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реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и инспекциски надзор над вршењето на нерегистрираната дејност.”.
Член 2
Во членот 4 став 1 по зборот „работа” се става запирка и се додаваат зборовите: „и прописите од областа на забрана и спречување на вршењето на нерегистрираната дејност”.
Член 3
Во членот 9 ставот 1 по зборот „постапка“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите:
„инспекцискиот надзор” се додаваат зборовите: „и Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност”.
Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инспекцијата на труд.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а 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).
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION TË PUNËS
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion të punës ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/1997, 29/2002,
36/11, 164/13 dhe 44/14), në nenin 1 pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe
mbikëqyrja inspektuese mbi kryerjen e veprimtarisë së
paregjistruar.".
Neni 2
Në nenin 4 paragrafi 1 pas fjalës "punë" vihet presje
dhe shtohen fjalët: "dhe rregullat nga sfera e ndalimit dhe
pengimit të kryerjes së veprimtarisë së paregjistruar".
Neni 3
Në nenin 9 paragrafi 1 pas fjalës "procedurë" lidhëza
"dhe" zëvendësohet me presje, kurse pas fjalëve:
"mbikëqyrja inspektuese" shtohen fjalët "dhe Ligji për
ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së
paregjistruar".
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për inspeksion të punës.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
fillojë që të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit
për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së
paregjistruar
("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 199/14).
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1008.
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 ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превенција, спречување и заштита од
семејно насилство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2015 година.
Бр. 08-1112/1
2 март 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 ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И
ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
Член 1
Во Законот за превенција, спречување и заштита од
семејно насилство („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 138/14 ), по членот 21 се додава нов
член 21-а, кој гласи:
„Член 21-а
Центарот за социјална работа, секогаш кога има
сознание дека семејното насилство е сторено од лице
кое поседува огнено оружје веднаш го известува, а најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено известување до Министерството за внатрешни работи.
Центарот за социјална работа, секогаш кога има
сознание дека семејното насилство е сторено од лице
кое има пристап и ракува со службено огнено оружје,
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа доставува писмено известување до институцијата или правното лице,
во која лицето е вработено.
Центарот за социјална работа, за доставеното известување од ставот 2 на овој член веднаш го известува, а
најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено известување до Министерството за внатрешни работи.“
Член 2
Во членот 23 став 1 зборовите: „како и кога дете е
жртва на семејно насилство,“ се бришат.
По ставот 3 се додава нов став , кој гласи:
„Во случај кога постои сознание за загрозување на животот и здравјето на дете при семејно насилство, мултисекторскиот стручен тим во безбедносниот план за помош на
родителот ќе предвиди и мерки и активности кои ќе треба
да се спроведат за помош за детето.“
Ставот 4 станува став 5.
Член 3
Во членот 34 став 1 зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“.
Член 4
Во членот 48 став 1 зборовите: „одржаното рочиште“ се
заменуваат со зборовите: „донесување на одлуката“.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

