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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
Службен весник на РМ, бр. 110 од 02.09.2008 година 

 
 

Член 1 
Во Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија” број 38/2005), во членот 3 став (2) точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „како и кога по исклучок се применува членот 129-а од 
овој закон”. 

 
Член 2 

Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи: 
„Правото на жалба против поединечни правни акти донесени во постапка во прв 
степен пред орган на државната управа или организација и друг орган што врши 
јавни овластувања се уредува со закон.” 
Во ставот (2) зборот „овој” се брише. 
 

Член 3 
Во членот 61 став (2) зборовите: „изјавуваат телеграфски” се заменуваат со 
зборовите: „поднесуваат во електронска форма”. 
 

Член 4 
Во членот 62 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат: 
„(4) Поднесокот што се поднесува во електронска форма може да се поднесува и 
надвор од работно време и во неработни денови. 
 (5) Ако поднесокот од ставот (4) на овој член е врзан со рок утврден со закон, 
рокот почнува да тече од првиот нареден работен ден.” 
 

Член 5 
Во членот 64 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Поднесокот кој е поднесен во електронска форма треба да содржи 
електронски потпис согласно со закон.” 
Ставот (3) станува став (4). 
 

Член 6 
Во членот 65 став (3) зборот „телеграфски” се заменува со зборовите: „во 
електронска форма”. 
 

Член 7 
Во членот 70 став (3) зборовите: “парична казна од 1000 денари“ се заменуваат 
со зборовите: “глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност“. 
 

Член 8 
Во членот 78 став (1) алинеја 2 сврзникот „и” се брише. 
Во алинејата 3 точката се заменува со точка и запирка и се додава сврзникот „и”. 
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 
„- на друг начин утврден со закон.” 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Во случаите кога органите вршат доставување на писменото во електронска 
форма, писменото не го доставуваат и на начин утврден во ставот (1) на овој 
член.” 
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Член 9 

Во членот 82 став (1) бројот „15” се заменува со зборот „седум”, а зборовите: 
„два обида” се заменуваат со зборовите: „еден обид”. 
 

Член 10 
Во членот 85 став (2) зборовите: „во два последователни обиди, органот 
доставувањето го врши со обична поштенска пратка” се заменуваат со зборовите: 
„на вратата на станот или седиштето на лицето на кое треба да се достави 
писменото се остава известување за тоа каде се наоѓа писменото и се остава рок 
од седум дена да го изврши приемот”. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
„Во известувањето и во самата доставница, доставувачот треба да ги наведе 
причините поради кои доставата ја извршил на овој начин и да го наведе датумот 
кога е оставено известувањето.” 
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Доколку странката по истекот на седум дена, сметано од денот од 
прикачувањето на известувањето на вратата на станот или седиштето, не изврши 
прием на писменото, односно не преземе никакви активности на кои е упатена, 
органот ќе констатира дека доставата е уредно извршена.” 
 

Член 11 
Во членот 86 став (1) зборовите: „или пак органот не можел да изврши уредна 
достава до странката по пат на предавање, или по пошта” се бришат. 
 

Член 12 
Во членот 114 став (1) зборовите: „парична казна од 1000 денари“ се заменуваат 
со зборовите: “глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност“. 
Во ставот (3) зборот “казна“ се заменува со зборoт “глобата“. 
 

Член 13 
Во членот 115 став (1) зборовите: „парична казна“ се заменуваат со зборот 
“глобата“. 
 

Член 14 
По членот 129 се додава нов член 129-а, кој гласи: 
 

„Член 129-а 
(1) За работите во кои според закон или според природата на работите 
постапката се поведува по барање на странката во форма и содржина утврдени 
со закон, органот што ја води постапката е должен да донесе решение по 
барањето во рок пропишан со материјалниот закон. 
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, ако надлежниот орган не донесе 
решение во пропишаниот рок ќе се смета дека барањето на странката е уважено, 
во постапка и под услови пропишани со закон.” 
 

Член 15 
Во членот 184 ставови (1) и (2) зборовите: „парична казна со 1000 денари“ се 
заменуваат со зборовите: “глоба во износ од 100 евра во денарска 
противвредност“. 
 

Член 16 
Во членот 195 став (1) зборовите: „парично со 1000 денари“ се заменуваат со 
зборовите: “глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност“. 
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Член 17 

Во членот 209 став (3) третата реченица се менува и гласи: „Ако решението се 
обработува механографски, односно во електронска форма наместо потпис и 
печат содржи факсимил, односно електронски потпис согласно со закон.” 
 

Член 18 
Во членот 221 став (1) зборовите: „еден месец” се заменуваат со зборовите: „15 
дена”, а зборовите: „два месеца” се заменуваат со зборовите: „30 дена”. 
Во ставот (2) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку 
со закон поинаку не е утврдено”. 
Ставовите (3) и (4) се бришат. 
 

Член 19 
Во членот 226 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„согласно со закон”. 
 

Член 20 
Во членот 227 став (4) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„но може да се поведе управен спор”. 
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Во сите случаи во управната постапка кога не е предвиден орган за 
решавање во втор степен, странката против првостепеното решение може со 
тужба да поведе управен спор.” 
 

Член 21 
Во членот 242 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Кога второстепениот орган постапува по изјавена жалба против решение кое 
еднаш било поништено и вратено на повторно решавање, постапувајќи по 
жалбата, самиот ќе го реши предметот.” 
 

Член 22 
Во членот 267 точка 4 по зборот „молкум” се додава зборот „не”. 
 

Член 23 
Во членот 282 став (1) зборовите: “паричните казни изречени“ се заменуваат со 
зборовите: “глобата изречена“, а зборот “извршуваат“ се заменува со зборот 
“извршува“. 
Во ставот (2) зборовите: “паричната казна“ се заменуваат со зборот “глобата“. 
 

Член 24 
По членот 293 се додава нова Глава XVIII-а и два нови члена 293-а и 293-б, кои 
гласат: 
 

„Глава XVIII-а 
 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ КОГА ПО ИСКЛУЧОК СЕ ПРИМЕНУВА ЧЛЕНОТ 129-а ОД 
ОВОЈ ЗАКОН 

 
Член 293-а 

(1) Поднесоците со кои странките се обраќаат до органите од член 1 на овој 
закон (во натамошниот текст: надлежните органи) заради остварување на некое 
право, обврска или правен интерес, под услови утврдени со закон, во случај кога 
по нив органот нема да постапи во пропишаниот рок, ќе се смета дека согласно со 
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членот 129-а од овој закон се уважени доколку се поднесени во посебно 
пропишана форма и содржина определени со материјалниот закон или 
подзаконски акт. 
(2) Поднесоците од ставот (1) на овој член се поднесуваат на пропишан образец 
кој покрај упатство за негово пополнување и потребните докази кои се 
приложуваат ги содржи и условите пропишани со материјалниот закон, како и 
елементите од членовите 64 и 65 на овој закон. Поднесоците од ставот (1) на овој 
член се поднесуваат на два идентични обрасци со еден прилог на докази. 
(3) При приемот на поднесокот лицето овластено за прием на поднесоци е должно 
со потпис да го потврди приемот на вториот образец кој останува кај 
подносителот, со наведување на називот на органот, денот на приемот и 
прилозите кои се доставени. 
(4) Надлежниот орган не може да го отфрли како некомплетен поднесокот од 
ставот (1) на овој член кој е правилно пополнет и кон кој се приложени бараните 
прилози наведени во образецот и е должен да одлучи по истиот во рокот 
пропишан во материјалниот закон. 
(5) Надлежниот орган може во рок од три дена од приемот на поднесокот да 
провери дали истиот е уредно пополнет и дали ги содржи сите потребни прилози. 
(6) Доколку надлежниот орган утврди дека поднесокот содржи формален 
недостаток ќе постапи согласно со членот 65 од овој закон. Доколку надлежниот 
орган утврди дека кон поднесокот не се доставени сите прилози ќе постапи 
согласно со членот 140 став (3) од овој закон. 
 

Член 293-б 
(1) Доколку надлежниот орган по поднесокот од членот 293-а став (1) на овој 
закон не донесе решение во рокот пропишан со материјалниот закон, 
подносителот има право во рок од три дена од истекот на тој рок да поднесе 
барање до функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице на 
органот кој постапува по поднесокот, за донесување на решение со кое ќе се 
констатира дека настапиле законските услови за примена на членот 129-а од овој 
закон. 
(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 дена од приемот на барањето со кое ќе се 
констатира дека настапиле законските услови за примена на членот 129-а од овој 
закон, откако ќе утврди дека: 
- поднесокот не содржи формални недостатоци, 
- доставени се сите прилози, 
- поминал рокот за решавање пропишан со материјалниот закон и 
- барањето од ставот (1) на овој член е навремено. 
(3) Доколку функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице на 
органот не донесе решение согласно со ставот (2) од овој член, подносителот има 
право да поведе управен спор пред надлежен суд. 
(4) Доколку функционерот кој раководи со органот, односно раководното лице на 
органот со пречекорување на овластувањата или неизвршување на службената 
должност не донесе решение согласно со ставот (2) од овој член ќе сноси 
одговорност под услови и во постапка пропишани со закон.” 
 

Член 25 
Во Главата XX „НАДЗОР” пред членот 297 се додава нов член 296-а, кој гласи: 
 

„Член 296-а 
(1) Органите од членот 1 на овој закон кога во управните работи, непосредно 
применувајќи ги прописите, решаваат за правата, обврските или правните 
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интереси на странките, задолжително водат евиденција за податоците што се 
однесуваат на решавањето на управните работи (во натамошниот текст: управна 
статистика). 
(2) Органите од членот 1 на овој закон за податоците кои се однесуваат на 
управната статистика се должни да доставуваат извештаи на секои шест месеца 
до Министерството за правда. 
(3) Министерот за правда ја пропишува содржината, начинот и формата на 
водење на евиденцијата на управната статистика, како и содржината на 
извештаите од ставот (2) на овој член.” 
 

Член 26 
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 


