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Член 3
Управата е должна електронски да се поврзе со
Агенцијата за катастар на недвижности, во рок од три
месеци од денот на донесувањето на овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE TË TRASHËGIMISË
KULTURORE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të trashëgimisë kulturore
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13,
164/13, 38/14, 44/14 dhe 199/14), neni 44-a ndryshohet si
vijon:
"Neni 44-a
(1) Drejtoria me detyrë zyrtare nga sistemi gjeodezik
kadastral i Agjencisë për kadastër të patundshmërive në
mënyrë elektronike grumbullon të dhëna për
patundshmëritë që janë lëndë e proceduarve të cilat i mban
në pajtim me këtë Ligj.
2) Drejtoria aktet për mbrojtje përkatësisht për
ndryshim ose për shuarje të mbrojtjes së trashëgimisë së
patundshme kulturore, së bashku me fletëparaqitjen për
regjistrim përkatësisht për ndryshim në kadastrën e
patundshmërive, me detyrë zyrtare, në mënyrë elektronike
i dorëzon te Agjencia për kadastër të patundshmërive për
shënimin e tyre, në afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëria
e tyre.
(3) Kufijtë e lëndëve të të mirave të mbrojtura të
patundshme dhe zonat kontaktuese të tyre, Agjencia për
kadastër të patundshmërive i bart në bazë gjeodezike në
përpjesëtim 1:1000.
(4) Drejtoria në ueb faqen e vet i shpall të dhënat për të
mirat e mbrojtura të patundshme, kufijtë e të mirave të
mbrojtura të patundshme dhe zonat kontaktuese të tyre dhe
në formë elektronike kompatibile me formën e planeve
kadastrale, i dorëzon te Agjencia për kadastër të
patundshmërive për bartjen e tyre në planet kadastrale."
Neni 2
Në nenin 173 paragrafi (1) pika 38. ndryshohet si vijon:
„38. Nuk ngrit procedurë për rizgjedhje në titull
personal në afatin e përcaktuar (neni 165-a paragrafi (3));".
Neni 3
Drejtoria është e obliguar në mënyrë elektronike të
lidhet me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive, në
afat prej tre muajsh nga dita e miratimit të këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3220.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

24 јуни 2015

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за семејството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.
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Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов,с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 9/96, 38/2004,
33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14 и
115/14), по членот 141 се додава нов член 141-а, кој
гласи:
„Член 141-а
Центарот за социјална работа сите исправи кои содржат правен основ врз основа на кои се врши запишување во катастарот на недвижности за лицата за кои
центарот врши непосредно старателство, заедно со
пријавите за запишување и доказот за платен надоместок, ги доставуваат по електронски пат до Агенцијата
за катастар на недвижности на Република Македонија.“
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FAMILJE
Neni 1
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006,
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14 dhe 115/14),
pas nenit 141 shtohet nen i ri 141-a, si vijon:
"Neni 141-a
Qendra e Punës Sociale të gjitha dokumentet që
përmbajnë bazë juridike në bazë të të cilave bëhet
regjistrimi në kadastër të patundshmërive për personat për
të cilët qendra kryen kujdestari të drejtpërdrejtë, së bashku
me fletëparaqitjet për regjistrim dhe dëshminë për
kompensimin e paguar, i dorëzojnë në formë elektronike te
Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive e Republikës së
Maqedonisë."
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

