REPUBLIKA E SERBISË
KOMUNA E MEDVEGJËS
NJOFTIM PËR QYTETARËT
Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar Rregulloren për zbatimin e afateve në procedurat
administrative gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ("Gazeta Zyrtare RS", nr. 41 nga 24. mars të vitit
2020. 43 nga 27. mars 2020.)

Njoftohen qytetarët e komunës së Medvegjës, persona fizikë dhe juridikë që kanë statusin e
palës në procedurat administrative para organeve të komunës së Medvegjës, se Qeveria e Republikës
së Serbisë ka miratuar Rregulloren për zbatimin e afateve në procedurat administrative gjatë gjendje
të jashtëzakonshme ("Gazeta Zyrtare RS", Nr. 41 nga 24. marsi 2020, 43 nga 27 Marsit 2020) sipas
të cilës është përcaktuar trajtimi në procedurën e aplikimit të afateve kohore në procedurat
administrative në kushtet e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme.
Më këtë Rregullore është caktuar që palët në procedime para organeve shtetërore dhe organizatave,
organeve dhe organizatave të autonomisë krahinore dhe njësive të vetëqeverisjes lokale,
institucioneve, ndërmarrjeve publike, organeve speciale përmes të cilave ushtrohet funksioni
rregullator dhe personave juridikë dhe fizikë të cilëve u është besuar kompetenca publike, gjatë
gjendjes të jashtëzakonshme në Republikën e Serbisë, nuk mund të ketë pasoja të mos veprimit të
tyre brenda afateve të përcaktuara ose të përcaktuara në përputhje me ligjet që rregullojnë procedurën
e përgjithshme administrative ose procedurën e veçantë administrative. Dorëzimi i letrave në
procedurën administrative dhe veprimet e njoftimit, nga të cilët fillojn afatet që nuk mundet të
zgjaten, të cilat janë ekzekutuar gjatë gjendjes së jashtëzakonëshme, do të konsiderohen, në mënyr të
zbatimit të afateve të përcaktuara, egzekutive kur të kalojnë 15. ditë nga përfundimi i gjendjes së
jashtëzakonëshme.
Rregullorja e lartpërmendur gjithashtu përcakton afatet që skadojnë gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme në lidhje me ndërmarrjen e veprimeve administrative, përfundimin e procedurave
administrative dhe vendosjen e deklarimit të mjeteve juridike do të konsiderohen të skaduara kur të
kalojnë 30 ditë nga përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme. Afatet e caktuara për paraqitjen e
mjeti juridik kundër aktëvendimit gojor të organit kompetent të miratuar në zbatimin e masave
emergjente për të parandaluar përhapjen e sëmundjes infektive COVID-19 të shkaktuar nga virusi
SARS-CoV-2 gjatë gjendjes të jashtëzakonshme, ashtu që për paraqitjen e kërkesës për dorzimin me
shkrim të aktëvendimit, do të fillojnë nga përfundimi i gjendjes së jashtëzakonshme. Në procedurat e
përcaktimit, pagesës, pagesën dhe kontrollin e të hyrave publike të paguesve tatimor dhe doganor
zbatimi i kësaj rregulloreje është e kufizuar vetëm për afatet kohore për paraqitjen e mjeteve juridike
kundër aktëvendimeve të shkallës së parë dhe konkluzioneve të organeve tatimore dhe doganore.
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