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986. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

управната инспекција,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 март 2015 година. 
   

   Бр. 08-1083/1                              Претседател 
2 март 2015 година              на Република Македонија,                       

  Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за управната инспекција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ брoj  69/2004, 22/2007, 
115/2007, 51/11, 164/13 и 41/14),  во членот 2 ставот 1 
се менува и гласи: 

„Управната инспекција го опфаќа надзорот над 
примената на Законот за општата управна постапка и 
другите закони што содржат одредби за управната по-
стапка, како и инспекцискиот надзор над спроведува-
њето на одредбите на Законот за вработените во јавни-
от сектор, Законот за административни службеници и 
Законот за забрана и спречување на вршење на нере-
гистрирана дејност, согласно закон.“ 

 
Член 2 

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат 
на инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите 
на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за 
административни службеници ќе отпочнат да се примену-
ваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за 
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 27/14 и 199/14) и Законот за адми-
нистративни службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/14 и 199/14), а одредбите кои се одне-
суваат на инспекцискиот надзор над спроведувањето на од-
редбите на Законот за забрана и спречување на вршење на 
нерегистрирана дејност ќе отпочнат да се применуваат со 
денот на отпочнувањето на примената на Законот за забра-
на и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 199/14). 

 
Член 3 

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

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION 

ADMINISTRATIV 
 

Neni 1 
Në Ligjin për inspeksion administrativ (“Gazeta 

Zyrtare e Republikë së Maqedonisë” numër  69/2004, 
22/2007, 115/2007, 51/11, 164/13 dhe 41/14), në nenin 2 
paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 

"Inspeksioni administrativ e përfshin mbikëqyrjen mbi 
zbatimin e Ligjit për procedurën e përgjithshme 
administrative dhe ligjet tjera që përmbajnë dispozita për 

procedurën administrative, si dhe mbikëqyrjen inspektuese 
mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për të punësuarit në 
sektorin publik, Ligjit për nëpunës administrativë dhe 
Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së 
paregjistruar, në pajtim me ligj.” 

 
Neni 2 

Dispozitat nga neni 1 i këtij ligji që kanë të bëjnë me 
mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik dhe Ligjin për nëpunës 
administrativë do të fillojnë të aplikohen me ditën e fillimit 
të aplikimit të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 
27/14 dhe 199/14) dhe Ligjit për nëpunës administrativë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
27/14 dhe 199/14), kurse dispozitat që kanë të bëjnë me 
mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të 
Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së veprimtarisë së 
paregjistruar do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të 
zbatimit të Ligjit për ndalim dhe pengim të kryerjes së 
veprimtarisë së paregjistruar ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 199/14).  

 
Neni 3 

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

_____________ 
987. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
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 2 март 2015 година. 
   

   Бр. 08-1084/1                              Претседател 
2 март 2015 година              на Република Македонија,                       

  Скопје                            д-р 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 ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 
Член 1 

Во Законот за инспекциски надзор („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број  50/2010, 162/2010, 
157/11, 147/13 и 41/14), во членот 19 по ставот (10) се 
додава   нов став (11), кој гласи: 

„(11) Инспекцискиот совет ја издава привремената 
лиценца за инспектор.“ 

Ставот (11) станува став (12). 
По ставот (12) се додава нов став (13) кој гласи: 
„(13) Формата, содржината и образецот на привре-

мената лиценца од став (11) на овој член на предлог на 
Инспекцискиот совет, ја пропишува министерот за ин-
форматичко општество и администрација.“ 

 
Член 2 

Во член19-г во ставот (2) зборовите: „ангажира еду-
катори“ се заменуваат со зборовите: „формира Комиси-
ја која ги подготвува и ги верифицира прашањата од 
првиот дел од испитот и прашањата и студиите на слу-
чај од вториот дел од испитот.“. 
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Ставот (3) се  менува и гласи: 
„Комисијата од ставот (2) на овој член е составена 

од претседател и негов заменик од членовите или вра-
ботените во Инспекцискиот совет и шест члена од об-
ластите утврдени во член 16 став (12) од овој закон и 
нивни заменици.“ 

 
Член 3 

Во членот 20 ставот (4) се брише. 
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5). 
 

Член 4 
Членот 4 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за инспекциски надзор („Службен весник 
на Република Македонија“ број 41/14) се менува и 
гласи: 

„Постојните службени легитимации на инспектори-
те ќе бидат заменети со нови службени легитимации во 
рок од 30 дена од денот издавање на привремени ли-
ценци за инспектори, а за инспекторите во инспекцис-
ките служби организирани како организациони едини-
ци во рамките на органите на единиците на локалната 
самоуправа во рок од шест месеци од денот на започ-
нувањето на примената на овој закон. 

 
Член 5 

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

___________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MBIKEQYRJE INSPEKTUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër  50/2010, 162/2010, 
157/11, 147/13 dhe 41/14), në nenin 19 pas paragrafit (10) 
shtohet paragrafi (11), si vijon: 

"(11) Këshilli Inspektues e lëshon licencën e 
përkohshme për inspektor." 

Paragrafi (11) bëhet paragraf (12). 
Pas paragrafit (12) shtohet paragraf i ri (13) si vijon: 
"(13) Formën, përmbajtjen dhe formularin e licencës së 

përkohshme nga paragrafi (11) i këtij ligji me propozim të 
Këshillit Inspektues, i përcakton ministri i Shoqërisë 
Informatike dhe Administratës." 

 
Neni 2 

Në nenin 19-g në paragrafin (2) fjalët: "angazhon 
edukatorë" zëvendësohen me fjalët: "formon Komision që i 
përpilon dhe verifikon pyetjet e pjesës së parë të provimit 
dhe pyetjet dhe studimet e rastit nga pjesa e dytë e 
provimit.". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni është i përbërë 

nga kryetari dhe zëvendësi i tij, nga anëtarët ose të 
punësuarit në Këshillin Inspektues dhe gjashtë anëtarë nga 
sferat e përcaktuara në nenin 16 paragrafi (12) të këtij ligji 
dhe zëvendësit e tyre." 

 
Neni 3 

Në nenin 20 paragrafi (4) fshihet. 
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4) dhe (5). 
 

Neni 4 
Neni 4 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 

për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" numër 41/14) ndryshohet si vijon: 

"Legjitimacionet ekzistuese zyrtare të inspektorëve do 
të zëvendësohen me legjitimacione të reja zyrtare në afat 
prej 30 ditësh nga dita e dhënies së licencave të 

përkohshme për inspektorë, kurse për inspektorët ne 
shërbimet inspektuese të organizuara si njësi organizative 
në kuadër të organeve të njësive të vetëqeverisjes lokale në 
afat prej gjashtë muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të 
këtij ligji." 

 
Neni 5 

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

____________ 
988. 

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 ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за финансиската полиција, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 2 март 2015 година. 
   

   Бр. 08-1085/1                                 Претседател 
2 март 2015 година               на Република Македонија,                       

  Скопје                                д-р 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 ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за финансиска полиција („Службен вес-
ник на Република Македонија“  број 12/14 и 43/14) во 
членот 28 по ставот (6) се додаваат шест нови става (7), 
(8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат: 

„(7) По добиена информација од страна на надлеж-
на институција, за започната постапка за сторено кри-
вично дело или прекршок со елементи на насилство, на 
финансискиот полицаец кој при спроведување на свои-
те надлежности носи и поседува огнено оружје, време-
но ќе му се одземе огненото оружје и муницијата, до 
правосилна одлука во кривичната, односно прекршоч-
ната постапка. 

(8) На финансискиот полицаец кој при спроведува-
ње на своите надлежности носи и поседува огнено 
оружје, времено ќе му се одземе огненото оружје и му-
ницијата, кога надлежниот центар за социјални работи 
ќе ја извести Управата за финансиска полиција дека 
финансискиот полицаец сторил семејно насилство, до 
правосилноста на одлуката на надлежен суд за привре-
мена мерка за забрана. 

(9) Одземањето на огненото оружје и муницијата од 
ставовите (7) и (8) на овој член, трае до завршувањето 
на постапката која последна ќе заврши со правосилна 
одлука. 

(10) Решението за времено одземање на огненото 
оружје и муницијата го донесува директорот на Упра-
вата за финансиска полиција. 

(11) Финансиски полицаец за кој е поведена поста-
пка за сторено кривично дело или прекршок со елемен-
ти на насилство, односно е добиено известување од 


