„Службен весник на РМ“ бр. 66 од 31.05.2007 година

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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за детективската
дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 мај
2007 година.
Бр. 07-2307/1
21 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за детективската дејност (“Службен весник на Република Македонија” број
80/99), во членот 4 став 2 после зборот “кое” се додаваат зборовите: “поднело барање за
издавање лиценца за вршење детективска дејност (во натамошниот текст: кандидат) и
кое”.
Точката 3 се менува и гласи:
“3) да не му е изречена казна, односно прекршочна санкција забрана на вршење
професија, дејност или должност, додека трае таа казна, односно прекршочна санкција;”.
Во ставот 3 зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “три години”.
Член 2
Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Комисијата од ставот 1 на овој член има мандат од две години со право на повторен
избор.”
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 3
Членот 6 се менува и гласи:
“Министерот за внатрешни работи донесува решение за одбивање на барање за
издавање на лиценца во случај кога кандидатот не ги исполнува условите од членот 4 на овој
закон.
Против решението од ставот 1 на овој член кандидатот има право на жалба во рок од 15 дена
од денот на доставувањето на решението до надлежната комисија на Владата на
Република Македонија.”
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Член 4
Во членот 7 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
“Со барањето од ставот 1 на овој член детективот доставува доказ за осигурување од
одговорност за штета спрема нарачувачот на детективската услуга (во натамошниот текст:
странката) или трето лице, која може да ја причини при вршење на детективската дејност.
Најнискиот износ на осигурување се определува во висина од петгодишна просечна
плата во Република Македонија пресметана според податоците од Заводот за статистика.
Детективот е должен уредно да го продолжува осигурувањето од ставот 2 на овој
член.”
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6.
Членот 8 се брише.

Член 5

Член 6
Во членот 9 став 1 по зборот “лиценцата” се додаваат зборовите: “со решение донесено од
министерот за внатрешни работи”.
Член 7
Во членот 10 став 1 по зборовите: “15 дена” се додаваат зборовите: “од денот на
доставувањето на решението”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“По донесување на конечното решение за одземање на лиценцата, детективот е должен во
рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, лиценцата и легитимацијата да ги
врати во Министерството за внатрешни работи, заради нивно поништување.”
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Во случај кога детективот нема да постапи согласно со ставот 2 на овој член,
Министерството за внатрешни работи ги огласува лиценцата и легитимацијата за
неважечки во “Службен весник на Република Македонија”.”
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “една година” се заменуваат со зборовите: “две
години”.
Член 8
Во членот 11 зборовите: “нарачувачот на детективските услуги (во натамошниот текст:
странката)” се заменуваат со зборот “странката”.
Член 9

Во членот 19 ставот 2 се брише.
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи:
“Детективот не смее врз основа на собраните податоци и информации при вршењето на
детективската дејност за која има склучено договор со странката, да презема дејствија
спротивни на интересите на странката како за време на вршење на договорената
детективска услуга, така и по нејзиното извршување.”
Член 10
Во членовите 21 и 23 по зборовите: “личните податоци” се додаваат зборовите: “и со
прописите за класифицираните податоци”.
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Член 11
Во членот 26 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 510 до
990 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на детектив, ако:”.
Во ставот 2 по зборот “изрекува” се додаваат зборовите: “прекршочна санкција забрана
на вршење професија, дејност или должност”, а зборовите до крајот на реченицата се
бришат.
Член 12
Во членот 27 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 50 до 490 евра
во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на детектив, ако:”.
Во точката 1 бројот “8” се заменува со бројот “7”.
Член 13
По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:
“Член 27-а
За прекршоците предвидени со одредбите од член 27 на овој закон прекршочната
постапка ја води комисија на Министерството за внатрешни работи.
Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од два члена и претседател на
комисијата.
Членовите на комисијата имаат завршено високо образование и работно искуство од
најмалку четири години на предметната материја, а претседателот на комисијата е
дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест
години на предметната материја.”
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
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