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LIGJI PER NDRZSHIM DHE PLOTËSIM  

TË LIGJIT PËR MATERIALIN ARKIVOR 

 

Gazeta zyrtare në R. Maqedonisë nr.148 nga 31.08.2015 

 

Neni 1 

Në Ligjin për materialin arkivorë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numri 95/12, 
41/14 dhe 72/15), në nenin 65 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "1000 deri" fshihen.  
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Për personin juridik do të shqiptohet gjobë prej 30% nga masa e gjobës së vlerësuar dhe për 
personin përgjegjës në personin juridik për veprat penale nga paragrafi 1 i këtij neni”. 
 

Neni 2 

Në nenin 65 – a  paragrafi 1, fjalët: "deri në 500" fshihen. 
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Për personin juridik do të shqiptohet gjobë prej 30% nga masa e gjobës së vlerësuar dhe 
personit përgjegjës në personin juridik për veprat penale  nga paragrafi 1 i këtij neni”. 
 
 

Neni 3 

Pas nenit 2, shtohet  nen i ri 3, i cili thotë: 

“Neni 3 

Vlerësimi i gjobës do të bëhet në përputhje me Ligjin për Kundërvajtje”. 

 

Neni 4 

Pas nenit 65-a, shtohen tre nene të rinj 65-b, 65-c dhe 65-d, të cilët lexojnë: 

 

“Neni 65-b 

Nëse inspektori kompetent konstaton shkelje, ai është i detyruar ndaj kryersit të veprës penale 
për t'i lëshuar urdhërpagesë për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për veprat penale. Zyrtarët e 
autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për procedurat e ndërmarra për kundërvajtje dhe 
rezultatin e procedurës së në vijim.Të dhënat e evidentuara nga paragrafi 1 i këtij neni mblidhen, 
përpunohen dhe ruhen të dhënat e mëposhtme: emri dhe mbiemri, pra titulli i shkelësit, 
vendbanimi, d.m.th vendbanimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesën me vonesë 
dhe rezultatin e procedurës”. Të dhënat personale nga paragrafi 2 i këtij neni ruhen pesë vjet nga 
dita e evidentimit. 
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Neni 65-v 
 

Forma dhe përmbajtja e urdhërpagesës me vonesë përcaktohet nga ministri për Shoqërinë e 
Informatikës dhe Administratës”. 

 

Neni 65-g 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen më së voni në afat prej 30 (tridhjetë) 
ditë nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji." 

 
Neni 5 

 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gayetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" 


