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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 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хемикалии, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 

2015 година. 

   Бр. 08 - 2860/1                                                                                    Претседател
7 јули 2015 година                                                                               на Република Македонија

  Скопје                                                                                            д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија
Трајко Вељаноски,с.р.

  
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХЕМИКАЛИИ

Член 1
Во Законот за хемикалии (“Службен весник на Република Македонија” број 145/10, 

53/11 и 164/13), во членот 8 став 1 во точката 16) зборот „надлежна“ се заменува со зборот 
„надлежно“.

Член 2
Во членот 10 став (2) зборовите: „Агенцијата за лекови“ се бришат, а по зборовите: 

„Министерството за финансии-Царинска управа“ се додаваат зборовите: „Агенцијата за 
лекови“.

Член 3
Во членот 26 ставови (1) и (3) зборот „должна“ се заменува со зборот „должно“.

Член 4
Во членот 33 став (1) членот 36 став (3) и членот 64 став (1) зборот „ја“ се заменува со 

зборот „го“.

Член 5
Во членот 75 ставови (2) и (3) и во членот 76 став (3) зборот „должна“ се заменува со 

зборот „должно“.

Член 6
Во членот 78 став (1) во шестиот ред и во ставот (2) во шестиот ред сврзникот „и“ се 

заменува со зборот „му“.
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Член 7
Во членот 101 став (1) зборот „ја“ се заменува со зборот „го“.
Во ставот (3) зборот „должна“ се заменува со зборот „должно“. 

Член 8
Во членот 103 став (1) во воведната реченица сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 9
Во членот 108-а став (1) зборовите: „директорот на Агенцијата за лекови и директорот“ 

се заменуваат со зборовите: „министерот за здравство и министерот“.
Во ставот (4) во четвртиот ред зборот „директорот“ се заменува со зборот 

„министерот“.

Член 10
Во членот 124 став (1) во воведната реченица сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 11
Во членот 134-а став (2) зборот „Директорот“ се заменува со зборот „Министерот“.

                                                                     
Член 12

Во членот 139 став (2) 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 13
Во членот 142 став (1) во точката 29) зборот „ја“ се заменува со зборот „го“.
Во точката 36) во првиот ред сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.
Во точката 37) сврзникот „и“ се заменува со зборот „му“.

Член 14
Во членот 145 зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Министерството за 

здравство“.

Член 15
Во  целиот  текст  на  законот  зборовите: „Агенцијата за лекови“ се заменуваат со 

зборовите: „Министерството за здравство“, а зборовите: „директорот на Агенцијата за 
лекови“ се заменуваат  со  зборовите: „министерот за здравство“.

Член 16
Започнатите постапки пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат 

според одредбите од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ 
брoj 145/10, 53/11 и 164/13).

Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија".




