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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Согласно Предлог на Законот за изменување на Законот за финансиската инспекција 
во јавниот сектор се врши усогласување со одредбите од Законот за прекршоците во 
делот за висината на глобата. 

Во членот 23, висината на глобата од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност 
за сторен прекршок на раководителот на субјектот во кој се врши инспекција, се 
намалува и се утврдува на износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност.

Со оглед на наведеното, се предлага изменување на Законот за финансиската 
инспекција во јавниот сектор.

II. ЦЕЛИТЕ, НАЧЕЛАТА И ОСНОВНИТЕ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Со предложеното изменување на Законот за финансиската инспекција во јавниот 
сектор се врши усогласување со одредбите од Законот за прекршоците во делот за 
висината на глобата.

III. ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлогот на Законот за изменување на Законот за финансиската инспекција во 
јавниот сектор нема да предизвика негативни фискални импликации во Буџетот на 
Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАСИСКИТЕ 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 измените на овој закон не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ   НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО ЈАВНИОТ 
СЕКТОР

Член 1

Во Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 82/13, 43/14, 153/15 и 164/18),  во членот 23 воведната 
реченица се менува и гласи:

„ Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
сторен прекршок на раководителот на субјектот во кој се врши инспекција, ако: “

Член 2

Во целиот текст на законот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО ЈАВНИОТ 
СЕКТОР

Со член 1 од Предлог - законот за изменување на Законот за финансиската инспекција 
во јавниот сектор се намалува глобата за раководителот на субјектот во кој се врши 
инспекција на 250 до 500 евра во денарска противвредност. 

Со членот 3 се пропишува завршна одредба за влегување во сила на измената на 
законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Постојните одредби од Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор се 
меѓусебно поврзани со предлогот за изменување на овој закон бидејќи се однесуваат 
на иста правна работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените изменувања и дополнувања на Законот за финансиската инспекција во 
јавниот сектор се во насока на намалување на  глобата за раководителот на субјектот 
во кој се врши инспекција на износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност. 
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ОДРЕДБА ОД ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 
ШТО  СЕ  ИЗМЕНУВА 

Член 23

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
сторен прекршок на раководителот на субјектот во кој се врши инспекција, ако:

1) на финансискиот инспектор не му овозможи непречено вршење на инспекцијата и 
не ги стави на увид информациите и документите кои се потребни за вршење на 
инспекцијата (член16 став (1));

2) на финансискиот инспектор не му обезбеди неопходни услови за непречена работа 
и за утврдување на фактичката состојба (член 16 став (1) алинеја 1);

3) на финансискиот инспектор не му овозможи во определен рок пристап до 
просториите, производите, документите или кое било друго средство кое е предмет на 
финансиската инспекција (член 16 став (1) алинеја 2);

4) на писмено барање на финансискиот инспектор, во рокот определен со барањето 
на инспекторот, не му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, 
материјали или други документи кои се неопходни за спроведување на финансиската 
инспекција (член 16 став (2));

5) на наредба на финансискиот инспектор не изврши активност во текот на 
инспекциската постапка (член 16 став (3));

6) одбие да даде информации од претходно извршените финансиски инспекции (член 
16 став (4));

7) не преземе мерки за преиспитување на системите за финансиско управување со 
цел да се отстранат нерегуларностите и/или да се отстранат негативните последици 
од овие активности (член 20 став (1) алинеја 1);

8) не ги прекине активностите кои довеле до неправилност или предизвикале штета 
(член 20 став (1) алинеја 2);

9) не ги усогласи интерните акти со регулативата за финансиско управување и 
контрола (член 20 став (1) алинеја 3) и

10) не преземе мерки за материјално обесштетување или дисциплински мерки 
согласно со закон и не извести за нивното спроведување во определен рок (член 20 
став (1) алинеја 


