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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 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за општата управна 

постапка, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 

2011 година. 
 

        Бр. 07-2052/1                                     Претседател 
12 април 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 ОПШТАТА 

УПРАВНА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Во Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” 

број 38/2005 и 110/2008), во членот 3  став  (2) бројот “129-а“ се заменува со  зборовите: 
“221 став (3)”. 

 
Член 2 

Во членот 4 ставот (1) се менува и гласи:  
„Органите од членот (1) од овој закон кога постапуваат во управни работи, решаваат 

врз основа и во рамките на закон и меѓународните договори ратификувани во согласност 
со Уставот и други прописи на државните органи и на правните и други лица во вршењето 
на јавни овластувања.“ 

 
Член 3 

Во членот 63 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Органот што е надлежен за прием  поднесокот, односно усното соопштение ќе ги 

користи личните податоци на подносителот за потребите на постапката, во согласност со 
прописите за заштита на личните податоци. 

(3) Исправите ( уверенијата, сертификатите, потврдите и друго) за факти за кои органот 
на државна управа, органот на локална самоуправа или друг субјект надлежен за 
решавање води службена евиденција, ќе се смета дека странката ги има поднесено со 
барањето, доколку надлежниот орган истите може да ги прибави по службена должност.“  
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Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6), (7) и (8). 
 

Член 4 
Членот 129-а се брише. 
 

Член 5 
Во членот 139 ставот (3) се менува и гласи:  
„Службеното лице кое ја води постапката е должно по службена должност да ги 

прибави податоците за фактите за кои службена евиденција води органот надлежен за 
решавање.“ 

По ставот (3) се додаваат три нови ставови (4), (5) и (6), кои гласат: 
„(4) Службеното лице ќе постапи согласно со  ставот (3) од овој член и во случај кога 

во однос на фактите службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект 
кој води регистар на податоци.  Државниот орган, односно субјектот кој води службена 
евиденција, е должен  бараните податоци да ги достави во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето. 

(5) Службеното лице ќе ги прибави личните податоци за странката која предала поднесок 
за поведување на постапка, а кои се потребни за решавање на барањето. 

(6) Начинот на прибавувањето и размената на податоците од ставот (5) на овој член се 
врши во согласност со прописите за заштита на личните податоци.“ 

 
Член 6 

Во членот 221 по ставот (2) се додава нов став  (3), кој гласи: 
„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случаи утврдени со посебен закон,  

функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице на органот должен е во 
постапка и под услови пропишани со закон, да одлучи по барањето на странката, ако 
надлежниот орган не го донесе решението во пропишаниот рок“.  

 
Член 7 

Членот 227 се менува и гласи: 
„(1) Доколку со закон не е утврдено право на жалба на решение на орган на државна 

управа, може да се поведе управен спор.  
(2) По жалба против првостепено решение на орган во состав на органот на државна 

управа, со својство на правно лице, решава функционерот кој раководи со органот на 
државната управа.  

(3) Против првостепено решение на орган во состав на органот на државната управа, 
без својство на правно лице, не може да се изјави жалба, но може да се поведе управен 
спор. 

(4) По жалба против првостепено решение на правно и друго лице со јавни овластувања 
решава органот на државна управа надлежен за соодветната управна област за кое е 
донесено решението.  

(5) Против решение на Владата на Република Македонија не може да се изјави жалба, 
но може да се поведе управен спор. 

(6) Доколку со закон не е пропишано право на жалба на решение од орган над кој 
органот на државната управа не врши надзор (самостојни државни органи), може да се 
поведе управен спор. 

(7) Во сите случаи во управната постапка кога не е предвиден орган за решавање во 
втор степен, странката против првостепеното решение може да поведе управен спор.“ 
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Член 8 
Во членот 235 став (1) зборот „може“ се заменува со зборовите:  „е должен“. 

 
Член 9 

Во членот 236 став (1) зборовите: „тој може“ се заменуваат со зборовите: „е должен“. 
  

Член 10 
Во членовите 273 став (1) 274 став (1), 276, 284, 285, 286 и 288 зборот „извршителот”, 

односно ,,извршител” се заменува со зборот „извршеникот“, односно ,,извршеник”. 
 

Член 11 
Во насловот на Главата XVIII–a бројот “129-а” се заменува со зборовите: “221 став (3)”. 
 

Член 12 
Членот 293-а се брише. 
 

Член 13 
Членот 293-б станува  член 293-а, кој гласи: 
 

“Член 293-а 
(1) Доколку надлежниот орган не донесе решение во рокот пропишан со материјалниот 

закон, подносителот има право во рок од три работни дена  од истекот на тој рок, да 
поднесе барање до писарницата на функционерот кој раководи со органот, односно 
раководното лице на органот кој постапува по поднесокот, за донесување на решение по 
поднесеното барање.   

(2) Функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице на органот, кој 
постапува по поднесокот од членот 293-а став (1) на овој закон е должен да донесе 
решение најдоцна во рок од пет работни дена  од приемот на барањето со кое ќе го уважи 
или одбие барањето.  

(3) Доколку функционерот кој раководи со органот не донесе решение во рокот од 
ставот (2) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен 
инспекторат во рок од пет работни дена. 

(4) Државниот управен инспекторот е должен во рок од десет дена од денот на приемот 
на известувањето од ставот (3) на овој член да изврши надзор во надлежниот орган дали е 
спроведена постапката согласно со законот и во рок од три работни дена од денот на 
извршениот надзор го информира подносителот на барањето за преземените мерки. 

(5) Инспекторот од државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со 
закон донесува решение со кое го задолжува функционерот кој раководи со органот во рок 
од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето 
и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копие од 
актот со кој одлучил по поднесеното барање. 

(6) Доколку функционерот кој раководи со органот не одлучи во рокот од ставот (5) на 
овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за 
прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од 
пет работни дена, во кој функционерот кој раководи со органот ќе одлучи по поднесеното 
барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон 
известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 
Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 
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(7) Доколку функционерот  кој раководи со органот не одлучи и во дополнителниот рок 
од ставот (6) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира подносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(8) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (4) на овој член, 
подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до 
писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема 
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен 
инспекторат. 

(9) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена 
да го разгледа приговорот од ставот (8) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не 
постапил по известувањето од подносителот на барањето согласно со ставовите (4) и (5) 
и/или не поднесе пријава согласно со ставовите (6) и (7) на овој член, директорот на 
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка 
за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи 
дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот 
орган дали е спроведена постапката согласно со законот и во рок од три работни дена од 
денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените 
мерки. 

(10) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (9) на овој 
член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот 
јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. 

(11) Во случајот од ставот (10) на овој член,  директорот на Државниот управен 
инспекторат, веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да 
го спроведе надзорот веднаш. 

(12) Во случаите од ставот (11) на овој член, директорот на Државниот управен 
инспекторат во рок од три работни дена го информира поддносителот на барањето за 
преземените мерки. 

(13) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со 
ставот (9) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот 
јавен обвинител во рок од осум работни дена.  

(14) Доколку функционерот кој раководи со органот не одлучи во рокот од ставот  (7) 
на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот 
суд. 

(15) Постапката пред Управниот суд е итна.“  
      

Член 14 
Во членот 296-а став (2) зборовите: “Министерството за правда” се заменуваат со 

зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“. 
Во ставот (3) зборовите: “Министерот за правда“ се заменуваат со зборовите: 

„Министерот за информатичко општество и администрација“. 
 

Член 15 
Започнатите постапки пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат 

согласно со прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 16 
Законите со кои се уредуваат прашањата во врска со управната постапка ќе се 

усогласат со овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 17 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за општата управна постапка. 
 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”. 
 


