
Информација за Предлог-Законот 
за инспекциски надзор 



Скопје, Март 2010 година

Законот за инспекциски надзор е еден од законите што се предвидени во  Националната 
програма за усогласување на македонското законодавство со правото на Европската унија и во 
моментов  е  во  постапка  на  донесување  во  Собранието  на  Република  Македонија  (второ 
читање). Се предвидува Законот да отпочне да се применува од 1 јануари 2011 година, до кога 
треба да се усогласат  другите прописи со овој  закон и да се донесат  подзаконските акти.  
Предлог-законот  е  изготвен  врз  основа  на  компаративни  искуства  со  кои  е  регулирана 
инспекциската област во Република Словенија и Република Латвија.

 Во  правниот  систем  на  Република  Македонија  досега  не  постоеше  ваков  закон,  а 
материјата  која  со  него  се  регулира  беше  парцијално  уредена  со  посебните  материјални 
закони,  со  кои  се  уредуваат  посебните  видови  инспекции  -  градежна,  даночна,  техничка, 
земјоделска,  здравствена и санитарна,  пазарна,  просветна,  трудова,  управна,  девизна, 
шумарска и ловна и други.  Тие функционираат како органи во состав на министерствата 
(инспекторати) или како организациони единици во состав на органите на државната управата, 
како и во рамки на локалната самоуправа. 

Со  новиот  Закон  за  инспекциски  надзор  интегрално  ќе  се  регулира  единствено 
материјата  поврзана  со  основните начела на инспекцискиот надзор,  организацијата на 
инспекциските служби,  координирање на активностите,  правата и должностите на 
инспекторите,  правата и должностите на субјектите кај кои се врши надзорот,  постапката за 
вршење на инспекциски надзор и преземените инспекциски мерки во рамките на 
овластувањата од законот, при што овој закон, согласно начелото на супсидијарност, би важел 
само за оние инспекциски надзори за кои со закон не е пропишана посебна постапка или за 
оние прашања за инспекциски надзор кои не се уредени со посебен закон.

Стопанската комора на Македонија го поддржа донесувањето на овој закон и 
истовремено активно  придонесе за подобрување на текстот на Законот,  со изнесените 
предлози и забелешки од страна на членките на Комората на организираната Работилница по 
Предлог-Законот  за  инспекциски  надзор  и  доставеното  мислење  до  Државниот  управен 
инспекторат,  кој  беше  задолжен  за  организирање  на  јавната  расправа.  Прегледот  на 
прифатените  забелешки  од  Комората,  како  и  за  оние  кои  не  се  земени  предвид  при 
подготовката  на  последната  верзија  на  Предлог-законот,  кој  е  во  собраниска процедура,  е 
даден во Прилог 1 кон оваа Информација. 

Една од предлог-мерките на Стопанската комора на Македонија доставени до Владата на 
РМ,  се  однесуваше  и  на  начинот  и  постапката  на  вршење  на  инспекцискиот  надзор  во 
трговските друштва, со укажување за:

1. Намалување  на  високите  износи  на  глоби  кои  се  несразмерни  на  тежината  на 
сторениот недостаток;

• Предлогот за намалување на високите глоби е прифатен, со преземената обврска 
на  Владата  да  го  реализира  истиот  преку  измена  на  соодветните  законски 
прописи, и тоа онаму кадешто бизнис-заедницата укажа на несразмерно високите 
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износи  на  предвидените  глоби  (особено  во  областа  на  работните  односи, 
трговијата, заштита на животната средина и др.) Оваа постапка е во тек. 

2. Брзо  и  флексибилно  дејствување  на  инспекциските  служби,  односно  заедничко 
изведување на инспекциските надзори

• Предлогот е прифатен и интегриран во текстот последната верзија на Предлог-
законот,  со предвидување нова глава 11 –  Заедничко вршење на инспекциски 
надзор (член 61 Координиран инспекциски надзор од повеќе инспекциски служби 
и член 62 Соработка на инспекциските служби во вршење на заеднички надзор)

3. Намалување на репресивната улога на инспекциските органи за сметка на јакнење 
на нивната превентивна функција

• Предлогот е прифатен со вметнување на начелото на превенција во Законот кое 
гласи: При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши 
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш кога со 
превентивната функција не може да се обезбеди целта на надзорот. 

4. Спроведување  интензивни  контроли  кај  нерегистрираните  стопански  субјекти, 
заради сузбивање на нелојалната конкуренција и “сивата економија”

• Предложената мерка е од практична природа и Комората и понатаму ќе се залага 
за  нејзина  реализација,  имајќи  предвид  дека  за  ова  прашање  нема  посебни 
одредби во Предлог-законот за инспекциски надзор,  но е  во интерес како на 
државата, така и на легалните бизниси. 
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                                                           ПРИЛОГ 1

П р е г л е д 
на прифатени забелешки од Стопанската комора на Македонија 
по одделни членови на Предлог-законот за инспекциски надзор

Врз основа на конструктивните предлози и забелешки по текстот на работната верзија на 
Законот за инспекциски надзор,  изнесени од присутните членки на расправата одржана во 
Комората на 19.11.2009 година, согласно известувањето на Државниот управен инспекторат кој 
беше задолжен за спроведување на јавната расправа,  во Предлог-Законот за инспекциски 
надзор се прифатени следните забелешки предложени од страна на Стопанската комора на 
Македонија:

1. Во членот 12 - ”Начело на јавност” да се определи во кои случаи инспекциските органи 
и инспекторатите ја информираат јавноста за извршениот надзор,  односно да се 
предвиди дека инспекторатите  и  инспекциските  служби  во  рамките  на  своите 
овластувања  утврдени  со  закон  ја  информираат  јавноста  за  својата  работа  само  во 
случаи на опасност од јавен интерес, зачувување на животната средина или животот и 
здравјето на луѓето или доколку станува збор само за веќе донесени решенија, но не за 
самиот процес на контрола. 

2. Во членот 19 став 3 да се предвиди пократок рок, односно рок од 6 месеци, наместо 
предвидениот рок од 2 години, во кој инспекторот кој нема стручен испит, треба истиот 
да го положи. Сметаме дека рокот од 2 години за полагање на испитот за инспектор е 
предолг  рок  за  лице  што  врши  работи  како  инспектор,  а  нема  положено  испит  за 
инспектор.

3. Да се брише последниот став од член 20, односно да нема исклучоци или ослободувања 
од полагање стручен испит за инспектор, по било кој основ. 

4. Во членот 22, Испитна комисија, недостасува став кој ќе се однесува на следното:
“Начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот испит ќе биде уредено 
со посебен правилник, а составен дел на тој правилник ќе биде и образацот на уверение 
што ќе му се издаде на инспекторот за положениот стручен испит.” 

5. Да се предвиди дека само  овластени  вработени лица можат да доставуваат потребни 
документи на барање на инспекторот, а не сите вработени. За таа цел, предлагаме да се 
дополни став 1  точка 1), 4) и 5) од членот 29 со зборот “овластени”  и истите да гласат: 

(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот е овластен да:
1) проверува  општи  и  поединечни  акти,  фајлови,  документи,  докази  и 
информации во обем според предметот на инспекцискиот надзор, како и да побара од 
контролираниот субјект или неговите овластени вработени да подготват потребни копии 
и документи изработени на странски јазик да бидат преведени на македонски јазик и 
заверени од судски преведувач; - прифатено само во оваа точка, кај другите точки 4) и 
5) не е направена измена
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6. Во членот 31 да се дополни ставот 2, така што инспекторот во записникот задолжително 
ќе треба да внесе податоци за одземените документи и други докази заради контрола, 
во  текот  на  надзорот,  што  ќе  му  бидат  побарани  на  субјектот  на  надзорот.  Поради 
наведеното, предлагаме членот 31 став 2 да гласи:

“(2)  Во  записникот  се  внесува:  назив  на  инспекциската  служба  која  го  врши надзорот, 
местото,  денот  и  часот  кога  се  врши  надзорот,  предметот  на  надзорот,  имињата  на 
инспекторите, на присутните лица и нивните застапници и полномошници, како и доказите, 
одземени во тек на контролата.” – прецизирани се одредбите за записник и предвиден е нов 
став според кој сите елементи на записникот ги пропишува министерот за правда.

7. Да се дополни член 32 став 1 и истиот да гласи:
(1) Контролираниот субјект 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  која  ја  има  на 
располагање потребна за  извршување на инспекцискиот надзор.  –  може да се смета  за 
прифатено,  бидејќи  е  предвиден  нов  став,  според  кој  субјектот  на  надзорот  има  рок, 
опредлен во писмено барање на инспекторот, за достава на потребната документација

8. Да се додаде нов член за трошоците на постапката со наведување на субјектот кој ќе ги 
сноси истите.

9. Во  предлог-законот  не  е  разработена  темата,  кога  согласно  законот  субјектот  на 
надзорот  подлежи  на  контрола  од  страна  на  две  или  повеќе  различни  инспекциски 
служби. – прифатено, воведена е нова глава 11 – Заедничко вршење на инспекциски 
надзор

10.Во преодните и завршните одредби да се предвиди усогласување на другите закони од 
областа на вршењето на разни видови инспекциски надзор со овој закон, а не само на 
актите за организација и работа и актите за систематизација на работните места, со 
определување на рок на усогласување од денот на влегување во сила на овој закон, 
секако имајќи ја предвид супсидијарната природа на овој закон, во однос на посебните 
закони  кои  за  посебни  специфични  области  посебно  ја  регулираат  инспекциската 
постапка. 

11. Да се предвиди рок за донесување на подзаконските акти кои произлегуваат од овој 
закон (деловник на  инспекцискиот совет,  акт  за  содржината,  начинот  и  формата  на 
водење на инспекциска статистика и др. 
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П р е г л е д 
на забелешки од Стопанската комора на Македонија 

кои не се прифатени или се бришани во последната верзија на 
Предлог-законот за инспекциски надзор 

1. Во член 7 од Законот за инспекциски надзор, начелото ефикасно и економично, треба да 
биде  конкретизирано  и  доразработено,  односно  точно  да  се  дефинира  што  значат 
изразите ефикасно и економично.

2. Во членот 8  -  Начело на материјална вистина,  заради прецизирање и појаснување, 
предлагаме по зборот “работите” да се додадат зборовите:  “кои се предмет на 
конкретна инспекција”. 

3. Во член  16  да  се  предвиди  во  годишниот  извештај  што  го  поднесува  дректорот  на 
инспекторатот до Владата на РМ да бидат содржани податоци за бројот на спроведени 
решенија против кои нема поднесена жалба од страна на субјектот на надзорот, па така 
членот 16 став 6 да гласи: 

4. (6) Годишниот извештај од став (5) на овој член содржи податоци за бројот на извршени 
надзори,  бројот  на  пријавите  за  вршење на  инспекциски  надзор,  бројот  и  видот  на 
преземени инспекциски мерки, податоци за број на спроведени решенија против кои 
нема поднесена жалба од страна на субјектот на надзорот како и други податоци кои 
се од значење за реализацијата на годишната програма за работа на инспекторатот. 

5. Во членот 17, кој се однесува на Инспекцискиот совет, треба да биде содржано кој го 
именува, основа или формира и со кој мандат. 

6. Во членот 19,  покрај  другите  услови кои  треба да  ги исполнува инспекторот,  да се 
предивиди и дека инспекторот треба да има високо образование соодветно на областа 
во која ќе работи како инспектор. 

7. Во член 26 да се предвиди можноста,  во случај  на судир на интереси,  субјектот на 
надзор да поднесе  молба до надлежниот инспекторат  или инспекциски орган,  да го 
отсрани таквиот инспектор од вршење инспекциски надзор на тој субјект на надзор и да 
определи друг иснпектор. За таа цел, предлагаме во овој член да се додаде нов став и 
истиот да гласи: 
”Во случај, ако субјектот на надзор смета дека има судир на интереси, тогаш тој може 

да поднесе молба со образложение до инспекторатот за отстранување на таквиот инспектор 
од вршењето надзор.”  -целиот член во последната верзија е избришан

8. Во член 27 став 1 да се предвиди рок од 10 години по престанокот на работниот однос на 
инспекторот, во кој тој е должен да ја чува тајноста на податоците со кои инспекторот 
се запознава при вршењето на инспекцискиот орган, односно да се дополни ставот 1 од 
овој член и истиот да гласи:

9. “(1) Инспекторот мора да ја штити тајноста на доверливите податоци со кои се запознава 
при инспекцискиот надзор. Должноста за заштита на тајноста на податоците трае дури и 
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по престанување на работниот однос, во тек на 10 години од престанокот на работниот 
однос.” - -целиот член во последната верзија е избришан

10. Во членот 28 став (3), членот 34, како и во другите членови каде е предвидено вршење 
инспекциски  надзор  по  иницијатива  или  пријава  од  физички  лица  да  се  исклучат 
физичките лица,  бидејќи може да има големи злоупотребувања, уцени и изнудувања. 
Физичко лице може да пројави иницијатива преку други државни органи –  полиција, 
јавно правобранителство, државно правобранителство, општина итн. 

11. Bo членот 29 став 4 да се дополни и истиот да гласи: 
(4) Ако во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци за 

чие отстранување не е надлежен, записнички ги констатира и го известува надлежниот 
орган и контролираниот субјект. – овој став е избришан

12. Во членот 31  да се додаде нов став со кој ќе се определи исклучок од сочинување 
Записник кога при иснпекцискиот преглед се констатирани неправилности, но истите се 
од мал обем,  па веднаш биле отсранети,  во текот на контролата.  На таков начин во 
голема мера би се поедноставила постапката за вршење надзор во случаите кога има 
мали и лесно отсранливи неправилности утврдени од страна на инспекторот.  Така, 
ставот би гласел:  ”Доколку при инспекцискиот надзор е констатирана неправилност, 
која во текот на надзорот е отсранета, инпекторот не мора да составува записник, туку 
само службена белешка.”

13. Понатаму,  нејасно  е  како  ќе  биде  изготвен  тој  записник  (ако  биде  рачно  напишан 
потребно е да биде читлив и јасно напишан од страна на инспекторот, или ако биде 
изработен на компјутер кај контолираниот субјект да биде изработен во доволен број на 
примероци и на крај потпишан од лицата наведени во ставот 2.

14. Во врска  со  прекинот  на  работењето  на  субјектот  на  надзорот  при  вршењето  на 
инспекцискиот надзор,  предлагаме да се измени ставот 3  од членот 32  и истиот да 
гласи:

(3)  Субјектот  кај  кој  се  врши  инспекцискиот  надзор  е  должен  на  писмено  барање  на 
инспекторот  да  го  прекине  работењето  за  време  на  инспекцискиот  надзор,  доколку 
инспекторот  на  друг  начин  не може да го  изврши надзорот и  да  ја  утврди фактичката 
состојба.  Доколку  субјектот  смета  дека  прекинот  на  работа  може  да  му  нанесе 
непоправлива штета, тој е обврзан писмено да го извести инспекторот и да му предложи 
друг начин за утврдување на фактичката состојба. 

15. Во членот 38 став 3 глобата да биде во износ од не повеќе од една просечна месечна 
плата,  бидејќи се  работи за  изрекување глоба за  прв  пат,  па  оттаму  казната  не би 
требало да биде толку ригорозна. 

16. Со оглед дека во работниот текст на Законот е предвидена итност во извршувањето на 
решението донесено од страна на инспекторот, при што жалбата изјавена против него 
не  го  одлага  извршувањето,  сметаме  дека  во  Законот  би  требало  да  се  предвиди 
можност за одлагање на извршувањето на решението до одлучувањето по жалба,  и тоа 
во одредени, јасно дефинирани случаи, кои можат да го оправдаат одлагањето,  како на 
пример: ако одложувањето не е спротивно на јавниот интерес и ако со извршувањето на 
решението  би  настапила  штета  за  субјектот  на  надзорот.  Согласно  наведеното, 
прелагаме во член 38 да се додаде нов став или после член 38- нов член со наслов: 
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Одлагање на извршувањето, кој ќе гласи: ”По исклучок, извршувањето на решението 
може  да  се  одложи  до  конечната  одлука  по  жалбата,  ако  одлагањето  не  е  во 
спротивност со јавниот интерес,ако со извршувањето на решението би настапила штета 
за  субјектот  на  надзорот.   Предлогот  за  одлагање  на  извршувањето  се  изјавува  во 
жалбата. ”  - целиот член е избришан

17.Во членот  44  со  кој  се  уредени  превентивните  мерки,  а  во  согласност  со  погоре 
изнесениот предлог за дополнување на членот 12, предлагаме да се измени во ставот 1 
од овој член и истиот да гласи (предлог-дополнувањата се болдирани):
a. Во вршењето  на  инспекцискиот  надзор  инспекторите  ги  преземаат  следните 

превентивни мерки:
1. одговараат на писмени прашања на поединци и институции кои се 

однесуваат на работењето на инспекциската служба;
2. ја информираат  јавноста  за  утврдените  неправилности  при 

вршењето на надзор како и за последиците од непридржувањето на 
законите и другите прописи само во случаи на опасност од јавен 
интерес, зачувување на животната средина или животот и здравјето 
на  луѓето  или  доколку  станува  сбор  само  за  веќе  донесени 
решенија,  но  не  за  самиот  процес  на  контрола.  –  членот  е 
избришан

18.Во предлог- Законот се предвидени условите за вршење на должноста инспектор, но не 
се предвидени одредби за одговорност на инспекторите, за нивно суспендирање и за 
разрешување. Ова секако, во еден ваков закон би морало да биде регулирано, така што 
таксативно  ќе  бидат  наведени  основите  за  суспендирање  или  разрешување  од 
должноста инспектор. 

19.Во предлог-Законот би требало да се додаде член со кој ќе биде регулиран судирот на 
надлежности на повеќе инспекции,  да се определи кој е надлежен да одлучува за 
разрешување на судирот (тоа може да биде инспекцискиот совет),  да се предвиди 
забрана за вршење инспекциски надзор од надлежност на друга инспекција, со исклучок 
на случаите кога тоа е неопходно потребно заради заштита на јавниот интерес;
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