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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 УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се  прогласува  Законот  за  изменување  и  дополнување  на    Законот  за  управната
инспекција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 април
2011 година.

Бр. 07-1940/1
11 април 2011 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

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 и 115/2007),  по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:

“Член 1-а
Во постапката при вршењето на инспекциски надзор се применуваат одредбите од

Законот за инспекциски надзор,  доколку со овој или друг закон поинаку не е уредено.“

Член 2
Во членот 2 став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: “како и врши надзор и

обезбедување на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и
јавните службеници, освен надзорот којшто согласно со закон е во надлежност на друг
државен орган.“

Член 3
Во членот 4 став 1 зборовите: “Министерство за правда“ се заменуваат со зборовите:

“Министерство за информатичко општество и администрација“.

Член 4
Во членот 7 став 2 зборовите: “министерот за правда “ се заменуваат со зборовите:

“министерот за информатичко општество и администрација“.
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Член 5
Во членот 7-а став 2 зборовите: “министерот за правда“ се заменуваат со зборовите:

“министерот за информатичко општество и администрација“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Годишната програма за работа на Инспекторатот за наредната година се донесува до 31

декември во тековната година за наредната година“.
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
“Директорот на Инспекторатот доставува годишен извештај до Владата на Република

Македонија за работата во претходната година, најдоцна до 31 март во тековната година.“
Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: “страницата на Министерството за правда “ се

заменуваат со зборовите: “локацијата на Министерството за информатичко општество и
администрација“.

Член 6
Во  членот  8  ставови  2  и  3  зборовите:  “министерот  за  правда“  се  заменуваат  со

зборовите: “министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 7
Во членот 9 по алинејата 1 се додава нова алинеја   2,  која гласи:
“- да укажат на субјектот на надзорот за утврдените недостатоци и неправилности во

работењето,“.

Член 8
Во членот 10   став 3 зборовите: “министерот за правда“ се заменуваат со зборовите:

“министерот за информатичко општество и администрација“.
Во  ставот 5  зборовите: “Министерот  за  правда“  се  заменуваат  со  зборовите:

“Министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 9
Членот 11 се менува и гласи:
“Ако инспекторот утврди   дека службено лице кое презема дејствија во управна постапка или

овластено службено лице кое решава во управната постапка не се придржува на начелата на
законитост,  ефикасност,  економичност,  одговорност,  лојалност  и  професионален
интегритет  при  решавањето  на  управните  работи,  определува  рок  за  отстранување  на
констатираните неправилности.

Ако  лицето  од  ставот 1  на  овој  член,  во  определениот  рок  не  ги  отстрани
констатираните неправилности или истите ги повтори, инспекторот е должен против него
да поднесе иницијатива за поведување на дисциплинска постапка во рок не подолг од 30
дена.“

Член 10
По членот 11 се додава нов член 11-а,  кој гласи:

„Член 11-а
“Инспекторот ќе определи рок за решавање на управната работа, односно начин и рок за

отстранување на констатираните неправилности и должен е да    поднесе иницијатива за
поведување на дисциплинска постапка против овластеното службено лице, ако утврди дека:
- во управната постапка не ги презема потребните управни дејствија и не ги решава управните
работи во пропишаните рокови,
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- од странката бара самa да прибави податоци за кои службена евиденцијa води органот
надлежен  за  одлучување,  друг  државен  орган,  правно  или  друго  лице  со  јавни
овластувања,

- од странката бара поднесување на докази кои побрзо и полесно може да ги прибави
органот што ја води постапката,

- од странката бара потврди за кои органите не се должни да ги издаваат или истите се
непотребни во постапката,

- во рок од три  дена не ги достави бараните податоци до органот кој ја води постапката
и

- го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор.“

Член 11
Во членот 13 ставот 2 се менува и гласи:
“Кога до функционерот, односно до раководното лице во органот во кој се врши

надзор,  инспекторот  поднесе  иницијатива  за  поведување  на  дисциплинска  постапка
против службеното лице кое презема дејствија во управната постапка или овластеното
службено лице кое решава во управната постапка,   функционерот, односно раководното лице
на органот е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на иницијативата да го извести
инспекторот за преземените дејствија по иницијативата.“

Член 12
Членот 14 се брише.

Член 13
Во членот 18 став 1 зборовите: “министерот за правда“ се заменуваат со зборовите:

“министерот за информатичко општество и администрација“.
Во  ставот 3  зборовите: “Министерот  за  правда“  се  заменуваат  со  зборовите:

“Министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 14
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

“Член 21-а
Доколку до Државниот управен инспекторат е поднесено известување од правни и

физички лица за непостапување по членот 293-а став (3) од Законот за општата управна
постапка од страна на функционерот кој раководи со органот, односно на раководното
лице на органот, инспекторот е   должен во рок од десет дена од денот на приемот на
известувањето, да изврши инспекциски надзор во органот надлежен за постапување по
барањето, да утврди дали е спроведена постапка пропишана со закон и во рок од три
работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за
утврдената состојба.

Инспекторот од државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон
донесува решение со кое го задолжува функционерот кој раководи со органот во рок од десет
дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копие од актот со кој
одлучил по поднесеното барање.

Доколку функционерот кој раководи со органот не одлучи во рокот од ставот (2) на
овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за
прекршок утврден во овој закон и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во
кој функционерот кој раководи со органот ќе одлучи по поднесеното барање за што во
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истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува
копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три
работни дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку функционерот  кој раководи со органот не одлучи и во дополнителниот рок од
ставот (3) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.

Доколку  инспекторот  не  постапи  по  известувањето  од  ставот (1)  на  овој  член,
подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до
писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен
инспекторат.

Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да
го разгледа приговорот од ставот (5) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не
постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите (1) и (2)
и/или не поднесе пријава согласно со ставовите  (3) и  (4) од овој член, директорот на
Државниот  управен  инспекторат  ќе  поднесе  барање  за  поведување  на  прекршочна
постапка за прекршок утврден во овој закон за инспекторот и ќе определи дополнителен
рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е
спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (6) на овој член,
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител  против  инспекторот  и  во  рок  од  три  работни  дена  ќе  го  информира
подносителот на барањето за преземените мерки.

Во случајот од ставот (7) на овој член,   директорот на Државниот управен инспекторат,
веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе
надзорот веднаш.

Во случаите од ставот (8) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат
во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за преземените
мерки.

Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот
(6) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител во рок од осум работни дена.

Доколку функционерот кој раководи со органот не одлучи во рокот од ставот (4) на овој
член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Постапката пред Управниот суд е итна.“

Член 15
Членот   22  се менува и гласи:
“Глоба во износ од 7.500 до 15.000 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,

- 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 член
11-а на овој закон,
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- го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 11-а
алинеја 6 од овој закон,

- во  определениот  рок  не  го  изврши  решението  за  отстранување  на  утврдените
неправилности од членот   17 став (1) од овој закон и

- во рокот утврден од членот 21-a став (2) на овој закон не одлучи по барањето.
Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок    на  функционерот  кој  раководи  со  органот,  односно  раководното  лице  на
органот доколку тој или овластеното службено лице на субјектот на надзор:

- 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
и

- не го извести инспекторот за преземените мерки по решението во рокот определен во
членот 17 став 3 од овој закон.

Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на службено лице што презема дејствија во управна постапка или овластено
службено лице што решава во управна постапка ако не постапи согласно со членовите 11 и
11-а од овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок  на  управниот  инспектор  или  овластеното  службено    лице  од  Државниот
управен инспекторат, доколку во рок од 30 дена откако станало извршно решението со кое се
утврдени неправилности од членовите 11 и 11-а на овој закон, не поднесе барање за
поведување на дисциплинска или прекршочна постапка.

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок  на  управниот  инспектор  или  овластеното  службено    лице  од  Државниот
управен  инспекторат,  доколку  не  постапил  по  известувањето  од  подносителот  на
барањето и/или не поднесе пријава, во смисла на членот 21-a став (6) од овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
директорот   на Државниот управен инспекторат, доколку во рок од три дена од денот на
дознавањето за прекршокот од членот 21-а став 7 на овој закон не поведе прекршочна
постапка против инспекторот.

Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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