
Врз основа на член 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 ОРГАНИЗАЦИЈА   И   РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА

ДРЖАВНАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа
на органите на државната управа,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јуни 2002
година.

Бр. 07-2514/1
19 јуни   2002 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,

Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Стојан Андов, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА

И  РАБОТА  НА  ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Член 1
Во Законот за организација и работа на органите на државната управа (мСлужбен весник

на Република Македонијам број 58/2000), во членот 23   став (2) алинејата три се менува и
гласи:

м - Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на
заедниците; и м.

Член 2
Во членот 26 ставот (2) се менува и гласи:
м(2) Во состав на Министерството за култура е Управата за афирмирање и унапредување на

културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.м

Член 3
Во членот 38 ставот (3) се брише.

Член 4
По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

мЧлен   38-а
(1) Надзорот над законитоста на прописите на единиците на локалната самоуправа и

градот Скопје го врши министерството надлежно за вршење на работите на локалната
самоуправа.
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(2) Надзорот над законитоста на работата на органите на единиците на локалната
самоуправа и градот Скопје се врши од органите на државната управа.

(3) Надзорот над делегираните надлежности го врши органот на   државната   управа чии
надлежности се делегирани на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.м

Член 5
Во членот 39 став (1)   зборовите: мчлен 38м се заменуваат со зборовите: мчленовите 38 и

38-ам.
Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во мСлужбен весник на
Република Македонијам.
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