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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 ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО  

УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на 

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 

степен,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 

октомври 2013 година. 

Бр. 07-4102/1 

24 октомври 2013 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 ОСНОВАЊЕ НА  

 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И  

ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН  

Член 1  

Во Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен (“Службен весник на Република Македонија“ број 

51/11), во членот 1 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) Државната комисија е надлежна  за решавање по жалби против решенија донесени во 

прв степен во постапка на инспекциски надзор.“  
Ставовите (2) и (3) станува ставови (3) и (4).  

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: „и други државни органи“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: „како и по жалби против решенија донесени во прв 
степен во постапка на инспекциски надзор“.  

 

Член 2  

Во членот 2 став (2) во првата реченица точката се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „со која раководи генерален секретар.“  

Член 3  

Во членот 3 став (1) зборот „шест“ се заменува со зборот „десет“.  
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Член 4  
Во членот 8 став (2) зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“.  

 

Член 5  

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:  

“Член 8-а  

(1) Државната комисија може да побара од Инспекцискиот совет да издаде налог за 

вршење на инспекциски надзор над работата на определен субјект на надзорот до 

директорот на инспекторатот, односно раководното службено лице на инспекциската 

служба, кога тоа е потребно заради целосно утврдување на фактичката состојба.  

(2) Инспекцискиот совет е должен да го издаде налогот од ставот (1) на овој член во рок 

од три дена од денот на приемот на барањето.“  

Член 6  

Во членот 10 став (1) по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: „и став 2“.  

Член 7  

Започнатите  постапки  по жалби против решенија на инспекторите пред комисите при  

органите на државната управа, другите државни органи и единиците на локалната  
самоуправа и градот Скопје до започнувањето на примената на овој закон ќе се завршат од  

страна на комисиите во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Решавањето на предметите започнати пред денот на започнување со примена на овој 

закон по кои е поведен управен спор ќе продолжи согласно со одредбите од овој закон.  

 Законите со кои е утврдено правото на жалба против решенија на инспекторите пред  

комисиите при органите на државната управа, другите државни органи и единиците на 

локалната самоуправа и градот Скопје ќе се усогласат со одредбите од овој закон до денот на 

започнувањето на примената на овој закон.  

 

Член 8  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе започне да се применува шест месеци од денот на 
влегувањето во сила.  
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