
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА 
ИНСПЕКЦИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 
69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/11, 164/13, 41/14, 33/15, 156/15, 193/15, 53/16 и 11/18), 
членот 5 се менува и гласи: 

„Инспектор може да биде лице кое покрај општите услови за вработување утврдени во 
Законот за административни службеници и посебните услови за вработување на 
инспектор утврдени во Законот за инспекциски надзор, треба да има завршено 
образование од областа на правните науки.”. 

Член 2 

Членот 7 се менува и гласи: 

„За директор на Инспекторатот може да биде именувано лице кое покрај општите услови 
утврдени во Законот за инспекциски надзор, го исполнува посебниот услов да има 
завршено образование од областа на правните науки.”. 

Член 3 

Во член 9 во ставот 1 се додава нова алинеја 1, која гласи: 
„- со решение да изречат опомена и да определат рок во кој субјектот на инспекциски 
надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците утврдени со 
записник;“. 

Ставот 2 се брише. 

Член 4 

Во член 9-а во ставот 1 се додава нова алинеја 1, која гласи: 
„- со решение да изречат опомена и да определат рок во кој субјектот на инспекциски 
надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците утврдени со 
записник;“. 

Член 5 

Во член 9-б во ставот 1 се додава нова алинеја 1, која гласи: 
„- со решение да изречат опомена и да определат рок во кој субјектот на инспекциски 
надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците утврдени со 
записник;“. 

Член 6 

Во член 15-б ставот 1 се менува и гласи: 



„Редовниот инспекциски надзор опфаќа надзор над спроведувањето на Законот за 
општата управна постапка и другите закони што содржат одредби за управната 
постапка, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административни 
службеници, како и над извршувањето на прописите за канцелариското работење.“. 

Член 7 

Членот 15-в се менува и гласи: 

„Начинот на организација на работата и вршењето на инспекцискиот надзор поблиску го 
пропишува министерот за информатичко општество и администрација.”. 

Член 8 

Членот 17 се менува и гласи: 

„За извршениот инспекциски надзор, утврдената фактичка состојба, констатираните и 
утврдени неправилности и недостатоци, забелешки, изјави и други релевантни факти и 
околности, инспекторот составува писмен записник, а со решение изрекува опомена или 
наредба и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги 
отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник. 

Записникот од ставот 1 на овој член, се составува во службените простории на 
инспекцијата најдоцна во рок од три дена од денот на завршување на инспекцискиот 
надзор и примерок од записникот се доставува до субјектот на инспекциски надзор 
заради негово потпишување или произнесување. Доколку во рок од осум дена од денот 
на приемот, субјектот на инспекциски надзор не се произнесе во однос на доставениот 
записник или не го врати потпишан, се смета дека е согласен со неговата содржина. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, по поднесена иницијатива или барање за вршење 
на вонреден инспекциски надзор, инспекторот може да изготви записник и да донесе 
решение и без вршење на инспекциски надзор во просториите на субјектот, доколку по 
службена должност прибере докази и факти од органот во кој треба да се изврши 
инспекциски надзор, од кои може целосно да се утврди фактичката состојба. 

Записникот од ставот 3 на овој член, се доставува до субјектот на инспекциски надзор 
заради негово потпишување или произнесување, најдоцна во рок од три дена од денот 
кога инспекторот ги обезбедил потребните докази и факти. Доколку во рок од осум дена 
од денот на приемот субјектот на инспекциски надзор не се произнесе во однос на 
доставениот записник или не го врати потпишан, се смета дека е согласен со неговата 
содржина. 

Решението од ставовите 1 и 3 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум 
дена од денот на приемот на записникот кај субјектот на надзорот.“. 

Член 9 

По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи: 

„Член 17-а 

Инспекторот води евиденција за изречените опомени. 



Формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член, ја 
пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“. 

Член 10 

Во член 18 во ставот 1 зборот „осум“ се заменува со зборот „петнаесет“. 

Член 11 

Во член 19 во ставот 2 зборовите: „донесе заклучок за запирање на постапката“ се 
заменуваат со зборовите: „ја запре постапката со констатација на записник.“. 

Член 12 

Членот 21-а се брише. 

Член 13 

Членот 22 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице на 
органот, ако: 
- не овозможи непречено вршење на надзор или не ги достави до инспекторот 
потребните податоци и списи во рокот кој инспекторот го определил, согласно со членот 
15 од овој закон, 
- во определениот рок не го изврши решението за отстранување на утврдените 
неправилности од членот 10-а став 1 од овој закон, 
- во определениот рок не го изврши решението со кое се наредува отстранување на 
утврдените неправилности од членот 17 ставови 1 и 2 од овој закон и 
- не го извести инспекторот за преземените мерки по поднесената иницијатива за 
поведување на дисциплинска постапка во рокот утврден во членот 13 став 2 од овој 
закон. 

Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на службеното лице што презема дејствија во управна постапка или овластено 
службено лице што решава во управна постапка, ако: 
- не ги отстрани констатираните неправилности во рокот определен од инспекторот или 
истите ги повтори, согласно со членот 11 од овој закон, 
- во утврдениот рок од инспекторот не ги отстрани констатираните неправилности од 
членот 11-а од овој закон, 
- го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 
11-а алинеја 6 од овој закон, 
- не овозможи непречено вршење на надзор или не ги достави до инспекторот 
потребните податоци и списи во рокот кој инспекторот го определил, согласно со членот 
15 од овој закон и 
- во определениот рок не го изврши решението со кое се наредува отстранување на 
утврдените неправилности од членот 17 ставови 1 и 2 од овој закон.“. 

Член 14 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 



Член 15 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 


