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Член 2 

Во членот 32 став 1 во алинејата 5, бројот „300“ се 

заменува со бројот „240“. 

Алинејата 8 се менува и гласи: 

„- поседува потврда за познавање на компјутерски 

програми за канцелариско работење и“. 

Алинејата 9 се брише. 

Aлинејата 10 станува алинеја 9. 
 

Член 3 

Одредбите од членот 30-а став 3 точка 5) од Зако-

нот за комуналните дејности („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 

147/15 и 31/16) и одредбите од членот 1 од овој закон 

со кој членот 30-а став 3 точка 5) се дополнува со нова 

алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегува-

њето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година. 
 

Член 4 

Директорот кој е именуван во периодот од денот на 

влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 

година, е должен да го исполни условот за познавање 

на странски јазик најдоцна во рок од една година од де-

нот на неговото именување. 

На директорот кој нема да го исполни условот за 

познавање на странски јазик во рокот утврден во ста-

вот 1 на овој член му престанува мандатот. 

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR VEPRIMTARI KOMUNALE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për veprimtari komunale (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  95/12, 163/13, 42/14, 

44/15, 147/15 dhe 31/16) në nenin 30-a paragrafi 3 në 

pikën 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "240". 

Në pikën 5) në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet 

me lidhëzën “ose”.  

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re 6, si vijon: 

“-APTIS (APTIS) – më së paku niveli B2 (B2).”.  

Pika 6) shlyhet.  

 

Neni 2 

Në nenin 32 paragrafi 1 në alinenë 5, numri "300" 

zëvendësohet me numrin "240". 

Alineja 8 ndryshohet si vijon:  

“- posedon vërtetim për njohjen e programeve 

kompjuterike për punë në zyrë dhe”.   

Alineja 9 shlyhet.   

Alineja 10 bëhet aline 9.  

Neni 3 

Dispozitat nga neni 30-a paragrafi 3 pika 5) nga Ligji 

për veprimtari komunale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër  95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 

dhe 31/16) dhe dispozitat e nenit 1 të këtij ligji me të cilin 

neni 30-a paragrafi 3 pika 5) plotësohet me alinenë e re 6, 

nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji 

deri më 1 shtator 2018. 

 

Neni 4 

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i 

detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj 

më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.  

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e 

gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij 

neni i pushon mandati.  

 

Neni 5 

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

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.   

__________ 

1174. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 

И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО 
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за просторно и урбанистичко планирање, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 aприл 2018 година. 

   

Бр. 08-2473/1 Претседател 

4 април 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње („Службен весник на Република Македонија“ број 

199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), во членот 62 став 

(3) точка 5) во алинејата 5 знакот точка се заменува со 

сврзникот „или“ и се додава нова алинеја 6, која гласи: 


