dhe mbrojtje
nga çdo formë e paligjshme e përpunimit.
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(7) Shkresat e përdorura për regjistrim në evidencë, në
librin e veçantë të amzës të të lindurve dhe në librin e
veçantë të amzës të të vdekurve (fletëparaqitje për
regjistrim, procesverbale, vendime dhe shkresa tjera) janë
me vlerë të përhershme.
(8) Evidenca, libri i veçantë i amzës i të lindurve, libri i
veçantë i amzës i të vdekurve dhe shkresat, Drejtoria i ruan
në pajtim me ligjin dhe të njëjtat janë me vlerë të
përhershme.

Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
__________
808.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

VIII. MBIKËQYRJA MBI ZBATIMIN E KËTIJ LIGJI

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК

Neni 14
Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji
kryen Ministria e Drejtësisë, përveç nenit 10 të këtij ligji,
për të cilin mbikëqyrje e kryen Ministria e Punëve të
Brendshme.
IX. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE
Neni 15
Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar, nëse:
- të dhënat nga thirrja publike nuk i fut në Evidencë në
afatin e parashikuar me këtë ligj (neni 6 paragrfai 1),
- nuk miraton aktvendim për regjistrimin e personit në
librin e veçantë të amzës të të lindurve (neni 7 paragrafi 4),
- personit nuk i lëshon certifikatë nga libri i veçantë i
amzës i të lindurve (neni 8 paragrafi 2),
- nuk lëshon dokument identifikimi në pajtim me këtë
ligj (neni 10 paragrafi 1),
- nuk ngre procedurë për regjistrim shtesë, në pajtim
me Ligjin për evidencën e amzës (neni 12).
Neni 16
Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë
për kundërvajtje mban dhe sankskion për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente.
Urdhërpagesa kundërvajttëse
Neni 17
(1) Për kundërvajtje nga neni 15 i këtij ligji, organi
kompetent i inspektimit kryerësit të kundërvajtjes i lëshon
urdhërpagesë kundërvajtëse në përputhje me Ligjin për
kundërvajtje.
(2) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse, i përcakton ministri i Drejtësisë.
X. DISPOZITAT KALIMATARE DHE
PËRFUNDIMTARE

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 15 февруари 2020
година.
Бр. 08-1407/1
15 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13,
14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,
67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 98/19), во член 2 по точката 28 се додава нова точка 29, која гласи:
„29. „Случаи на итни и неодложни работи“ се вработувањата на определно време заради: замена на отсутен работник поради подолго боледување или отсуство, смрт на вработен, изведување сезонски работи за
кои однапред е утврден потребниот број на лица и се
обезбедени средства со годишните програми, како и
вработување на определено време на наставен кадар за
непречено одвивање на образовниот процес.“.

Neni 18
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.

Член 2
Во член 25 став (1) по зборовите: „Министерството
за внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „Министерство за информатичко општество и администрација,
Министерство за труд и социјална политика“.

Neni 19
Evidencën do ta vendosë Drejtoria në afat prej 15
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Член 3
Во член 31 став (2) по точката 4) се додава нова
точка 4-а), која гласи:

