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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 ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Се прогласува Законот за изменување и  дополнување на Законот за заштита од 
пушењето,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 
ноември 2013 година.

  Бр. 07-4372/1                   Претседател
12 ноември 2013 година         на Република Македонија,                      

     Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД 
ПУШЕЊЕТО

Член 1
Во Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ број 

36/95, 70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10 и 100/11), членот 7 се менува и 
гласи:

„Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите  од  овој  закон  вршат 
Државниот пазарен инспекторат,  Државниот  санитарен  и  здравствен  инспекторат, 
Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи и Министерството за 
внатрешни работи.

Државниот просветен инспекторат врши инспекциски надзор во објектите во кои се 
врши основно образование, средно образование, високо образование, научни институции, 
ученички  и  студентски  домови, јавни и приватни воспитно-образовни  и згрижувачки 
установи и игротеки.“

Член 2
Во членот 8 став 2 зборовите: „министерот на надлежното министерство“ се заменуваат 

со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен“.

Член 3
Во членовите 10-а, 10-б ставови 1, 3 и 5, 10-в ставови 1, 2, 4, 6 и 8 и 10-г ставови 1 и 7  

по зборот „труд“ се става запирка и се додаваат зборовите: „даночниот инспектор“.
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Член 4
Во членот 10-г ставови 1 и 7 по зборовите: “државниот просветен инспектор“ се става 

запирка и се додаваат зборовите: “униформираниот полициски службеник“.
Во ставот 4 по зборот „политика“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно 

министерот за внатрешни работи“.
Во ставот 5 по зборот „политика“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно 

Министерството за внатрешни работи“.
Во ставот 11 по зборот „политика“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно 

министерот за внатрешни работи“.

Член 5
Во членот 10-д став 2 по зборот „образованието“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „внатрешните работи“.

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

на Република Македонија“.




