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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

ЗАКОНOТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законoт за комуналните
дејности,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2015
година.

Бр. 08 - 1287/1 Претседател
16 март 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А  К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНOТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1
Во Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република македонија“ брoj

95/12, 163/13 и 42/14) во членот 30 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„Инспекторите од ставот (1) на овој член вршат инспекциски надзор и согласно

одредбите од Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.“
Ставот (2) станува став (3).

Член 2
Во членот 35 во ставот (5) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна

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

Член 3
(1) Членот 1 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на

примената на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност
(„Службен весник на Република Македонија брoj 199/14).

(2) Членот 2 од овој закон ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на
примената на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во
областа  на  инспекцискиот  надзор  и  прекршочната  постапка („Службен  весник  на
Република Македонија“ број 130/14).
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Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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