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В О В Е Д
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Министерството за внатрешни работи, согласно законски утврдениот 
делокруг на надлежности, е овластен носител на Законот за детективската 
дејност, донесен во 1999 година, кој има претрпено соодветни измени и 
дополнувања во 2007, 2008, 2011, 2013, 2015 и 2016 година.

Законот за детективската дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11, 164/13, 148/15, 193/15 и 55/16) ги 
уредува условите и начинот на вршење на детективската дејност.

Основната цел поради која се предлага изменување на Законот за 
детективската дејност е усогласување со Законот за прекршоците (,,Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) во конкретни сегменти во 
однос на содржината.

Истовремено со предложениот закон се врши  интервенција во однос на 
името на државата, а со цел имплементација на Уставните амандмани XXXIII - 
XXXVI и Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/19).

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
Oсновната заложба при изготвување на Предлогот на закон за 

изменување на Законот за детективската дејност е усогласување на Законот за 
детективската дејност со Законот за прекршоците.

Предлогот на закон за изменување на Законот за детективската дејност 
се заснова врз истите начела врз кои е заснован Законот за детективската 
дејност. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз 
Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни 
финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија, а 
спроведувањето на законот нема да повлече материјални обврски за субјектите 
засегнати со законот чие донесување се предлага. 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1
Во Законот за детективската дејност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11, 164/13, 148/15, 193/15 и 55/16),  во 
член 26 во ставот 1 во воведната реченица зборовите „510 до 990 евра“ се 
заменуваат со зборовите „15 до 250 евра“.  

Во ставот 2 зборовите „За прекршоците“ се заменуваат со зборовите „Во 
случај на повторно сторување на прекршоците во рок од една година“.

Во ставовите 3 и 4 зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со 
зборовите „15 до 30 евра“.

Член 2
Во член 26-а ставот 1 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за 

микро трговци; од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали 
трговци; од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци 
и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци, ќе му 
се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот 
испит, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за 
полагање на испитот (член 5-г став 6).“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите „2.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со 
зборовите „15 до 250 евра“.

Во ставот 4 зборовите „100 до 200 евра“ се заменуваат со зборовите „15 
до 250 евра“.

Член 3
Во членот 27 во воведната реченица зборовите „490 евра“ се 

заменуваат со зборовите „250 евра“.

Член 4
Членот 27-б се брише.

  Член 5
Членот 27-в се менува и гласи:
„Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на 

комисијата од членот 27-а од овој закон, како и постапката по правниот лек се 
спроведува согласно Законот за прекршоците.“.

Член 6
Низ целиот текст на Законот зборовите „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

   Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ 
НА ЗАКОНОТ

Материјата за условите и начинот на вршење на детективската дејност, 
нормативно - правно е уредена со Законот за детективската дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11, 164/13, 148/15, 
193/15 и 55/16), чиј носител е Министерството за внатрешни работи.

Основната цел поради која се предлага изменување на Законот за 
детективската дејност е усогласување со Законот за прекршоците (,,Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), со цел усогласување на 
прекршочните одредби од законот со одредбите од новиот Закон за 
прекршоците, во насока на утврдување на нови износи на глоби за 
прекршоците сторени од страна на физички, службени, овластени и правни 
лица од областа на детективската дејност. 

Истовремено со предложениот закон се врши  интервенција во однос на 
името на државата, а со цел имплементација на Уставните амандмани XXXIII - 
XXXVI и Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/19).

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани 
и имаат за цел содржинско, техничко и терминолошко изменување на одредби 
од Законот за детективската дејност, во функција на усогласување со Законот 
за прекршоците. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
РЕШЕНИЈА

Со усвојување на предложените решенија ќе се овозможи 
конзистентност на правниот систем преку усогласени нормативни решенија 
меѓу Законот за прекршоците – како системски закон и одредбите од 
материјалните закони со кои се регулираат конкретни области.

 



И З В О Д
НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ ШТО СЕ 

МЕНУВААТ   

Член 26
     Глоба во износ од 510 до 990 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на детектив, ако: 
 1) врши детективска дејност без лиценца (член 4 став 1); 
   2) врши детективска дејност без писмен договор и без посебно писмено 
овластување од странката (член 11); 
     3) собира податоци и информации спротивно на член 12 на овој закон; 
     4) не пријави кривично дело за кое се гони по службена должност (член 13); 
     5) склучи договор за работи од надлежност на државните органи (член 14 
став 3); 
  6) склучи договор со домашни или странски државни органи или политички 
партии (член 14 став 4); 
     7) при вршење на детективската дејност употреби оружје, други средства на 
присилност, или користи методи и средства кои со закон не се дозволени или за 
чија примена се овластени само надлежни државни органи (член 17) и
    8) изврши работи сврзани со наплата на долг меѓу доверители и должници 
(член 18).
     За прекршоците од став 1 на овој член на детективот му се изрекува 
прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност, 
согласно Законот за прекршоците.
      Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластено службено лице од Министерството за 
внатрешни работи ако не ги побара доказите и податоците по службена 
должност во рокот утврден во членот 4 став 5 од овој закон.
      Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган 
од кој се побарани доказите и податоците ако не ги достави бараните докази и 
податоци во рокот утврден во членот 4 став 6 од овој закон.

Член 26-а
  Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит, доколку 
не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на 
испитот (член 5-г став 6).
     Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се 
изрече на претседателот, членовите и замениците на испитната комисија од 
членот 5 од овој закон, ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на 
членот 5-д ставови 2 и 3 од овој закон.
     Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се 
изрече на претседателот, членовите и замениците на комисијата за ревизија од 
членот 5-и од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведување на 
стручниот испит, а тоа не го констатираат во извештајот до минитерот за 
внатрешни работи.
     Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 5-д ставови 2 и 3 од 
овој закон.

Член 27
     Глоба во износ од 50 до 490 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на детектив, ако: 
    1) не се осигури од одговорност или уредно не го продолжи осигурувањето 
(член 7); 
   2) прибави податоци и информации спротивно на член 15 став 1 на овој 
закон; 
   3) при вршење на увид во списите од член 15 став 2 на овој закон не го 
покаже и писменото овластување од странката (член 15 став 3); 



    4) при вршење на детективските работи не носи легитимација (член 16 став 
1); 
    5) не ја покаже легитимацијата кога се повикува на овластувањата од овој 
закон или кога тоа го бара субјектот кој врши надзор над неговата работа (член 
16 став 2); 
     6) постапи спротивно на член 19 од овој закон; 
    7) не го предаде писмениот извештај и собраните податоци на странката или 
не ги поништи податоците кои не се од значење во определениот рок (член 20); 
    8) постапи спротивно на член 21 на овој закон; 
   9) не води евидентен регистар на склучените договори за детективските 
услуги (член 24 став 1); 
  10) евидентниот регистар не го достави на увид на Министерството за 
внатрешни работи (член 24 став 2) и 
11) постапи спротивно на член 25 на овoj закон.

Член 27-б
Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од членот 27-а од 

овој закон, се врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот 
за општата управна постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави 
известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се 
доставува, комисијата од членот 27-а од овој закон, ќе го објави писменото на 
веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум 
дена од денот на објавување на веб страницата ќе се смета дека странката е 
уредно известена за писменото.

Член 27-в
    Против одлуката на комисијата од членот 27-а од овој закон, може да се 
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во 
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.


