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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 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 ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски
надзор,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24
февруари 2014 година.
Бр. 07 – 1140/1
24 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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 весник на Република Македонија“ број
50/10, 162/10, 157/11 и 147/13), насловот на членот 22 и членот 22 се менуваат и гласат:
„Категории на работни места на инспектори
Член 22
(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.“
Член 2
По членот 22 се додаваат три нови члена 22-а, 22-б и 22-в, кои гласат:
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„Нивоа на работни места на инспектори од
категоријата Б - раководни инспектори
Член 22-а
(1) Во рамките на категоријата Б - раководни инспектори, се утврдуваат следните 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.
(2) Раководниот инспектор од категорија Б, треба да ги исполни следните посебни
услови за работното место:
- стручни квалификации: за сите нивоа - најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС
или завршен VII/1 степен,
- 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 работно место од нивото В1,
- нивото Б2 најмалку осум години работно искуство во областа на надлежноста на
инспекциската служба, од кои најмалку три години на работно место од нивото В1,
- за нивото Б3 најмалку шест години работно искуство во областа на надлежноста на
инспекциската служба, од кои најмалку две години на работно место од нивото В1 или
- нивото Б4 најмалку четири години работно искуство во областа на надлежноста на
инспекциската служба, од кои најмалку една години на работно место од нивото В1,
- општи работни компетенции за сите нивоа - категорија Б, согласно со Рамката на
општи работни компетенции;
- посебни работни компетенции за сите нивоа да поседува меѓународно признат
сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и тоа еден од
следниве:
- Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен,
- Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
- ECDL: Core - положен,
- за сите нивоа да има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место
со полагање на психолошки тест и тест за интегритет и
- за сите нивоа да има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на
инспекциската служба.
Нивоа на работни места на инспектори
од категоријата Б - инспектори
Член 22-б
(1) Во рамките на категорија 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 Б треба да ги исполни следниве посебни услови за
работното место:
- стручни квалификации за сите нивоа - најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС
или завршен VII/1 степен,
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- 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 работно место од нивото В2,
- нивото В2 најмалку две години работно искуство во областа на надлежноста на
инспекциската служба, од кои најмалку една години на работно место од нивото В3,
- нивото В3 најмалку една година работно искуство во областа на надлежноста на
инспекциската служба или
- нивото В4 со или без работно искуство,
- општи работни компетенции за сите нивоа - категорија Б, согласно со Рамката на
општи работни компетенции,
- посебни работни компетенции: за сите нивоа да поседува меѓународно признат
сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и тоа еден од
следниве:
- Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен,
- Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
- ECDL: Core - положен,
- за сите нивоа да има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место
со полагање на психолошки тест и тест за интегритет и
- за нивоата В1, В2 и В3 да има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на
инспекциската служба.
Звања на инспектори
Член 22-в
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 3
Во член 45 по ставот (1) се додаваат шест нови става (2), (3), (4), (5), (6) и (7), кои
гласат:
„(2) Службената легитимација од ставот (1) на овој член ја издава директорот на
инспекторатот.
(3) За инспекторите во инспекциските служби организирани како организациони
единици во рамките на органите на државна управа, односно единиците на локална
самоуправа, службената легитимација од ставот (1) на овој член ја издава функционерот
кој раководи со органот на државната управа, односно градоначалникот во чии рамки е
инспекциската служба.
(4) Службената легитимација има важност од шест години.
(5) По истекот на важноста инспекторот е должен да ја врати легитимација на
функционерот кој раководи со органот што му ја издал легитимацијата, односно
градоначалникот кој е должен да издаде нова.
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(6) Во случај на одземање на лиценцата согласно со членот 19-а став (1) од овој закон
или привремено одземање на лиценцата, односно одземање на привремената лиценца
согласно со членот 19-а став (2) од овој закон, инспекторот е должен да ја врати
легитимацијата на функционерот кој раководи со органот што му ја издал легитимацијата,
односно градоначалникот.
(7) Доколку не биде утврдена дисциплинска одговорност согласно со членот 19-б став
(11) од овој закон и не биде донесено решение за привремено одземање на лиценцата,
инспекторот повторно се задолжува со легитимацијата.“
Во ставот (2 кој станува став (8) по зборот „легитимацијата“ се додаваат зборовите:
„начинот на нејзиното издавање и одземање и“.
Член 4
Постојните службени легитимации на инспекторите ќе бидат заменети со нови
привремени лиценци за инспекторите во инспекторатите со денот на стекнувањето на
својство на правно лице, а инспекциските служби организирани како организациони
единици во рамките на органите на државната управа, односно инспекторите во
инспекциските служби организирани како организациони единици во рамките на органите
на единиците на локалната самоуправа во рок од шест месеци од денот на започнувањето
на примената на овој закон.
Член 5
Одредбите од подзаконските прописи со кои е пропишана формата и содржината на
службените легитимации, ќе се усогласат со членот 3 од овој закон најдоцна во рок од
еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, во однос на начинот на
издавање и одземање на лиценците.
Член 6
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор („Службен
весник на Република Македонија“ број 147/1), во членот 22 зборовите „а ќе започне да се
применува во рок од шест месеци од денот на влегување во сила“ се заменуваат со датата
„1 јули 2014 година“.
Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија", освен членовите 1 и 2 од овој закон кои ќе започнат да се
применуваат од денот на започнувањето со примената на Законот за административните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14), а членот 3 од овој
закон ќе започне да се применува од 1 јули 2014 година.
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