
„Службен весник на РМ“ бр. 115 од 25.09.2007 година

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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за управната инспекција,
што  Собранието  на  Република  Македонија  го  донесе  на  седницата  одржана  на  18

септември 2007 година.

Бр. 07-4018/1
18 септември 2007 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1
Во Законот за управната инспекција (“Службен весник на Република Македонија” број

69/2004 и 22/2007), по членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

“Член 7-а
Инспекторатот  ги  извршува  работите  согласно  со  годишна  програма  за  работа  и

месечни оперативни планови за вршење на инспекцискиот надзор.
Годишната програма и месечните   оперативни планови од ставот 1 на овој член ги

донесува директорот на Инспекторатот и ги доставува до министерот за правда.
Директорот подготвува годишен извештај за работата на Инспекторатот во претходната

година и го поднесува преку министерот за правда до Владата на Република Македонија
најдоцна до крајот на јануари во тековната година.

Годишниот извештај   се објавува на веб страницата на Министерството за правда.”

Член 2
Во Главата V се додаваат три нови члена   15-а, 15-б и 15-в, кои гласат:

“Член 15-а
Инспекцискиот надзор инспекторот го врши преку:
1) редовен инспекциски надзор;
2)   вонреден инспекциски надзор и
3)   контролен инспекциски надзор.

Член 15-б
Редовниот  инспекциски  надзор  опфаќа  надзор  на  спроведувањето  на  Законот  за

општата управна постапка и другите закони што содржат одредби за управната постапка, како
и над извршувањето на прописите за канцелариското работење.
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Вонредниот  инспекциски  надзор се  врши врз  основа на  иницијативи, претставки  и
предлози поднесени од државни органи, правни и физички лица, како и во случај на
сомневање на инспекторот.

Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во решението
донесено од страна на инспекторот.

Член 15-в
Начинот за вршење на инспекциски надзор поблиску го пропишува    министерот за

правда.”

Член 3
Во членот 16 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“По исклучок од ставот  1 на овој член инспекторот врши и ненајавен инспекциски

надзор и пред почетокот на вршењето на инспекцискиот надзор е должен да го извести
функционерот на органот, односно раководното лице во органот во кој се врши надзор за
вршењето на инспекцискиот надзор и да се легитимира.”

Член 4
Министерот за правда во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе

го донесе актот од членот 15-в на овој закон.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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