
 

АГЕНДА ЗА ОБУКА НА ТЕМА: 

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ИНСПЕКЦИСКАТА 
ПОСТАПКА СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ 

НАДЗОР, ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА И ЗАКОНОТ 
ЗА ПРЕКРШОЦИ  

09:00 – 09:15 – Отворање на обуката и запознавање со учесниците 

09:15– 10:45– Предавање 

1. Примена на Закон за општа управна  постапка (ЗОУП) 
 Предмет на уредување и примена на ЗОУП 

 Основни начела на ЗОУП 

 Надлежност на водење на постапката 

 Комуникација 

 Рокови 

 Поведување на управна постапка, докажување, известување и достава 

 Управни дејствија 

 

2. Примена на Законот за прекршоци (ЗП) 
 Што е целта на новото законско решение - првенствено намалување на 

прекршочните глоби и подобрување на ефикасноста на прекршочната 
постапка. 

 Што предвидува новиот ЗП во однос на глобите за физички и правни лица. 
 Изрекувањето на опомена со новиот ЗП пред да биде изречена глоба се 

воведува како правило. 
 усогласување на сите материјални закони во правец на нивно усогласување 

со предвидената висина на глобите во Законот за прекршоците. 
 Со новиот закон се определуваат општите услови за пропишување на 

прекршоците, и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на 
прекршочната одговорност, за изрекувањето и извршувањето на 
прекршочните санкции и се пропишува прекршочната постапка што ја водат 
судовите и прекршочните органи. 

12:45– 13:15– Кафе паузи и ладен оброк 

13:15– 15:45– Предавање 

3. Примена на Законот за инспекциски надзор (ЗИН) 
 Предмет и примена на ЗИН 

 Основни начела на ЗИН 

 Надлежности на Инспекторите (Права и обврски) 



 Права и обврски на субјектот на инспекцискиот надзор 

 Постапка за поведување на инспекциски надзор (Видови на инспекциски 
надзор) 

 Супсидијарна примена на ЗОУП, во инспекциска постапка 

 

4. Практична примена на ЗОУП, ЗИН и ЗП од аспект на изготвување на 

документи како Записник и Решение. 
 

5. Дискусија околу новонастаната состојба со Covid-19 и донесената уредба со 
законска сила на Владата на РСМ за примена на ЗОУП за време на вонредна 
состојба. 

 

15:45 – 16:00 Пополнување на евалуациски листи и Доделување сертификати 

 

Предавачи:  

 Филип Камчев – Адвокат од Скопје,  
 Николче Крстевски – Советник во Државната комисија за одлучување во втор 

степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка 

 Јован Николов - Советник во Државната комисија за одлучување во втор 
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка 

 


