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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.33 од 05.03.2015 година) 

Член 1 

Во Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 
50/2010, 162/2010, 157/11, 147/13 и 41/14), во членот 19 по ставот (10) се додава нов 
став (11), кој гласи:  
„(11) Инспекцискиот совет ја издава привремената лиценца за инспектор.“ 

Ставот (11) станува став (12). 

По ставот (12) се додава нов став (13) кој гласи:  
„(13) Формата, содржината и образецот на привремената лиценца од став (11) на овој 
член на предлог на Инспекцискиот совет, ја пропишува министерот за информатичко 
општество и администрација.“ 

Член 2 

Во член 19-г во ставот (2) зборовите: „ангажира едукатори“ се заменуваат со 
зборовите: „формира Комисија која ги подготвува и ги верифицира прашањата од 
првиот дел од испитот и прашањата и студиите на случај од вториот дел од испитот.“. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и негов заменик од 
членовите или вработените во Инспекцискиот совет и шест члена од областите 
утврдени во член 16 став (12) од овој закон и нивни заменици.“ 

Член 3 

Во членот 20 ставот (4) се брише. 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5). 

Член 4 

Членот 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 41/14) се менува и гласи:  
„Постојните службени легитимации на инспекторите ќе бидат заменети со нови 
службени легитимации во рок од 30 дена од денот издавање на привремени лиценци 
за инспектори, а за инспекторите во инспекциските служби организирани како 
организациони единици во рамките на органите на единиците на локалната 
самоуправа во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој 
закон. 
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Член 5 

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

 


