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LIGJ PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR TË DHENA NË FORMË ELEKTRONIKE
DHE NËNSHKRIM ELEKTRONIK
Neni 1
Në Ligjin për të dhëna në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik ( "Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 34/2001, 6/2002 dhe 98/2008) në nenin 16 paragrafët (1) dhe
(3), nenin 17 paragrafët (1) dhe (2), nenin 19, nenin 24 paragrafët (1) dhe (2), nenin 27 paragrafi
(6), nenin 34 paragrafët (1) dhe (2), nenin 39 paragrafi (1), nenin 40, nenin 48 pikat 1) dhe 2) dhe
nenin 51 pikat 2) dhe 3) fjalët: "Ministria e Financave" zëvendësohet me fjalët: "Ministria e
Shoqërisë Informatike dhe Administratës".
Neni 2
Në nenin 16 paragrafi (5), nenin 29 paragrafi (2), nenin 30 paragrafi (4), nenin 31 paragrafi
(2), nenin 35 paragrafi (3), nenin 36 paragrafi (2) dhe nenin 44 paragrafi (2) fjalët: "ministri i
Financave" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".
Neni 3
Në nenin 44 paragrafi (1) fjalët: "Ministria e Financave" zëvendësohet me fjalët: "Agjencia
për Komunikime Elektronike".
Neni 4
Në nenin 41 paragrafi (6) dhe nenin 46 paragrafi (6) fjalët: "komisioni kompetent i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë për zgjidhjen e punëve administrative në shkallë të dytë"
zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative në
Shkallë të Dytë dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".
Neni 5
Regjistri i lëshuesve të certifikatave në Republikën e Maqedonisë, arkivi dhe dokumentacioni
tjetër lidhur me lëshuesit e certifikatave me të cilin disponon Ministria e Financave, në afat prej
30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji barten në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe
Administratës. Mënyrën e bartjes së tyre e përcakton dhe e zbaton komisioni i veçantë i formuar
nga ministri i Financave, në të cilin emërohet edhe përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë".
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