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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3421. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за инспекциски надзор, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 ноември 2011 година. 
 

        Бр. 07-4657/1                               Претседател 
9 ноември 2011 година           на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ  ЗА  ИНСПЕКЦИСКИ   НАДЗОР 

 
Член 1 

Во Законот за инспекциски надзор (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 50/10 и 162/10), во 
членот 16 став  (10) зборовите: „Министерството за 
правда” се заменуваат со зборовите: „Министерството 
за информатичко општество и администрација“. 

Член 2 
Во членот 17 став (3)  зборовите: “министерот за 

правда“ се заменуваат со зборовите: “министерот за 
информатичко општество и администрација“. 

 
Член 3 

Во членот 18 став (8) зборовите: “Агенцијата за др-
жавни службеници“ се заменуваат со зборовите: “Ми-
нистерството за информатичко општество и админи-
страција“. 

 
Член 4 

Во членот 19 став 6 зборовите: “министерот за 
правда” се заменуваат со зборовите: “министерот за 
информатичко општество и администрација”. 

 
Член 5 

Во членот 20 став 1 зборовите: “министерот за 
правда” се заменува со зборовите: “министерот за ин-
форматичко општество и администрација”. 

Во ставот (3) зборовите: “Агенцијата за државни 
службеници“ се заменуваат со зборовите: “Агенцијата 
за администрација“, а зборовите: “Mинистерството за 
правда” се заменуваат со зборовите: “Mинистерството 
за информатичко општество и администрација”. 

Во ставот (5) зборовите: “Mинистерството за прав-
да” се заменуваат со зборовите: “Mинистерството за 
информатичко општество и администрација”. 

Во ставот (6) зборовите: “министерот за правда” се 
заменуваат со зборовите: “министерот за инфроматич-
ко општество и администрација”. 

Член 6 
Во членот 21 став  (3) зборовите: “министерот за 

правда” се заменуваат со зборовите: “министерот за 
информатичко општество и администрација”. 

 
Член 7 

Во членот 22  став (1) по алинејата 3 се додава нова 
алинеја 4, која гласи: 

“- помошник главен инспектор.“ 
Во ставот (2) по зборот “звањето“ се додаваат збо-

ровите: “помлад соработник и“. 
Во ставот (3) по зборот “звањето“ се додаваат збо-

ровите: “виш соработник и“. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
“(5) Помошник на главен инспектор може да биде 

службеник кој ги исполнува условите за звањето по-
мошник раководител на сектор од Законот за државни-
те службеници.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 8 
Во членовите 37 став (9) и 40 став (2) зборовите: 

“министерот за правда” се заменуваат со зборовите: 
“министерот за инфроматичко општество и админи-
страција”. 

 
Член 9 

Во членот 41 став (4) зборот “прекинување“ се за-
менува со зборот “запирање“. 

 
Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

_____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

MBIKËQYRJE INSPEKTUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese "Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër 50/10 dhe 162/10), në 
nenin 16 paragrafi (10) fjalët: "Ministria e Drejtësisë" 
zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

  
Neni 2 

Në nenin 17 paragrafi (3) fjalët: "ministri i Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

 
Neni 3 

Në nenin 18 paragrafi (8) fjalët: "Agjencia për Nëpunës 
Shtetërorë" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës". 

 
Neni 4 

Në nenin 19 paragrafi (6) fjalët: "ministri i Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

 
Neni 5 

Në nenin 20 paragrafi (1) fjalët: "ministri i Drejtësisë"  
zëvendësohen me fjalët. "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 
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Në paragrafin (3) fjalët: "Agjencia për Nëpunës 
Shtetërorë" zëvendësohen me fjalët: "Agjencia e 
Administratës", ndërsa fjalët: "Ministria e Drejtësisë" 
zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës".. 

Në paragrafin (5) fjalët: "Ministria e Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

Në paragrafin (6) fjalët: "ministri i Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

 
Neni 6 

Në nenin 21 paragrafi (3) fjalët: "ministri i Drejtësisë" 
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike 
dhe Administratës". 

 
Neni 7 

Në nenin 22 paragrafi (1) pas alinesë 3 shtohet alineja  
e re 4, si vijon: 

"- ndihmëskryeinspektor." 
Në paragrafin (2) pas fjalës "titull" shtohen fjalët: 

"bashkëpunëtor i ri  dhe". 
Në paragrafin (3) pas fjalës "titull" shtohen fjalët 

"bashkëpunëtor i lartë  dhe". 
Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon: 
"(5) Ndihmëskryeinspektor mund të jetë nëpunësi që i 

plotëson kushtet për titull ndihmësudhëheqës i sektorit nga 
Ligji për nëpunës shtetërorë." 

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7). 
 

Neni 8 
Në nenet 37 paragrafi (9) dhe 40 paragrafi (2) fjalët: 

"ministri i Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i 
Shoqërisë Informatike dhe Administratës". 

 
Neni 9 

Në nenin 41 paragrafi (4) fjala "ndërprerje" 
zëvendësohet me fjalën "ndalim". 

 
Neni 10 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

  
_____________ 

3422. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита на децата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 9 ноември  2011 година. 
 

        Бр. 07-4658/1                               Претседател 
9 ноември 2011 година           на Република Македонија,                       
           Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
  

Член 1 
Во Законот за заштитата на децата („Службен весник 

на Република Македонија“ број 98/2000, 17/2003, 65/2004, 
113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009 и 51/11), по 
членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи: 

                                                              
„Член 78-а 

Основачот на приватна установа за деца донесува 
акт за основање. 

Со актот за основање од ставот 1 на овој член осо-
бено се утврдува: 

1)  назив, односно име на основачот;  
2) назив, односно име на фирмата на установата и 

седиште на установата за деца;  
3) вид на дејноста на установата за деца;  
4) средства за основање и почеток со работа на 

установата за деца и начин на обезбедување на средс-
тва;  

5) време за кое установата се основа; 
6) права и обврски на основачот во поглед на врше-

њето на дејноста и меѓусебни права и обврски на уста-
новата за деца и основачот; 

7) управување со установата за деца; 
8) права и обврски на  установата за деца во прав-

ниот промет; 
9) вршител на должноста директор и 
10) рок за донесување на статутот.“  
 

Член 2 
Членот 79 се менува и гласи: 
„Основачот на приватната установа за деца не може 

да ја прошири или промени дејноста за која е основана 
без претходно одобрение од Владата.“ 

 
Член 3 

Правно лице, чија регистрирана претежна дејност 
не е од областа на згрижување и воспитување на деца 
од предучилишна возраст, а во рамките на своето рабо-
тење обезбедува и остварува услуги од дејноста згри-
жување и воспитување на деца од предучилишна во-
зраст, односно одредени работи од дејноста згрижува-
ње и воспитување на деца од предучилишна возраст, е 
должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон да поведе постапка за трансфор-
мирање во установа за деца, да ги усогласи своите 
акти, организацијата и работењето согласно со одред-
бите од овој закон. Министерството на барање на прав-
ното лице проверува дали се исполнети условите утвр-
дени со овој закон. 

Владата на предлог на Министерството донесува 
одлука за одобрување за трансформација во установа 
за деца, без ликвидација на правното лице од ставот 1 
на овој член. 

Доколку правното лице од ставот 1 на овој член  не-
ма да изврши усогласување на своите акти, организа-
цијата и работењето со одредбите од овој закон, мини-
стерот донесува решение за забрана на вршење на ра-
ботите од областа на дејноста на згрижување и воспи-
тување на деца од предучилишна возраст. 

Министерот по правото на надзор и мислење на ко-
мисијата од членот 73 од овој закон го донесува реше-
нието од ставот 3 на овој член. 

Правното лице има право на жалба против решени-
ето од ставот 3 на овој член во  рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен. 


