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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

УКАЗ 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 4
септември 2015 година.

Бр. 08-4146/1
4 септември 2015 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

д-р 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, 115/2007, 51/11, 164/13, 41/14 и 33/15), членот 2 се менува и гласи:
„Управната инспекција го опфаќа надзорот над примената на Законот за општата

управна постапка, Законот за инспекциски надзор и другите закони што содржат одредби за
управната постапка.

Управната инспекција врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за
вработените во јавниот сектор, Законот за административни службеници и Законот за
забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност, согласно со закон.

Управната  инспекција  врши  надзор  и  над  извршувањето  на  прописите  за
канцелариското работење.

Надзорот од ставот 1 на овој член опфаќа надзор над:
- 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;

- извршувањето на правосилните управни акти;
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- 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  административните  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;

- спроведувањето на мерките на надлежните органи за подобрување на работата при
решавањето на управните работи и

- 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.

Надзорот од ставот 2 на овој член во однос на Законот за вработените во јавниот
сектор, Законот за административни службеници на овој член опфаќа надзор над:

- постапката за донесување на актите за организација и систематизација на работните
места во институциите на јавниот сектор;

- редовното ажурирање на податоците во Регистарот на вработените во јавниот сектор од
страна на   секоја институција на јавниот сектор, а кои се однесуваат на самата
институција и на нејзините вработени, кое ажурирање се врши преку информациониот
систем за управување со човечки ресурси кој го води Министерството за информатичко
општество и администрација;

- постапката за донесување на годишните планови за вработување во институциите на
јавниот сектор и доставувањето на извештаите за реализација на годишните планови;

- формата и содржината на огласите за вработување во институциите на јавниот сектор;
- постапката за вработување на административни службеници;
- постапката за унапредување на административни службеници;
- постапката за мобилност на административни службеници;
- стручното усовршување на административните службеници;
- постапката за управување со ефектот на административните службеници;
- постапката  за  утврдување  на  дисциплинска  и  материјална  одговорност  на

административните службеници;
- постапката за престанок на работниот однос на административните службеници;
- постапката по жалби на административните службеници и
- другите прашања во врска со статусот на административните службеници.
Надзорот од ставот 3 на овој член опфаќа надзор над:
- приемот, прегледувањето и распоредувањето на документи/записи,
- заведувањето на документите/записите,
- доставувањето на документите/записите во работа,
- административно-техничкото обработување на документите/записите,
- испраќањето на документите/записите,
- разведувањето и класифицирањето на документите/записите и
- одлагањето на решените документи/записи во писарницата.

Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
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„Надзорот од членот 2 од овој закон, се врши во органите на државната и на локалната
власт и други државни органи основани согласно со Уставот и со закон и   институциите кои
вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот,
социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен
интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни
претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како
и од општините во градот Скопје.“

Член 3
Членот 7-а се брише.

Член 4
Членот 9 се менува и гласи:
„Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 став 1 од овој закон,

инспекторите се овластени:
- да наредат решавање на управните работи за кои изминал законскиот рок и да

определат дополнителен рок не подолг од 30 дена;
- да наредат вклучување на заинтересираните странки во управната постапка заради

заштита на нивните права и интереси и да определат рок не подолг од седум дена;
- да наредат обезбедување 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 и да определат рок не подолг од три
дена;

- да наредат доставување на докази кои се барани по службена должност од други
органи и да определат рок не подолг од три дена;

- да наредат извршување на правосилните управни акти и да определат рок не подолг од
30 дена;

- да наредат утврдување и наплата на трошоците во управната постапка и да определат рок
не подолг од 15 дена;

- да наредат на второстепениот орган самиот да го реши предметот кога постапува по
изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно
решавање и да определат рок не подолг од 30 дена;

- да наредат отстранување на други недостатоци во водењето на управните постапки и да
определат рок не подолг од 15 дена;

- 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.
Во случаите од ставот 1 инспекторот е должен веднаш да поднесе иницијатива за

поведување на дисциплинска постапка против овластеното службено лице.“

Член 5
По членот 9 се додаваат два нови члена 9-а и 9-б, кои гласат:

„Член 9-а
Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 став 2 од овој закон,

инспекторите се овластени:
- да наредат ажурирање на податоците во Регистарот на вработените во јавниот сектор

преку  информациониот  систем  за  управување  со  човечки  ресурси  кој  го  води
Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 7 дена;
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- да  наредат  доставување  на  извештај  за  реализација  на  Годишниот  план  за
вработување, доколку рокот за доставување на извештајот изминал и да определат рок не
подолг од 7 дена;

- да  наредат  спроведување на  постапката  за  управување  со  ефектот  на
административните службеници, доколку е поминат рокот и да определат дополнителен рок
не подолг од 30 дена и

- да преземат други мерки утврдени со закон.

Член 9-б
Во вршењето на инспекцискиот надзор во смисла на членот 2 став 3 од овој закон,

инспекторите се овластени:
- да остваруваат непосреден увид во примената   и извршувањето на прописите за

канцелариското работење;
- да укажат на субјектот на надзорот за утврдените недостатоци и неправилности во

работењето и
- да наредат во определен рок отстранување на утврдените недостатоци но не подолг од 15

дена. “

Член 6
Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, по поднесена иницијатива или барање за

вршење на вонреден инспекциски надзор, инспекторот може да изготви записник и да
донесе решение, односно заклучок и без вршење на инспекциски надзор, доколку по
службена должност прибере докази и факти од органот во кој треба да се изврши
надзорот, од кои може целосно да се утврди фактичката состојба.“

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: „ставот 1“ се заменуваат со зборовите:
„ставовите 1 и 2“.

Ставот 3 станува став 4.

Член 7
Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку инспекторот во рокот утврден во

решението добие акт, исправа или друг доказ доставен од органот кој бил задолжен со
решението на инспекторот, а од кој може да се утврди дека решението на инспекторот е
целосно извршени и се отстранети сите недостатоци, инспекторот може без да изврши
контролен надзор да донесе заклучок за запирање на постапката.“

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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