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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за надворешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 април

2015 година.

Бр. 08-1742/1
16 април 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Во Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ брoj

46/2006, 107/2008, 26/13 и 39/14), во членот 36 став 1 во алинејата 5 бројот „2“ се заменува со
бројот „4“.

Член 2
Во членот 49 став 1 во алинејата 5 бројот „2“ се заменува со бројот „4“.

Член 3
Во членот 85 став 1 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна

постапка и постапка од работни односи во втор степен“ се заменуваат со зборовите:
„Агенцијата за администрација“.

Во ставот  2 зборот „Комисијата“ се заменува со зборот „Агенцијата“.
Во ставот 3 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и

постапка од работни односи во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за
администрација“.

Член 4
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи („Службен

весник на Република Македонија“ број 39/14), во членот 41 став 1 зборовите: „во рок од
две години од денот на отпочнување со примена на овој закон“ се заменуваат со
зборовите: „на кое бил распореден на денот на започнувањето со примената на овој закон,
во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската
унија“.
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Член 5
Се  овластува  Законодавно - правната  комисија  на  Собранието  на  Република

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за надворешни работи.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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