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20141996120
LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TË PUNËSUARIT NË
SEKTORIN PUBLIK
Neni 1
Në Ligjin për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 27/14), në nenin 3 paragrafi (4) lidhëza "dhe" pas numrit "III" zëvendësohet me presje, e
pas numrit "IV" shtohen fjalët: “IV-a dhe VII".
Neni 2
Në nenin 5 paragrafi (3) shlyhet.
Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) pas fjalëve: “plan vjetor" shtohen fjalët: “dhe raporti
për realizimin e planit vjetor".
Neni 3
Në nenin 17 paragrafët (3), (4) dhe (5) ndryshohen si vijojnë:
"Institucionet përgatisin dhe miratojnë akt për organizim të brendshëm dhe akt për
sistematizimin e vendeve të punës, që i përfshijnë njësitë organizative dhe vendet e punës të të
gjithë të punësuarve, në pajtim me grupet e vendeve të punës të përcaktuara në këtë ligj.
Aktet nga paragrafi (3) i këtij neni miratohen në bazë të analizës funksionale.
Në aktin për sistematizimin e vendeve të punës mund të sistematizohen më së shumti 10%
vende të punës më tepër se vendet e punës për të cilat janë siguruar mjete financiare për rroga
dhe kompensime në buxhetin e institucionit, përveç për institucionet me më pak se 15 të
punësuar, për të cilat mund të sistematizohen më së shumti dy vende të punës më tepër."
Pas paragrafit (5) shtohen katër paragrafë të rinj (6), (7),(8) dhe (9) si vijojnë:
"(6) Në aktet për sistematizim, vendet e punës të personave të autorizuar zyrtarë nga sfera e
sigurisë, mbrojtjes dhe zbulimit, të këshilltarëve të veçantë dhe të nëpunësve të kabineteve,
mund të shënohen si të veçanta, me ç’rast të njëjtat nuk evidentohen në Katalog.
(7) Aktin për organizim të brendshëm dhe aktin për sistematizimin e vendeve të punës,
personi udhëheqës i institucionit e miraton me pëlqim paraprak nga Ministria e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës lidhur me harmonizimin e tyre të ndërsjellë si dhe me
harmonizimin e tyre me dispozitat e këtij ligji, si dhe nga organi kompetent për dhënien e
pëlqimit të aktit të përcaktuar me ligj ose me rregull tjetër lidhur me harmonizimin e tyre me ato
ligje ose rregulla.
(8) Me përjashtim nga paragrafit (7) i këtij neni Armata e Republikës së Maqedonisë,
Ministria e Punëve të Brendshme dhe organet e administratës shtetërore në përbërje të Ministrisë
së Punëve të Brendshme, Agjencia për Zbulim, gjykatat dhe prokuroritë publike e përcaktojnë
organizimin e brendshëm, përkatësisht formacionin si dhe sistematizimin e vendeve të punës në
pajtim me ligjet e veçanta ose rregullat tjera, pa pëlqim paraprak të Ministrisë së Shoqërisë
Informatike dhe Administratës.
(9) Përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes së akteve nga paragrafi (3) i këtij neni, si dhe
përmbajtjen e analizës funksionale nga paragrafi (4) të këtij neni e përcakton ministri i Shoqërisë
Informatike dhe Administratës."
Neni 4
Pas Kapitullit IV shtohet Kapitull i ri IV-a me katër nene të reja 20-a, 20-b, 20-v dhe 20-g, si
vijojnë:
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„Kapitulli IV-а
PUNËSIMI NË SEKTORIN PUBLIK
Neni 20-a
Planet vjetore për punësime
(1) Punësimet në institucionet e sektorit publik kryhen në bazë të planeve vjetore për punësim
(në tekstin e mëtejmë: plane), të cilat funksionarët të cilët udhëheqin me institucionet i
përgatisin në bazë të Metodologjisë nga neni 5 paragrafi (3) i këtij ligji.
(2) Plani për punësim përgatitet në nivel të institucionit dhe përmban:
- të dhëna të sakta për gjendjen e plotësimit të vendeve të punës në institucion,
- të dhëna për pensionimet e planifikuara dhe të dhëna për lëvizje tjera të planifikuara të të
punësuarve (mobilitet në suaza të institucionit dhe/ose sektorit publik, avancime e të tjera) dhe
- plan për ndarjen e numrit të punësimeve të reja në vitin vijues sipas përkatësisë së
bashkësisë.
(3) Në institucionet publike edukative arsimore, të arsimit të lartë dhe shkencore-hulumtuese,
në institucionet publike për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore, si dhe
në teatrot nacionale, në të cilat veprimtaria në pajtim me ligjin kryhet në gjuhën maqedonase,
përkatësisht në gjuhën e pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e
Maqedonisë, plani nga paragrafi (2) nuk përmban të dhëna për shpërndarjen e numrit të
punësimeve të reja të planifikuara për dhënësit e shërbimeve publike sipas përkatësisë së
bashkësisë.
(4) Në institucionet e sektorit publik të cilat janë themeluar nga ana e pushtetit qendror dhe të
cilat veprimtarinë, përkatësisht kompetencën e kryejnë në nivel qendror dhe/ose përmes njësive
rajonale ose njësive tjera organizative në nivel lokal, si bazë për shpërndarjen e numrit të
punësimeve të reja të planifikuara sipas përkatësisë së bashkësisë, merren të dhënat nga
regjistrimi i zbatuar i fundit i popullsisë së Republikës së Maqedonisë për territorin e tërë
Republikës së Maqedonisë.
(5) Në institucionet e sektorit publik që janë themeluar nga ana e pushtetit qendror ose lokal,
dhe të cilat veprimtarinë, përkatësisht kompetencën e kryejnë në nivel lokal ose rajonal, si bazë
për shpërndarjen e numrit të punësimeve të reja të planifikuara sipas përkatësisë së bashkësisë,
merren të dhënat nga regjistrimi i zbatuar i fundit i popullsisë së Republikës së Maqedonisë për
njësinë e vetëqeverisjes lokale në të cilën është vendosur ai institucion.
(6) Shpërndarja e numrit të punësimeve të reja të planifikuara sipas përkatësisë së bashkësisë
kryhet në mënyrë të përcaktuar në Metodologjinë nga neni 5 paragrafi (3) i këtij ligji, dhe ajo
duhet të kontribuojë për zvogëlim gradual të dallimit pozitiv ose negativ ndërmjet gjendjes
momentale të përfaqësimit në institucion dhe bazës për shpërndarje nga paragrafët (4) dhe (5) të
këtij neni, përkatësisht për mbajtjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.
Procedura për miratimin e planit
Neni 20-b
(1) Funksionari i cili udhëheq me institucionin është i obliguar, më së voni deri më 31 mars,
ta përpilojë dhe ta dorëzojë planin për harmonizim te organi kompetent për buxhetin e
institucionit, përkatësisht te:
- Ministria e Financave, për institucionet shfrytëzues buxhetor të linjës së parë të cilat
financohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe për ndërmarrjet publike të themeluara
nga Republika e Maqedonisë,
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- Ministria kompetente, për institucionet të cilat kryejnë veprimtari nga sfera e arsimit dhe
shkencës, shëndetësisë, kulturës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, si dhe në
veprimtari tjera me interes publik të përcaktuara me ligj,
- Këshilli i komunës për njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe ndërmarrjet publike dhe
institucionet e themeluara nga njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe
- Organi tjetër nëse është përcaktuar me ligj.
(2) Organet kompetente për buxhetin e institucionit janë të obliguara të japin pëlqim,
përkatësisht të japin vërejtje lidhur me planin më së voni në afat prej një muaji nga pranimi i
kërkesës.
(3) Funksionari i cili udhëheq me institucionin është i obliguar të veprojë sipas vërejtjeve të
dhëna nga organi kompetent për buxhetin, përkatësisht ta harmonizojë planin.
(4) Pas marrjes së pëlqimit, përkatësisht pas harmonizimit të planit, funksionari i institucionit
është i obliguar menjëherë, e më së voni deri më 10 maj ta miratojë planin dhe të njëjtin ta
dorëzojë për mendim te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.
(5) Me përjashtim të planit (1) të këtij neni, funksionari i institucionit për të cilin nuk ka organ
që jep pëlqim të buxhetit, panin vjetor e miraton dhe e dorëzon për mendim te Ministria e
Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më së voni deri më 10 maj.
(6) Me përjashtim të paragrafit (4), nëse bëhet fjalë për organ të administratës shtetërore,
funksionari është i obliguar menjëherë pas harmonizimit të planit me organin kompetent për
buxhetin, dhe më së voni deri më 10 maj të kërkojë pëlqim nga Sekretariati për Zbatimin e
Marrëveshjes Kornizë, për çka i njëjti është i obliguar t'i përgjigjet në afat prej 15 ditëve,
përkatësisht të japë pëlqim nëse shpërndarja e punësimeve të reja të planifikuara sipas
përkatësisë së bashkësisë është bërë në pajtim me nenin 20-a paragrafi (6) të këtij ligji ose të japë
vërejtje lidhur me planin.
(7) Në rastet nga paragrafi (6) i këtij neni, funksionari është i obliguar menjëherë, e më së
voni deri më 1 qershor ta dorëzojë planin e harmonizuar për mendim te Ministria e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës nëse plani vjetor është përpiluar në pajtim me Metodologjinë.
(8) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës është e obliguar në afat prej 30 ditëve
të veprojë për kërkesat nga paragrafët (4), (5) dhe (7) të këtij dhe të japë mendim, me ç’rast nëse
është përcaktuar se plani nuk është harmonizuar me mendimin e organit kompetent për buxhetin,
dhe/ose nëse shpërndarja e punësimeve të reja të planifikuara sipas përkatësisë së bashkësisë nuk
është bërë në pajtim me nenin 20-a paragrafi (6) nga ky ligj, mendimi do të jetë negativ dhe
institucionit do t'i japë afat plotësues prej 15 ditësh që të dorëzojë plan të harmonizuar.
(9) Nëse edhe pas skadimit të afatit nga paragrafi (8) i këtij neni funksionari i institucionit te
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës nuk dorëzon plan të harmonizuar dhe nuk
merr mendim pozitiv, institucioni nuk do të mund të zbatojë procedura për punësime të reja.
(10) Nëse organi kompetent për buxhetin e institucionit ose Sekretariati për Zbatimin e
Marrëveshjes Kornizë nuk veprojnë për kërkesën për pëlqim në afatet e përcaktuara në
paragrafët (2) dhe (6), do të konsiderohet se pëlqimi është dhënë.
(11) Numri i punësimeve të reja në planin për të cilin është marrë mendim pozitiv nga
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës mund të ndryshohet gjatë vitit me të cilin
ka të bëjë vetëm pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga organet kompetente për dhënien e
pëlqimit.
(12) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës është e obliguar përfundimisht me
31 dhjetor në vitin rrjedhës t'i dorëzojë mendimet pozitive për planet e institucioneve për vitin
vijues te organet kompetente për buxhetin e institucioneve dhe te Agjencia për Administratë,
ndërsa për organet e administratës shtetërore edhe te Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes
Kornizë.
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Raporte për realizimin e planit
Neni 20-v
(1) Institucionet dy herë në vit njoftojnë për realizimin e planeve, për çfarë funksionari i cili
udhëheq me institucionin, më së voni deri më 15 korrik për periudhën janar - qershor në vitin
rrjedhës, përkatësisht më së voni deri më 15 janar për periudhën korrik-dhjetor në vitin paraprak,
dërgon raport me të dhëna të sakta për realizimin e planit te Ministria e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës.
(2) Organet e administratës shtetërore raportet nga paragrafi (1) i këtij neni i dorëzojnë edhe te
Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë.
(3) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës është e obliguar, më së voni deri më
1 tetor për periudhën janar-qershor në vitin rrjedhës, përkatësisht më së voni deri më 1 mars për
periudhën korrik - dhjetor në vitin paraprak, të përpilojë dhe të dorëzojë te Qeveria e Republikës
së Maqedonisë raport gjysmëvjetor për realizimin e planeve vjetore i cili përmban të dhëna për
numrin e punësimeve të planifikuara dhe numrin e punësimeve të realizuara në institucionet e
sektorit publik për institucion.
Shpallja publike dhe fletëparaqitja për punësim
Neni 20-g
(1) Për plotësimin e vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit, institucioni është i
obliguar të publikojë shpallje publike.
(2) Kandidatët për punësim paraqiten në shpalljen publike përmes plotësimit të fletëparaqitjes
dhe paraqitjes së dëshmive për plotësimin e kushteve për vendin e punës.
(3) Komisioni për seleksionim është i obliguar në afat prej tre ditësh nga skadimi i afatit për
paraqitje në shpallje të kontrollojë nëse kandidatët i kanë dorëzuar dëshmitë e detyrueshme për
plotësimin e kushteve nga shpallja, nëse me ligj të veçantë nuk është rregulluar ndryshe.
(4) Nëse gjatë kontrollit përcaktohet se mungon ndonjë nga dëshmitë, institucioni është i
obliguar të kërkojë nga kandidati në afat prej tri ditësh t'i kompletojë dëshmitë, nëse me ligj të
veçantë nuk është rregulluar ndryshe.
(5) Pas kompletimit të dëshmive, Komisioni për seleksionim kryen kontroll të autenticitetit të
dëshmive.
(6) Nëse Komisioni dyshon në autenticitetit të cilësdo nga dëshmitë, i njëjti është i obliguar të
dorëzojë kërkesë për kontrolle plotësuese tek organi, përkatësisht institucioni i cili e ka lëshuar
dëshminë, i cili është i obliguar në afat prej 10 ditësh t'i përgjigjet.
(7) Nëse gjatë kontrollit përcaktohet se dëshmia është e rrejshme, Komisioni e hedh poshtë
fletëparaqitjen dhe e njofton Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, e cila e
udhëheq Regjistrin e personave të cilët kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në
sektorin publik.
(8) Kandidati i cili ka dorëzuar dëshmi të rrejshme për plotësimin e kushteve nuk mund të
punësohet në sektorin publik në periudhë prej dhjetë vitesh nga dita e njoftimit nga paragrafi (7)
i këtij neni.
(9) Elementet e detyrueshme të shpalljes publike nga paragrafi (1) i këtij neni dhe të
fletëparaqitjes nga paragrafi (2) i këtij neni, si formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së
Regjistrit nga paragrafi (7) i këtij neni i përcakton ministri i Shoqërisë Informatike dhe
Administratës.
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Zgjedhja e kandidatëve
Neni 20-d
(1) Pas procedurës së zbatuar të seleksionimit të përcaktuar në ligjet e posaçme, për çdo vend
të ndryshëm pune nga shpallja publike bëhet rang-listë e kandidatëve të cilët me sukses i kanë
kaluar të gjitha fazat e seleksionimit.
(2) Nga rang-listat e paragrafit (1) të këtij neni zgjidhen aq kandidatë të ranguar më së miri
me përkatësi të bashkësisë për të cilën në pajtim me planin vjetorë të institucionit janë paraparë
punësime të reja, aq sa realizues kërkohen për vendet e tilla të punës.
(3) Në rast kur në rang-listat e paragrafit (1) të këtij neni nuk ka kandidatë të mjaftueshëm me
përkatësi të bashkësisë për të cilën në pajtim me planin vjetor të institucionit janë paraparë
punësime të reja, aq sa realizues kërkohen, shpallja publike përsëritet për ato vende pune dhe për
atë numër të realizuesve, sa mungojnë.
(4) Nëse edhe gjatë përsëritjes së dytë të shpalljes publike, në rang-lista nuk ka kandidatë të
mjaftueshëm me përkatësi të bashkësisë për të cilën në pajtim me planin vjetor të institucionit
janë paraparë punësime të reja, aq sa realizues kërkohen, përpilohet rang-listë unike në të cilën
rangohen kandidatët nga të gjitha shpalljet e publikuara paraprake për atë vend pune dhe
zgjidhen kandidatë e ranguar më së miri nga ajo listë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre të
bashkësisë.
(5) Nëse në rang-listat nga paragrafi (4) i këtij neni nuk ka kandidatë të mjaftueshëm, shpallja
publike në vitin rrjedhës mund të përsëritet deri sa vendet e punës nuk plotësohen, me ç’rast në
përsëritjet e mëtejme zgjidhen kandidatët e ranguar më së miri pa marrë parasysh përkatësinë e
tyre të bashkësisë.
(6) Nëse në rang-listë nga e cila duhet të kryhet zgjedhja, të ranguar më së miri janë dy ose
më shumë kandidatë me numër të njëjtë të pikëve, zgjidhet kandidati i cili ka fituar më shumë
pikë në fazën e seleksionimit administrativ."
Neni 5
Në nenin 44 paragrafi (4) fjalët: “në afat prej dy muajsh nga data e evidencës së tij merret"
zëvendësohet me fjalët: “mund të merret".
Në paragrafin (7) pas fjalëve: "nga paragrafi (4) i këtij neni" shtohen fjalët: “në afat prej pesë
ditësh nga data në të cilën i është dorëzuar."
Neni 6
Në nenin 45 paragrafin (2) fjalët: “nga neni 2 paragrafi (1) alineja 1" zëvendësohen me fjalët:
“nga neni 14 paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2".
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:
"(3) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e Kapitullit IV-a të këtij ligji kryen Inspektorati
Shtetëror Administrativ, i cili është i obliguar që një herë në vit të kryej mbikëqyrje të rregullt
inspektuese në të gjitha institucionet e sektorit publik."
Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4), fjalët: “nga neni 2 paragrafi (1) alineja 2"
zëvendësohen me fjalët: “nga neni 14 paragrafi (1) alinetë 3 dhe 4".
Neni 7
Në nenin 46, para alinesë së parë shtohen gjashtë aline të reja, si vijojnë:
"- nuk e zbaton procedurën për miratimin e aktit për sistematizim ose nuk e miraton aktin për
sistematizim, në kundërshtim me nenin 17 të këtij ligji,
- nuk e miraton planin vjetor për punësime ose zbaton procedurë për punësim pa plan vjetor,
në kundërshtim me nenin 20-a paragrafi (1) të këtij ligji,
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- nuk fut të dhëna të sakta për gjendjen rrjedhëse të plotësimit të vendeve të punës dhe
pensionimeve të planifikuara, në kundërshtim me nenin 20-a paragrafi (2) alineja 1 dhe 2 të këtij
ligji,
- nuk e zbaton procedurën për miratimin e planit vjetorë për punësime, në kundërshtim me
nenin 20-b të këtij ligji,
- nuk dorëzon raporte për realizimin e planit vjetor për punësime, ose në raporte fut të dhëna
të rrejshme në kundërshtim me nenin 20-v paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji,
- nuk kryen zgjedhje në pajtim me planin, në kundërshtim me nenin 20-d të këtij ligji."
Neni 8
Aktet për zbatimin e këtij ligji do të miratohen deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji.
Neni 9
(1) Neni 17 paragrafi (5) i këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga viti 2019.
(2) Deri në skadimin e afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, në aktin për sistematizimin e
vendeve të punës në institucion, mund të sistematizohen më së shumti 50% për vitin 2015, 40%
për vitin 2016, 30% për vitin 2017 dhe 20% për vitin 2018, më shumë vende pune nga vendet e
punës për të cilat janë siguruar mjete financiare për rroga dhe kompensime në buxhetin e
institucionit për vitin përkatës.
Neni 10
(1) Të punësuarit të cilët deri në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, janë sistemuar në
vendet e punës për të cilat nuk e plotësojnë kushtin e veçantë për kualifikime profesionale lidhur
me llojin dhe shkallën e arsimit për nivelin e vendit të punës në të cilin janë sistemuar, dhe që
është përcaktuar me ligje të veçanta, marrëveshje kolektive ose me aktet për sistematizim, janë të
obliguar ta plotësojnë kushtin në afat prej shtatë vitesh nga dita e fillimit me zbatimin e këtij
ligji, përveç nëse me ligjet e veçanta nuk është rregulluar ndryshe.
(2) Të punësuarit të cilët nuk do ta plotësojnë kushtin e veçantë në afatin e përcaktuar në
paragrafin (1) të këtij neni, më së voni deri më 1 mars të vitit 2022 do të sistemohen në vende
pune për të cilat e plotësojnë kushtin.
(3) Paragrafi (1) i këtij neni nuk vlen për të punësuarit të cilët do të realizojnë të drejtë të
pensionit në afat prej dhjetë vitesh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji.
Neni 11
(1) Planet vjetore për punësim për vitin 2015 institucionet do t'i përpilojnë në pajtim me
Metodologjinë e nenit 5 paragrafi (3) i këtij ligji, dhe në suaza të mjeteve të parapara për rroga
dhe kontribute në buxhetin e institucionit për vitin 2015 dhe më së voni deri më 31 janar 2015 do
t'i dorëzojnë për mendim te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, e cila është e
obliguar të japë mendim në afat prej 20 ditësh nga pranimi, në të kundërtën konsiderohet se është
dhënë mendim pozitiv.
(2) Në rast kur bëhet fjalë për organ të administratës shtetërore institucionet janë të obliguara
që planet për vitin 2015 t’i përpilojnë dhe t’i dorëzojnë për pëlqim paraprak te Sekretariati për
Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë më së voni deri më 31 janar, i cili është i obliguar të japë
pëlqim përkatësisht vërejtje në afat prej 20 ditësh nga dita e pranimit, në të kundërtën
konsiderohet se pëlqimi është dhënë.
(3) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni pas marrjes së pëlqimit, përkatësisht pas
harmonizimit të planit me vërejtjet nga Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë, e më
së voni deri më 20 shkurt 2015, organet e administratës shtetërore janë të obliguara t'i dorëzojnë
planet te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, e cila është e obliguar të japë
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mendim në afat prej 20 ditësh nga pranimi, në të kundërtën konsiderohet se është dhënë mendim
pozitiv.
(4) Në vitin 2015, shpallja publike për punësim mund të publikohet vetëm pas mendimit të
marrë pozitiv për planin vjetor nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, dhe pas
njoftimit paraprak për mjete financiare të siguruara për punësim në atë vend pune nga Ministria e
Financave, përkatësisht nga organi kompetent për lëshimin e pëlqimit financiar për punësim,
nëse është përcaktuar me këtë ligj ose me ligj tjetër ose me akt të institucionit.
Neni 12
Neni 11 do të fillojë të zbatohet me ditën e hyrjes në fuqi të Metodologjisë për planifikimin e
punësimeve në sektorin publik në pajtim me parimin për përfaqësim adekuat dhe të drejtë.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për të
punësuarit në sektorin publik ("Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" numër 27/14).
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