Службен весник на РМ, бр. 61 од 17.04.2015 година

20150612169
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
УКАЗ
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 14 април
2015 година.
Бр. 08-1691/1
14 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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” брoj 24/2007, 81/2007, 152/2008, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14 и 33/15), во
членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Инспекторатот врши надзор и над преземените обврски на работодавачот во однос на
пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжителното социјално
осигурување врз основа на работен однос, согласно со Законот за работните односи.“
Член 2
Во членот 15 став 2 во точката 6) сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 7), точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и“ и се
додава нова точка 8), која гласи:
“8) во случај на констатирани неправилности за непреземање на обврски за
пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжително социјално
осигурување врз основа на работен однос, да преземе мерки согласно со Законот за
работните односи.“
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за Државен пазарен инспекторат.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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