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MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Në bazë të nenit 79, paragrafi 2 të Ligjit për Siguri Private ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 166/12), Ministri i Punëve të Brendshme miratoi

RREGULLORE
PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN NË FORMULARIT TË KËRKESËS PËR
MIRATIMIN E AKTVENDIMIT PËR SHKAK TË MOSDHËNIES SË LEJES,
GJEGJËSISHT MOSMIRATIMIT TË AKTVENDIMIT PËR REFUZIM TË KËRKESËS
PËR DHËNIE TË LEJES PËR SIGURI PRIVATE
Neni 1
Me këtë Rregullore përcaktohet forma dhe përmbajtja e formularit të kërkesës për miratimin e
një aktvendimi nga Ministri i Punëve të Brendshme për mosdhënien e lejes, gjegjësisht
mosmiratimit të aktvendimit për refuzimin e kërkesës për dhënien e lejes për siguri private.
Neni 2
Kërkesa e përmendur në nenin 1 të kësaj Rregullore, duhet të dorëzohet në formularin e
shtypur në letër të bardhë në formatin A-4.
Formulari i kërkesës i referuar në paragrafin 1 të këtij neni përmban: emrin "MINISTRIA E
PUNËVE TË BRENDSHME", duke shënuar "për Ministrin"; titulli i kërkesës, mbiemrin dhe
emrin i kërkuesit - personi përgjegjës në personin juridik për të cilin kërkohet certifikata e
sigurisë private; vendi dhe adresa e banimit; telefoni i kontaktit; emrin i personit juridik për të
cilin kërkohet leje; selia e subjektit juridik; arsyeja për të cilën parashtrohet kërkesa; aneksshtesë me kërkesën; data dhe vendi i dorëzimit të kërkesës dhe nënshkrimi i parashtruesit të
kërkesës.
Formulari i aplikimit i referuar në paragrafin 1 të këtij neni jepet në Aneks dhe është pjesë
përbërëse e kësaj rregullore.
Neni 3
Në ditën e fillimit të zbatimit të kësaj Rregulloreje, përfundon të vlejë Rregullorja për formën
dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës drejtuar Ministrit të Punëve të Brendshme për miratimin
e aktvendimit pas kërkesës së paraqitur për dhënien e lejes për punë për sigurimin e personave
dhe pronës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.107 / 11).
Neni 4
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës
së Maqedonisë ", dhe do të fillojë të aplikohet nga data 3 korrik 2013.
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Shkup

Ministër
i Punëve të Brendshme,
м-r Gordana Jankulovska, n.p.
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MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Aneks nr. 1
Formular

Te: MINSITRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
- Sekretariati/Arkivi i MPB/ Sekretariati i ministrit të punëve të brendshme
- PËR MINISTRIN KËRKESË
PËR MIRATIMIN E AKTVENDIMIT PËR SHKAK TË MOSDHËNIES SË LEJES,
GJEGJËSISHT MOSMIRATIMIT TË AKTVENDIMIT PËR REFUZIM TË KËRKESËS
PËR DHËNIE TË LEJES PËR SIGURI PRIVATE
TË DHËNAT PËR APLIKUESIN – PERSONIN PËRGJEGJËS TE PERSONI JURIDIK
MBIEMRI: ____________________________________________________________
EMRI: _______________________________________________________________
VENDI DHE ADRESA E BANIMIT _____________________________________________
TELEFONI PËR KONTAKT _______________________________________________
TË DHËNAT PËR PERSONIN JURIDIK
______________________________________________________________________
SELIA
______________________________________________________________________
ARSYEJA PËR TË CILËN PARASHTROHET KËRKESA
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Më datë _________ 20_____, në _________________kam parashtruar kërkesë
(Vendi i parashtresës)

për dhënie të lejes për siguri private _____________________________________
(Lloji i lejes)

Duke patur parasysh se Ministria e Punëve të Brendshme në afatin caktuar në
nenin 16 paragraf 1 të Ligjit për siguri private nuk është dhënë leja për siguri private,
gjegjësisht nuk është miratuar aktvendim për refuzim të kërkesës për dhënie të lejes për
siguri private dorëzoj kërkesë e lëndës në pajtim me nenin 16 paragraf 2 të Ligjit për
siguri private (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 166/12).
Me kërkesën dorëzoj kopje të kërkesës nr.__________ të datës ___________. për dhënie të
lejes për siguri private.

____________20_______
(data)
_____________________
Vendi

APLIKUESI
______________________
(Nënshkrimi)

