
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА 

ЈАЗИЦИТЕ 

 
Се прогласува Законот за Инспекторат за употреба на јазиците, 

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

21 октомври 2019 година. 

 
Бр. 08- 5603/1 Претседател на Република 

21 октомври 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Co овој закон се уредуваат надлежноста, организацијата и постапките на 

инспекцискиот надзор на инспекторатот. 

 
Член 2 

Цел на овој закон е организирање на ефикасен систем на инспекциски надзор над 

спроведување на Амандманот V од Уставот на Република Северна Македонија, како и на 

одредбите од Законот за употреба на јазиците на територијата на Република Северна 

Македонија. 

 
Член 3 

(1) Работите на инспекцискиот надзор од областа на примената на Амандманот V од 

Уставот на Република Северна Македонија и на одредбите од Законот за употреба на 

јазиците ги врши Инспекторатот за употреба на јазиците (во натамошниот текст: 

Инспекторат) како орган во состав на Министерството за правда (во натамошниот текст: 

Министерството). 

(2) Инспекторатот има својство на правно лице. 
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Член 4 

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите и 

начелата од Законот за општата управна постапка и Законот за инспекциски надзор, 

доколку со овој закон поинаку не е уредено. 

 
Употреба на јазиците и писмата 

 
Член 5 

Одредбите од Законот за употреба на јазиците соодветно се применуваат при 

инспекцискиот надзор. 

II. НАДЛЕЖНОСТ 

Член 6 

(1) Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на Амандманот V од 

Уставот на Република Северна Македонија и на одредбите на Законот за употреба на 

јазиците, на територијата на Република Северна Македонија, од страна на сите надлежни 

институции (во натамошниот текст: субјект на инспекциски надзор). 

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член опфаќа: 

- надзор над примената на Законот за употреба на јазиците во постапките пред 

институциите, 

- надзор над називите и печатите на институциите, 

- надзор над имињата на инфраструктурните објекти, 

- надзор над објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ на 

законите, подзаконските акти, одлуките и огласите и 

- други работи определени со закон, а кои се однесуваат на примената на Законот за 

употреба на јазиците. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Член 7 

(1) Инспекторатот работите од својата надлежност ги врши преку: 

- директор на Инспекторатот (во натамошниот текст: директор), 

- инспектори за надзор над употребата на јазиците (во натамошниот текст: инспектори) 

и 

- други вработени во Инспекторатот. 

(2) За вршење на определени стручни, административни и помошни работи од 

надлежност на Инспекторатот се формираат соодветни внатрешни организациони облици. 

(3) Директорот на инспекторатот донесува акти за внатрешна организација и 

систематизација на работни места во инспекторатот. 

 
Член 8 

(1) Co работите на Инспекторатот раководи директор. 

(2) Директорот на Инспекторатот го именува и разрешува Владата на Република 

Северна Македонија. 

(3) Директорот се именува за време од четири години со право на еден повторен избор. 
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(4) Директорот на Инспекторатот се избира по пат на јавен оглас кој треба да биде 

објавен во најмалку два дневни весника, кои се издаваат на целата територија на 

Република Северна Македонија од кои во еден од весниците што се издаваат на јазикот 

што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

македонскиот јазик. 

(5) За директор на Инспекторатот може да биде именувано лице кое ги исполнува 

следниве услови: 

1. има државјанство на Република Северна Македонија; 

2. во моментот на именување со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 

затвор или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност; 

3. има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

4. има најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, во соодветната 

област; 

5. поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англиски јазик: - ТОЕФЕЛ ИБТ – најмалку 74 бода, - ИЕЛТС 

(IELTS) - најмалку 6 бода, - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку Б2 (B2) 

ниво, - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен, - БУЛАТС (BULATS) – најмалку 

60 бода или - АПТИС (АPTIS) – најмалку ниво Б2 (B2) и 

6. поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 

работење. 

Член 9 

(1) Директорот може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е именуван, 

согласно со законот. 

 

Член 10 

(1) Директорот ги врши следниве работи: 

1) ја координира и организира работата на Инспекторатот; 

2) го претставува и застапува Инспекторатот; 

3) презема правни дејствија во име и за сметка на Инспекторатот; 

4) обезбедува услови за ефикасна примена на законите и прописите кои се однесуваат 

на Инспекцискиот надзор; 

5) одлучува за правата и обврските на вработените во Инспекторатот; 

6) обезбедува услови за стручно усовршување и специјализирана обука на 

инспекторите; 

7) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работни места во 

инспекторатот; 

8) донесува програмски и извештајни документи, вклучително: 

- стратешки план на инспекторатот, 

- годишна програма за работа на Инспекторатот, 

- годишна програма за специјализирана обука на инспекторите, 

- шестмесечен извештај за работа на секој инспектор, 

- месечен план за работа на секој инспектор, 

- други документи и акти предвидени со овој или друг закон; 

9) обезбедува јавност во работењето на инспекторатот и 

10) врши други работи од надлежност на инспекторатот, во согласност со закон. 

(2) Директорот во негово отсуство или кога поради болест и други причини, не е во 

можност да ја извршува функцијата, го заменува еден од раководните инспектори, 

овластен од директорот. 
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Член 11 

(1) Работните места на инспекторите се класифицираат во две категории и тоа: 

- категорија Б - раководни инспектори и 

- категорија В - инспектори. 

(2) Во рамките на секоја категорија од ставот (1) на овој член се утврдуваат повеќе 

нивоа на работни места на инспектори. 

Нивоа на работни места на инспектори од категорија Б – раководни инспектори 

(3) Во рамките на категоријата Б - раководни инспектори, се утврдуваат следниве нивоа 

на работни места на инспектори: 

- Б1 -  раководен инспектор од прво ниво, 

- Б2 - раководен инспектор од второ ниво, 

- Б3 - раководен инспектор од трето ниво и 

- Б4 - раководен инспектор од четврто ниво. 

(4) Раководниот инспектор од категорија Б, треба да ги исполни следниве посебни 

услови за работното место: 

a) стручни квалификации за сите нивоа - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен; 

б) работно искуство и тоа за: 

- нивото Б1 - најмалку десет години работно искуство во областа на надлежноста на 

инспекциската служба, од кои најмалку пет години на работното место од нивото В1, 

- нивото Б2 - најмалку осум години работно искуство во областа на надлежноста на 

инспекциската служба, од кои најмалку три години на работното место од нивото В1, 

- нивото Б3 - најмалку шест години работно искуство во областа на надлежноста на 

инспекциската служба, од кои најмалку две години на работното место од нивото В1 и 

- нивото Б4 - најмалку четири години работно искуство во областа на надлежноста на 

инспекциската служба, од кои најмалку една година на работното место од нивото В1; 

в) општи работни компетенции за сите нивоа, согласно со Рамката на општи работни 

компетенции; 

г) посебни работни компетенции за сите нивоа, да поседува потврда за познавање на 

компјутерски програми за канцелариско работење и 

д) за сите нивоа да има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на 

инспекциската служба. 

Член 12 

(1) Во рамките на категоријата В - инспектори се утврдуваат следниве нивоа на работни 

места на инспектори: 

- В1 – инспектор од прво ниво, 

- В2 – инспектор од второ ниво, 

- В3 – инспектор од трето ниво и 

- В4 – инспектор од четврто ниво. 

(2) Инспектор од категоријата В треба да ги исполни следниве посебни услови за 

работното место: 

a) стручни квалификации за сите нивоа - најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен; 

б) работно искуство и тоа за: 

- нивото В1 - најмалку три години работно искуство во областа на надлежноста на 

инспекциската служба, од кои најмалку две години на работното место од нивото В2, 

- нивото В2 - најмалку две години работно искуство во областа на надлежноста на 

инспекциската служба, од кои најмалку една година на работното место од нивото В3, 
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- нивото В3 - најмалку една година работно искуство во областа на надлежноста на 
инспекциската служба и 

- нивото В4 - со или без работно искуство; 
в) општи работни компетенции за сите нивоа, согласно со Рамката на општи работни 

компетенции; 
г) посебни работни компетенции за сите нивоа, да поседува потврда за познавање на 

компјутерски програми за канцелариско работење и 
д) за нивоата В1, В2 и В3 да има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на 

инспекциската служба. 
 

Член 13 
(1) За инспекторите нивоата во рамките на категориите дополнително се опишуваат со 

звање и тоа: 
- Б1 – генерален инспектор, 
- Б2 - главен инспектор, 
- Б3 - помошник главен инспектор, 
- Б4 - виш инспектор, 
- В1 - советник инспектор, 
- В2 - самостоен инспектор, 
- В3 - помошник инспектор и 
- В4 - помлад инспектор. 

 

Член 14 
Издавањето на лиценците и обуките за стекнување со лиценца за инспектор, се 

спроведуваат согласно со одредбите од Законот за инспекциски надзор. 
 

Член 15 
(1) Извештајот за работа на инспекторатот за претходните шест месеци, го подготвува 

директорот, најдоцна до 15 јули за периодот јануари – јуни во тековната година, односно 
најдоцна до 15 јануари за периодот јули – декември од претходната година и се доставува 
на усвојување до Владата на Република Северна Македонија. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член, за работата на инспекторатот, најдоцна до 31 
јули, односно 31 јануари, се доставува до Инспекциски совет, во електронска и хартиена 
форма. 

(3) Извештајот од ставот (1) на овој член особено содржи: 
- оцена на состојбите од аспект на законитоста на прописите, 
- податоци за бројот на извршените надзори и утврдените повреди, 
- податоци за донесените решенија, 
- препораки за подобрување на утврдените состојби и 
- други податоци од значење за работата на Инспекторатот. 

(4) Годишниот извештај од ставот (1) се објавува на веб страницата на Инспекторатот. 
 

Член 16 
(1) Директорот изготвува предлог на годишна програма за работа на Инспекторатот и 

истиот го доставува до Инспекцискиот совет заради добивање на согласност, најдоцна до 
30 септември во тековната година за следната година. 

(2) Директорот ја донесува годишната програма за работа на Инспекторатот во рок од 
седум дена од денот на приемот на согласноста од ставот (1) на овој член, односно 
најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не го разгледа 
и не достави согласност, односно забелешки во предвидениот рок. 
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(3) Врз основа на донесената годишна програма директорот подготвува квартални 

планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до 

Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски 

квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, 

до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година. 

(4) Врз кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го 

внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на 

сложеност на секој од надзорите. 

(5) Врз основа на кварталните планови за секој инспектор директорот подготвува 

месечен план за работа, кој план содржи и распоред на надзори до датуми и по субјекти на 

надзор. 

(6) Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за 

претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални  извештаи за работата 

на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 

април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал 

во тековната година. 

(7) Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет 

доставува годишен извештај за работата на Инспекторатот за претходната година. 

IV. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 

Член 17 

Инспекторот самостојно ги врши работите на инспекцискиот надзор и презема мерки за 

кои е овластен со овој и одредбите од Законот за инспекциски надзор. 

 

Член 18 

(1) Овластувањето за вршење на инспекциски надзор, инспекторот го докажува своето 

својство, идентитет и овластување со службена легитимација и значка. 

(2) Инспекторот е должен при вршењето на инспекцискиот надзор, да ја покаже 

службената легитимација и значката на барање на субјектот на инспекциски надзор, да му 

дозволи да ја разгледа. 

 

Член 19 

Во случај на престанок на работниот однос или суспензија согласно со закон, 

инспекторот е должен со денот на донесување на решение за престанок на работниот 

однос, односно решение за суспензија да ја врати службената легитимација и значката, на 

директорот кој му ги издал. 

 

Член 20 

(1) Инспекцискиот надзор може да биде редовен, вонреден и контролен. 

(2) При вршење на Инспекцискиот надзор согласно со овој закон, соодветно ќе се 

применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор. 

 

Член 21 

Субјектот на инспекциски надзор е должен да соработува и на барање на инспекторот 

да му овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи, 

средствата за комуникација или транспорт или кое било друго средство предмет на 

инспекциски надзор, како и да ја достави целокупната документација потребна за 

извршување на инспекцискиот надзор. 
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Член 22 
(1) За извршениот инспекциски надзор, утврдената фактичка состојба, констатираните 

и утврдени неправилности и недостатоци, забелешки, изјави и други релевантни факти и 
околности, инспекторот составува писмен записник на местото на вршење на 

инспекцискиот надзор. 

(2) Записникот од ставот (1) на овој член го потпишуваат инспекторот и субјектот на 
инспекцискиот надзор на кој му се предава еден примерок. Ако субјектот на 
инспекцискиот надзор одбие да го потпише записникот, инспекторот ќе ги наведе 

причините за одбивањето. 

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога поради обемот и сложеноста на 
инспекцискиот надзор, неговата природа и околностите на работа, не е можно да се 

состави записник на местото на вршење на надзорот, записникот се составува во 
службените простории на Инспекторатот во рок од три дена од денот на инспекцискиот 

надзор со образложение за причините за тоа. 

(4) Примерок од записникот од ставот (3) на овој член се доставува на потпишување до 

субјектот на инспекциски надзор. Доколку во рок од осум дена од денот на приемот, 

субјектот на инспекциски надзор не се произнесе во однос на доставениот записник или 
не го врати потпишан, се смета дека е согласен со неговата содржина. 

 

Член 23 

(1) При вршење на инспекциски надзор, инспекторот со решение изрекува опомена и 
определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани 

неправилностите и недостатоците, утврдени со записник. 

(2) Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот 
(1) на овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ уште не се 

отстранети, со решение изрекува друга инспекциска мерка, доколку е утврдена со посебен 

закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор. 

(3) Решението од ставовите (1) и (2) на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок 
од осум дена од денот на изготвувањето на записникот од членот 19 од овој закон, 

односно изрекување на опомената. 

(4) Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други 
повреди на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот 

на вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од ставот (1) на 
овој член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот од членот 19 

од овој закон. 

(5) По исклучок од ставот (2) на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска 

мерка со усно решение наведено во записникот од членот 19 од овој закон. 
(6) Во случајот од ставот (5) на овој член, инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во 

рокот утврден во ставот (3) на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на 

инспекциската мерка. 

 

Член 24 
Против решението на инспекторот од членот 20 ставови 1 и 2 од овој закон, може да се 

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

 

Член 25 

Ако инспекторот утврди дека постои основ за преземање на управни и други мерки, за 

кој е надлежен друг орган, е должен најдоцна во рок од три дена да го извести тој орган. 
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Член 26 

(1) Правните и физичките лица, здруженија и граѓаните можат да поднесат иницијатива 

до Инспекторатот во врска со повредата на прописите од надлежност на Инспекторатот. 

(2) Инспекторатот согласно со поднесените иницијативи од ставот 1 на овој член 

постапува согласно со Закон за инспекциски надзор. 

V. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 

(1) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице ако не постапи согласно со членот 21 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице на правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

(3) За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна 

санкција изрекува надлежен суд. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 

Директорот на инспекторатот ќе го именува Владата на Република Северна Македонија 

во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 29 

Инспекторатот  ќе започне со работа од денот на именувањето на директорот на 

Инспекторатот. 

 

Член 30 

Актите за внатрешна организација и систематизација на работните места директорот ќе 

ги донесе најдоцна 15 дена од денот на неговото именување. 

 

Член 31 

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

Република Северна Македонија", а ќе започне да се применува од 15 јануари 2020 година. 


