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LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE PUNEN
E ORGANEVE TË ADMINISTRATES SHTETERORE
Neni 1
Në Ligjin për organizimin dhe punen e organeve të administrates shteterore ("Gazeta Zyrtare
e Republikes së Maqedonise" numer 58/2000, 44/2002 dhe 82/2008), në nenin 11 pika 13
ndryshohet si vijon:
"13. Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administrates;".
Neni 2
Në nenin 12 paragrafi (1) pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:
"- Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes së Maqedonise,".
Neni 3
Në nenin 17 paragrafi (1) alineja 2 shlyhet.
Në alinene 12 fjalet: "dhe administrative" shlyhen.
Alineja 13 shlyhet.
Në paragrafin (2) alineja 1 shlyhet.
Neni 4
Në nenin 21 paragrafi (1) alineja 4 fjalet: "bagetise dhe" shlyhen.
Në paragrafin (1) pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:
"-zbatimin e politikes në sferen e sigurise së ushqimit dhe ushqimit për kafshe dhe
shendetesise veterinare,".
Në paragrafin (2) alineja 1 shlyhet.
Neni 5
Në nenin 22 paragrafi (1) alineja 6 fjalet: "produkteve ushqimore dhe" shlyhen.
Në paragrafin (2) alineja 2 shlyhet.
Neni 6
Neni 26-a ndryshohet si vijon:
"(1) Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administrates i kryen punet që kane të bejne me:
- zhvillimin dhe promovimin e shoqerise informatike,
- krijimin dhe udheheqjen e regjistrit të sistemeve informative dhe komunikuese dhe pajisjes
informatike në kuader të organeve të administrates shteterore,
- rrjetin e integruar informatik dhe komunikues, bazat e të dhenave, lidhjen e ndersjelle dhe
shkembimin e informatave, aspektet e sigurise dhe zhvillimin e infrastruktures së organeve
shteterore, personat juridike dhe personat tjere të cilet me ligj jane të ngarkuar që të kryejne
autorizime publike,
- ndjekjen e gjendjeve me teknologjite informative dhe telekomunikuese dhe vendosjen e
standardeve nderkombetare,
- telekomunikimet dhe infrastrukturen telekomunikuese;
- radiodifuzionin dhe infrastrukturen e radiodifuzionit,
- rregullimin ligjor të ceshtjeve lidhur me administraten,
- mbikeqyrjen dhe sigurimin e zbatimit unik të rregullave që kane të bejne me nepunesit
shteterore dhe publike,
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- zhvillimin e politikes lidhur me të drejtat, detyrat, pergjegjesite dhe vleresimin e nepunesve
shteterore dhe publike,
- klasifikimin dhe pershkrimin e vendeve të punes, rrogave dhe kompensimeve të rrogave të
nepunesve shteterore dhe publike,
- mbajtjen e Regjistrit të nepunesve shteterore dhe publike,
- perpilimin e dokumenteve strategjike për pune efikase dhe efektive, trajnimin dhe ngritjen
profesionale të nepunesve shteterore dhe publike, organizimin dhe realizimin e trajnimit,
- zhvillimin dhe koordinimin e politikave lidhur me menaxhimin me resurse njerezore,
- reformen në administraten publike,
- realizimin e bashkepunimit nderkombetar për ceshtje në kompetence të saj,
-administraten shteterore,
-proceduren administrative,
-mbikeqyrjen administrative dhe
- kryen edhe pune tjera të percaktuara me ligj.
(2) Në perberje të Ministrise së Shoqerise Informatike dhe Administrates eshte:
- Inspektorati Shteteror i Administrates."
Neni 7
Në nenin 27 paragrafi (1) alinete 5 dhe 6 shlyhen.
Neni 8
Pas nenit 33 shtohet neni i ri 33-a, si vijon:
"Neni 33-a
"(1) Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes së Maqedonise i kryen punet që kane
të bejne me sigurine e ushqimit dhe ushqimit për kafshe; organizimin dhe pergjegjesine në
kryerjen e veprimtarise veterinare; realizimin, kontrollin, mbikeqyrjen dhe ndjekjen e
aktiviteteve të veterinarise në sferen e mbrojtjes shendetesore të kafsheve; mbrojtjen dhe
mireqenien e kafsheve lidhur me rritjen, ruajtjen, kujdesin dhe vendosjen e tyre, mbajtjen në
ferma dhe shfrytezimin, transportin, veprimin me kafshe për sigurimin e mbrojtjes shendetesore
të qytetareve; mbrojtjen dhe mireqenien e qenve dhe kafsheve kanakare, kafsheve në kopshtet
zoologjike dhe kafsheve që shfrytezohen për qellime eksperimentale dhe qellime tjera shkencore;
nusproduktet me origjine shtazore; identifikimin dhe regjistrimin e kafsheve të fermave dhe
kafsheve tjera; preparatet mjekesore veterinare; kontrollin e kualitetit të ushqimit me perjashtim
të prodhimit bujqesor primar dhe pune tjera me rendesi të shendetesise veterinare, sigurise së
ushqimit dhe ushqimit për kafshe.
(2) Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes së Maqedonise e ka cilesine e personit
juridik."
Neni 9
Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji:
- Ministria e Shoqerise Informatike vazhdon të punoje si Ministri e Shoqerise Informatike dhe
Administrates dhe
- Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Ushqimit vazhdojne të punojne si Agjenci e
Ushqimit dhe Veterinarise e Republikes së Maqedonise.
Neni 10
Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji të punesuarit në:
- Ministrine e Shoqerise Informatike vazhdojne të punojne në Ministrine e Shoqerise
Informatike dhe Administrates,
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- Ministrine e Drejtesise që kryejne pune që kane të bejne me reformat në administraten
publike dhe administraten shteterore, merren në Ministrine e Shoqerise Informatike dhe
Administrates,
- Inspektoratin Shteteror Administrativ merren në Ministrine e Shoqerise Informatike dhe
Administrates;
- Sekretariatin e Pergjithshem të Qeverise së Republikes së Maqedonise dhe Sekretariatin për
Ceshtje Evropiane që kryejne pune që kane të bejne me reformen në administraten publike,
merren në Ministrine e Shoqerise Informatike dhe Administrates dhe
- Drejtorine e Veterinarise dhe Drejtorine e Ushqimit, vazhdojne të punojne në Agjencine e
Ushqimit dhe Veterinarise të Republikes së Maqedonise.
Pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera të Ministrise së Shoqerise Informatike, mbeten në
Ministrine e Shoqerise Informatike dhe Administrates.
Me diten e fillimit të zbatimit të ketij ligji, pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera nga:
- Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Ushqimit, merren në Agjencine e Ushqimit dhe
Veterinarise të Republikes së Maqedonise.
Neni 11
Të punesuarit në Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve, të cilet i kryejne punet që kane të
bejne me telekomunikimet, infrastrukturen telekomunikuese, radiodifuzionin dhe infrastrukturen
radiodifuzive, si dhe pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera, merren në Ministrine e Shoqerise
Informatike dhe Administrates nga 1 janari 2012.
Neni 12
Dispozitat nga neni 6 i ketij ligji me të cilat ndryshohet neni 26-a lidhur me paragrafin (1)
alinete 5 dhe 6, do të fillojne të zbatohen nga 1 janari 2012.
Dispozitat nga neni 7 i ketij ligji me të cilat në nenin 27 paragrafi (1) shlyhen alinete 5 dhe 6
të Ligjit për organizimin dhe punen e organeve të administrates shteterore ("Gazeta Zyrtare e
Republikes së Maqedonise" numer 58/2000, 44/2002 dhe 82/2008), do të fillojne të zbatohen nga
1 janari 2012.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise",
kurse do të filloje të zbatohet nga 1 janari 2011.

