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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 И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА

ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување   на Законот за Државен пазарен
инспекторат,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015
година.

Бр. 08-1095/1
2 март 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1
Во Законот за Државен пазарен инспекторат  („Службен весник на Република Македонија”

број 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13 и 41/14), членот 8 се менува и гласи:
„Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите

донесени врз основа на закон во работењето на трговските друштва, правните и физичките
лица (во натамошниот текст: субјект на надзор), примената на прописи од областа на
забраната   и спречување на вршењето на нерегистрирана дејност, како и изрекување на
инспекциски мерки со цел за отстранување на утврдените неправилности.“

Член 2
Во членот 33 став 3 зборовите: „ Државната комисија за одлучување во управна

постапка и   постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите:
„Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и
прекршочната постапка“.

Член 3
Одредбата    на членот 1 од овој закон ќе отпочне да се применува од денот на

отпочнувањето  на  примената  на  Законот  за  забрана  и  спречување  на  вршење  на
нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).
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Одредбата на членот 2 од овој закон ќе отпочне да се применува од денот на
отпочнувањето на примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во
втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка („Службен весник
на Република Македонија“ број 130/14).

Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за  Државен пазарен инспекторат.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.

2 од 2

www.pravdiko.mk


