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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 ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна
инспекција,

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

Бр. 08-1103/1 Претседател
2 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 ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА

ИНСПЕКЦИЈА

Член 1
Во  Законот  за  шумарска  и  ловна  инспекција („Службен  весник  на  Република

Македониа“ брoj 88/2008, 6/2010, 36/11, 74/12,164/13 и 43/14) во членот 19 став (3)
зборовите: „министерот за земјоделство шумарство и водостопанство“ се заменуваат со
зборовите: „директорот на Инспекторатот“.

Член 2
Во членот 21 став (1) точка 2) по зоборот „дрвја“ се става запирка и се   додаваат

зборовите:  „Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност“.

Член 3
Во членот 21-а став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат

зборовите: „и  е  должен  да  му  ги  предаде  на  надлежниот  орган  за  понатамошно
постапување“.

Во ставот (3) по зборот „ловство“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за
забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност“.

Член 4
Членот 29 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на правното лице, ако:
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1) не постапи по барањето, односно наредбата на инспекторот (член 27);
2) на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот (членот 28 став (1));
3) на инспекторот не му овозможи во определениот рок пристап до просториите,

производите, документите или кое било друго средство кое е предмет на инспекцискиот
надзор (член 28 ставот (3)) или

4) на инспекторот во определениот рок со барањето не му достави или подготви точни и
целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за
извршување на инспекцискиот надзор (член 28 став (6)).

(2) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Членовите 29-а и 30 се бришат.

Член 5
Одредбите од членот 2 со кој се дополнува  членот 21 став (1) точка 2)  и член 3  со кој

се дополнува членот 21-а став (3) од овој закон ќе отпочнат да се применуваат 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).

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

Република  Македонија”.
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