
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 УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за управната инспекција,
што  Собранието  на  Република  Македонија  го  донесе  на  седницата  одржана  на  28

септември 2004 година.

Бр. 07-3897/1
28 септември 2004 година

Скопје
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

д-р Љупчо Јордановски, с.р.

З А К О Н

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

ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој закон се уредуваат надлежноста и организацијата на управната инспекција (во

натамошниот текст: инспекција), назначувањето на управните инспектори, овластувањата и
постапката за вршење на инспекцискиот надзор.

II. НАДЛЕЖНОСТ

Член 2
Управната инспекција го опфаќа надзорот над примената на Законот за општата управна

постапка и другите закони што содржат одредби за управната постапка.
Надзорот од ставот 1 на овој член, се однесува особено на:
- навременото, економичното и ефикасното остварување на правата и интересите на

граѓаните и другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи;
- постапувањето во пропишаните рокови во првостепената и второстепената управна

постапка, како и во роковите определени со акти на судските органи;
- вклучувањето на заинтересираните странки во управната постапка заради заштита на

нивните права и интереси;
- обезбедувањето на докази по службена должност од службената евиденција што ја води

органот надлежен за решавање, друг државен орган, правни и други лица кои имаат јавни
овластувања, општините и градот Скопје;
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- извршувањето на правосилните управни акти; -
наплатата на трошоците во управната постапка; -
примањето на поднесоците;
- издавањето на уверенија и други јавни исправи за одредени факти од службената

евиденција;
- стручната подготовка на државните службеници и вработените кои преземаат дејствија

во управната постапка;
- доставувањето на управните акти и другите писмена;
- начинот на однесувањето и работењето на државните службеници и вработените, со

цел да се обезбеди почитување на принципите на законитост, професионален интегритет,
ефикасност, одговорност и лојалност при вршењето на нивните службени должности;

- спроведување на мерките на надлежните органи за подобрување на работата при
решавањето на управните работи;

- употребата на јазиците на странките во управната постапка;
- правната помош меѓу органите и другите учесници во управната постапка и
- други работи утврдени со Законот за општата управна постапка и другите закони.
Управната инспекција врши надзор и над извршувањето на прописите за канцелариското

работење.
Член 3

Надзорот од членот 2 на овој закон, се врши во органите на државната управа, другите
државни органи, организации, установи и други правни лица, на кои со закон им е довере-
но да вршат јавни овластувања кога решаваат во управни работи,   како и општините, гра-
дот Скопје и општините во градот Скопје, кога во вршењето на своите надлежности реша-
ваат во управни работи за правата, обврските и правните интереси на правни и физички
лица во согласност со закон (во натамошниот текст: органи во кои се врши надзор).

III. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 4
Работите на управната инспекција ги врши Државниот управен инспекторат (во

натамошниот текст: Инспекторат), како орган во состав на Министерството за правда.
Работите на инспекцискиот надзор ги вршат управни инспектори  (во натамошниот

текст: инспектори).
Член 5

Инспектор може да биде лице со завршен правен факултет, со пет години работно
искуство во решавање на управните работи и да ги исполнува општите услови утврдени со
Законот за државните службеници.

Член 6
Со работите на Инспекторатот, раководи директор.

Член 7
Директорот го именува и разрешува од должност Владата на Република Македонија.
Инспекторите  ги  назначува  (распоредува)  министерот  за  правда  во  согласност  со

одредбите од Законот за државните службеници.
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Член 8
Овластувањето за вршење на инспекциски надзор, инспекторот го докажува со

легитимација на управен инспектор.
Легитимацијата на инспекторот ја издава министерот за правда.
Образецот, формата и содржината на легитимацијата на инспектор, како и начинот на

издавањето и нејзиното одземање, го пропишува министерот за правда со правилник.

IV. ОВЛАСТУВАЊА

Член 9
Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 од овој закон, инспекторите

се овластени:
- да остваруваат непосреден увид во примената на Законот за општата управна постапка и

другите закони што содржат одредби за управната постапка и извршувањето на прописите за
канцелариското работење;

- да наредат во определен рок отстранување на утврдените недостатоци; - да
наредат определен начин на постапување;
- да поднесат кривична пријава за сторено кривично дело, барање за поведување на

прекршочна постапка или иницијатива за покренување на дисциплинска постапка и
- да вршат други работи за чие извршување се овластени со овој закон.

Член 10
Ако инспекторот утврди дека во управната постапка определени управни дејствија презема

службено лице или вработен кој нема соодветна стручна подготовка, или во управната
постапка решава службено лице или вработен кој нема овластување, инспекторот со решение
наредува тоа службено лице или вработениот да престане со преземање на управните
дејствија, односно со решавање во управните работи.

Функционерот на органот или раководното лице каде што се утврдени случаите од ставот 1
на овој член, е должен во рокот определен со решението да обезбеди друго службено лице
или вработен кој ги исполнува пропишаните услови да презема управни дејствија, односно да
решава во управната постапка.

Против решението од ставот 1 на овој член, службеното лице или вработениот, функ-
ционерот на органот или раководното лице од ставот 2 на овој член, можат да поднесат
жалба до министерот за правда   во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Министерот за правда донесува решение во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на

жалбата.

Член 11
Ако инспекторот утврди дека службеното лице или вработениот надлежен за решава-

ње, како и службеното лице или вработениот што презема дејствија во управната постап-
ка, управните работи не ги решава во пропишаните рокови или пак не се придржува на
начелата на законитост, ефикасност, економичност, одговорност, лојалност и професиона-
лен интегритет при решавањето на управните работи, определува рок за решавање на
управната работа, односно рок и начин за отстранување на констатираните недостатоци.
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Член 12
Кога од страна на службеното лице, поради повреда на одредбите на Законот за општата

управна постапка и другите закони што содржат одредби за управната постапка потешко се
повредени правата и интересите на граѓаните и другите учесници во постапката, инспекторот
ќе ги преземе пропишаните мерки со овој закон, а за повредените права и интереси веднаш ќе
го извести функционерот, односно раководното лице во органите во кои е извршен надзор и ќе
им предложи мерки за отстранување на повредените права и интереси на учесниците во
постапката.

Член 13
Ако инспекторот најде докази   дека со повредата на прописите е сторено кривично дело,

прекршок или потешка значителна повреда на службената должност, односно потешка повреда
на угледот на службата или угледот на државниот службеник, должен е да   поднесе кривична
пријава за сторено кривично дело, барање за поведување прекршочна постапка или
иницијатива за покренување на дисциплинска постапка.

Кога на функционерот, односно раководното лице во органот во кој се врши надзор му е
поднесена иницијатива за покренување на дисциплинска постапка за утврдување на
одговорност на службеното лице, за резулатите од постапката функционерот односно
раководното лице се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на иницијативата да го
известат инспекторот.

Член 14
Инспекторот поднесува иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против

службено лице или вработен, ако утврди дека:
- од странките бара самите да прибават податоци за фактите за кои службена евиденција

води органот надлежен за одлучување или некој друг државен орган или носител на јавно
овластување;

- од странките бара поднесување на докази кои побргу и полесно може да ги прибави
органот што ја води постапката;

- од странките бара потврди за кои органите не се должни да ги издаваат или се
непотребни во постапката;

- го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор и - ги
повторува повредите утврдени во членот 11 од овој   закон.

Член 15
Органите во кои се врши надзорот се должни на инспекторот да му овозможат непречено

вршење на инспекцискиот надзор со непосреден увид во донесените управни акти и по барање
на инспекторот да му ги достават потребните податоци и службените списи во рокот што тој
ќе го определи.

V. ПОСТАПКА

Член 16
За денот, содржината и обемот на вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот по

правило писмено го известува функционерот на органот, односно раководното лице во
органот во кој се врши надзор.
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Член 17
За извршениот инспекциски надзор инспекторот составува записник со наод за утврдената

состојба, а отстранувањето на утврдените недостатоци во работата го наредува со решение во
кое се утврдени роковите за нивното извршување.

Записникот и решението од ставот 1 на овој член, им се доставуваат на лицата од членот
16 на овој закон во рок од 15 дена од денот на извршениот инспекциски надзор.

Органите во кои е извршен надзорот се должни за преземените мерки за отстранување на
недостатоците во работата наредени со решението да го известат инспекторот во рок од 15
дена од денот на приемот на решението.

Член 18
Против решението од членот 17   став 1 на овој закон, може да се поднесе жалба до

министерот за правда во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението .
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
Министерот за правда по жалбата   донесува решение   во рокот   утврден во Законот за

општата управна постапка.
Против решението на министерот не може да се води управен спор.

Член 19
Извршувањето на решението од членот 17 став 1 на овој закон, инспекторот го утврдува со

вршење на контролен инспекциски надзор за што составува записник.

Член 20
Кога во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот ќе утврди повреда на прописите

над чие извршување врши надзор друг орган, е должен за тоа веднаш да го извести тој орган.
За преземените мерки надлежниот орган е должен во рок од 30 дена да го извести

инспекторот.

Член 21
Граѓаните и другите учесници во постапката можат да покренуваат иницијативи и да

даваат предлози за вршење на инспекциски надзор кога во остварувањето на своите права,
интереси и обврски ќе согледаат одредени неправилности во работењето на органите во кои
се врши инспекциски надзор.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 22
Со парична казна во износ од 3.000,00 до 10.000,00 денари ќе се казни за прекршок

функционерот на органот, односно раководното лице во органот во кој е извршен надзорот,
ако:

1) го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор или кога во
определениот рок не му ги достави бараните податоци од членот 15 на овој закон;

2) во рокот определен во членот 17 став 3 од овој закон не го извести инспекторот за
преземените мерки по решението;
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3) во определениот рок не го изврши решението за отстранување на утврдените
недостатоци од членот 17 на овој закон и

4) во рокот определен во членот 13 став 2 на овој закон, не го извести инспекторот за
преземените мерки.

Со парична казна во износ од  2.000,00 до  5.000,00 денари ќе се казни за прекршок
службеното лице или вработениот   во органот на управата ако:

- не постапи   на начин кој му е определен, ги пречекори овластувањата и должностите или
не се придржува на основните начела на законитост, ефикасност, економичност, одговорност,
лојалност и професионален интегритет   при решавањето на управните работи предвидени
во членот 11 од овој закон и

- го попречува инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор од членот 14 на овој
закон .

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23
Министерот за правда во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го

донесе актот од членот 8   став 3   на овој закон.

Член 24
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за управната

инспекција (“Службен весник на СРМ” број 29/79, 22/87, 23/90 и “Службен весник на
Република Македонија“ број 12/93).

Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.

6

www.pravdiko.com


