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ДЕЛ I – Заеднички одредби за сите субјекти на надзор
Законска обврска / барање

Усогласеност
Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА II Основни начела

Дали јавниот орган се грижи за правната сигурност, односно еднаква примена на законите во
управни работи кои се засновуваат на иста или слична фактичка состојба?

Да ☐ Не ☐

Дали пред издавањето на управниот акт, јавниот орган на странката и дава можност да се изјасни
за фактите и околностите што се од важност за решавањето?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА III Надлежност
Дали јавниот орган е стварно надлежен да постапува по определена управна работа?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган е месно надлежен да постапува по определена управна работа?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА IV Овластено службено лице
Дали функционерот кој раководи со јавниот орган, односно раководното лице е со актот за
организација определил организациона единица надлежна за секој вид на управна работа во
негова надлежност?

Да ☐ Не ☐

Дали колегијалниот јавен орган овластил еден член на органот или административен службеник
вработен во органот да ја води постапката?

Да ☐ Не ☐

Дали службеното лице, односно членот на колегијалниот јавен орган, во случај на постоење на
законска основа, без одлагање барало изземање од учество во постапката од својот претпоставен,
односно од колегијалниот јавен орган?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган најдоцна наредниот ден, со управен акт решава по барањето за изземање и
дали во случај на изземање, овластеното службено лице без одлагање се заменува со друго
службено лице, односно, претпоставениот ја презема одговорноста за предметот?

Да ☐ Не ☐

Дали кога законот предвидува дека некоја управна постапка може да се спроведе преку еден јавен Да ☐ Не ☐
орган, на барање од странката сите управни дејствија се спроведуваат преку тој јавен орган?
Дали кога законот предвидува дека некоја управна постапка може да се спроведе преку еден јавен Да ☐ Не ☐
орган, органот го советува подносителот на ист начин како што тоа го прави надлежниот јавен
орган и ги дава на странката или ги става на располагање сите информации што се потребни за
управното дејствие што го бара?
Дали кога законот предвидува дека некоја управна постапка може да се спроведе преку еден јавен Да ☐ Не ☐
орган, органот прима барања за издавање на управни акти или за вршење на други потребни
управни дејствија, како и сите други поднесоци и ги препраќа до надлежниот јавен орган?

Дали кога законот предвидува дека некоја управна постапка може да се спроведе преку еден јавен Да ☐ Не ☐
орган, органот комуницира со странките во текот на постапката околу сите процедурални барања?

Дали кога законот предвидува дека некоја управна постапка може да се спроведе преку еден јавен Да ☐ Не ☐
орган, органот ги известува странките за секој управен акт или дејствие издадени од надлежниот
орган?
Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА V Управна соработка
Дали јавниот орган по електронски пат бара правна помош кога му се потребни факти, исправи или Да ☐ Не ☐
други докази кои ги поседува друг орган или кога од законски причини не може самиот да го
спроведе потребното управно дејствие?

Дали јавниот орган од кого е побарана помош постапува по барањето без одлагање, а најдоцна во
рок од седум дена од денот на приемот на барањето и дали по електронски пат ги доставува
бараните факти, исправи или други докази?

Да ☐ Не ☐

Дали ако јавниот орган од кого е побарана помош не постапи во рокот седум дена, органот кој ја
барал правната помош се обратил до Државниот управен инспекторат?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган со известување ја прекинува тековната постапка додека не се обезбеди
побараната правна помош?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА VII Странката и нејзиното застапување
Дали процесните дејствија во постапката, за процесно неспособните лица, правните лица, јавните
органи и групите на лица ги вршат законски застапници?

Да ☐ Не ☐

Дали кога овластеното службено лице што ја води постапката утврди дека законскиот застапник на
лице под старателство не покажува потребно внимание во застапувањето, за тоа го известува
органот за старателство?

Да ☐ Не ☐

Дали кога не постои законски застапник или овластен претставник, јавниот орган со управен акт
определува привремен застапник за отсутна странка чие живеалиште или престојувалиште не е
познато?

Да ☐ Не ☐

Дали кога не постои законски застапник или овластен претставник, јавниот орган со управен акт
определува привремен застапник за странка без живеалиште, односно престојувалиште во
Република Македонија, која не постапила по барањето на органот да определи застапник во
одредениот рок?

Да ☐ Не ☐

Дали Кога не постои законски застапник или овластен претставник, јавниот орган со управен акт
определува привремен застапник за странка чиј определен законски застапник има судир на
интереси со застапуваната странка?

Да ☐ Не ☐

Дали Кога не постои законски застапник или овластен претставник, јавниот орган со управен акт
определува привремен застапник за странка која нема процесна способност?

Да ☐ Не ☐

Дали Кога не постои законски застапник или овластен претставник, јавниот орган со управен акт
определува привремен застапник за отсутна за група на лица кои ги поврзува заеднички интерес, а
која нема својство на правно лице и не постапила по барањето на органот да определи застапник
во одредениот рок?

Да ☐ Не ☐

Дали Кога не постои законски застапник или овластен претставник, јавниот орган со управен акт
определува привремен застапник во ситуации кога интересот на странката или заштитата на
животот и здравјето или имот од поголема вредност наложува итно дејствување, а учеството на
странката или нејзиниот застапник во спроведувањето на ова дејствие е невозможно или би
предизвикало несразмерни трошоци?

Да ☐ Не ☐

Дали кога странката ја застапува полномошник, а полномошното е дадено во форма на приватна
исправа, истото е заверено на нотар?

Да ☐ Не ☐

Дали кога се води управна постапка во која учествуваат две или повеќе странки со идентични
барања, јавниот орган со управен акт ги задолжува странките во определен рок да назначат
заеднички полномошник и дали доколку странките не постапат по таквиот управен акт, самиот
јавен орган што ја води постапката назначува заеднички полномошник?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА VII Комуникација помеѓу јавните органи и странките
Дали за доставување на управните акти во електронска форма, се обезбедува претходна
согласност на странките?

Да ☐ Не ☐

Дали комуникацијата помеѓу јавните органи задолжително се одвива во електронска форма
согласно Законот за електронско управување и електронски услуги?

Да ☐ Не ☐

Дали кога законот наложува потпис, актите во хартиена форма се потпишуваат своерачно?

Да ☐ Не ☐

Дали електронските исправи се комплетираат со отпечатено име на потписникот и се поврзуваат
со општо прифатен електронски потпис согласно Законот за електронско управување и
електронски услуги?

Да ☐ Не ☐

Дали кога поднесокот е нецелосен или нејасен, јавниот орган со известување се обраќа до
подносителот и определува рок од 15 дена за дополнително појаснување и дали ако подносителот
не одговори во определениот рок, барањето се отфрла со управен акт во рок од дополнителни
седум дена, против кој е дозволена жалба?

Да ☐ Не ☐

Дали ако јавниот орган најде дека не е надлежен за работа поднесок, а не може да утврди кој
јавен орган е надлежен донесува управен акт со кој го отфрла поднесокот поради ненадлежност и
дали во управниот акт во упатството за правно средство е наведено дека е дозволена жалба?

Да ☐ Не ☐

Дали кога јавниот орган ќе добие по пошта или по електронски пат поднесок за чиј прием не е
надлежен, а е несомнено кој јавен орган е надлежен за прием, без одлагање поднесокот му го
препраќа на надлежниот јавен орган, односно на судот и за тоа ја известува странката, дали кога
јавниот орган што го добил поднесокот не може да утврди кој јавен орган е надлежен за работа по
поднесокот, без одлагање донесува управен акт со кој ќе го отфрли поднесокот поради
ненадлежност и актот веднаш го доставува до странката и дали во управниот акт во упатството за
правно средство е наведено дека е дозволена жалба?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган го евидентира приемот на поднесоците според редоследот на поднесување?

Да ☐ Не ☐

Дали електронските поднесоци се примаат согласно Законот за електронско управување и
електронски услуги?

Да ☐ Не ☐

Дали при прием на хартиен поднесок, јавниот орган по службена должност издава потврда,
односно доказ за приемот, кој ги вклучува датумот и времето на приемот на поднесокот,
предметот на барањето, списокот на приложени документи и роковите за издавање на управниот
акт?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган веднаш одлучува по барањето за разгледување на списите и дали списите се
разгледуваат во канцелариите на јавниот орган задолжен за водење на евиденцијата и под надзор
на службено лице?

Да ☐ Не ☐

Дали кога списите се чуваат во електронска форма, јавниот орган ги обезбедува техничките
средства за разгледување на исправите, како и за нивното печатење или копирање согласно
Законот за електронско управување и електронски услуги?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА VIII Рокови и враќање во поранешна состојба
Дали роковите се сметаат во денови, месеци, години или во часови?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган за предлогот за враќање во поранешна состојба одлучува со управен акт и дали Да ☐ Не ☐
во управниот акт во упатството за правно средство е наведено дека е дозволена жалба?
Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА IX Тек на постапката
Дали јавниот орган кога не дозволува проширување или изменување на барањето донесува
управен акт и дали во управниот акт во упатството за правно средство е наведено дека е
дозволена жалба?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган, кога странката ќе се откаже од своето барање со управен акт ја запира
постапката во однос на странката и дали во управниот акт во упатството за правно средство е
наведено дека е дозволена жалба?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган ја запира постапката поведена на барање на странката, кога странката нема да
одговори на процедуралните дејствија на јавниот орган и со тоа несомнено укажува дека

Да ☐ Не ☐

странката не е заинтересирана за продолжување на постапката и дали во управниот акт во
упатството за правно средство е наведено дека е дозволена жалба?
Дали ако во управната постапка учествуваат две или повеќе странки со спротивни барања,
овластеното службено лице настојува во текот на постапката странките да се порамнат целосно
или барем во одделни спорни точки?

Да ☐ Не ☐

Дали службеното лице кое ја води постапката по службена должност по електронски пат ги
прибавува доказите и податоците за фактите за кои службена евиденција води јавниот орган
надлежен за решавање или друг јавен орган?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган, односно субјектот кој води службена евиденција бараните докази и податоци
ги доставува по електронски пат во рок од три дена од денот на приемот на барањето?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган надлежен за решавање го наплаќа надоместокот за издадениот доказ и
податок во име и за сметка на институцијата од која е прибавен доказот и податокот по службена
должност во висина утврдена со тарифник пропишан согласно со закон и дали услугата за
прибавување и размена на докази и податоци по службена должност меѓу јавниот орган надлежен
за решавање и институцијата од која се прибавува доказот и податокот се врши без надоместок?

Да ☐ Не ☐

Дали исправите кои ги доставува странката е оригинал или заверени копии и дали исправите што
се издадени на странски јазик се поднесуваат заедно со заверен превод?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган, на барање на странките ги заверува како верни копиите на исправите кои
самиот ги издал?

Да ☐ Не ☐

Дали при вршење на увид присуствуваат странките и дали за резултатот од увидот се изготвува
записник и дали записникот го потпишува странката доколку присуствувала?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА X Трошоци на постапката
Дали во постапка поведена на барање на странката или во управни работи во кои учествуваат две
или повеќе странки со спротивни интереси, трошоците на постапката ги поднесува странката на

Да ☐ Не ☐

чие барање е поведена постапката или на чија штета е завршена постапката и дали за тоа се носи
управен акт?
Дали кога странката која ќе се откаже од своето барање ги поднесува сите трошоци на постапката
и дали за тоа се носи управен акт?

Да ☐ Не ☐

Дали кога постапката е завршена со порамнување, секоја странка ги поднесува своите трошоци,
ако во порамнувањето поинаку не е определено?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган што ја води постапката на барање на странката донесува управен акт со кој ја
ослободува од поднесување на трошоците во целост или делумно, ако најде дека таа не може да
ги поднесе трошоците без штета за своето нужно издржување и за нужното издржување на своето
семејство и дали за одлучување по таквото барање по службена должност прибавува уверение за
имотната состојба на странката надлежен јавен орган?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА XI Известување и достава
Дали јавниот орган слободно одлучува за соодветниот начин на известување на странката во
управната постапка врз основа на правната заштита на странката, транспарентноста,
економичноста и едноставноста на постапката?

Да ☐ Не ☐

Дали известувањето на странката се врши лично, односно преку овластен застапник или
полномошник за примање на известување?

Да ☐ Не ☐

Дали кога најмалку пет странки учествуваат во постапката со идентични барања, а немаат
заеднички полномошник, јавниот орган бара тие именуваат заеднички полномошник за примање
на известување во определен временски рок и дали доколку странките не го извршат
именувањето во определениот рок, јавниот орган именува заеднички полномошник?

Да ☐ Не ☐

Дали за писмен документ физичкото лице се известува во домот или на работното место на
примачот, а правното лице во седиштето на примачот:

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган одредува дека сите понатамошни известувања за странките се вршат според
правилата за достава со јавна објава кога странките или нивите застапници во текот на постапката
го променат своето живеалиште, стан или седиште, а за тоа не го известат јавниот орган поради
што службеното лице не може да стапи во контакт со странката?

Да ☐ Не ☐

Дали известувањето по пошта на документ кој што влијае на рокови се врши преку препорачана
пратка?

Да ☐ Не ☐

Дали личното доставување се врши со лично предавање на документот на примачот и дали
доставувањето се потврдува со доставница што ја потпишуваат и примачот и службеникот?

Да ☐ Не ☐

Дали ако примачот не се затече на местото каде што треба да се изврши доставувањето, во период
од 24 до 72 часа од првиот обид се прави втор обид за достава.

Да ☐ Не ☐

Дали службеникот кој ја врши доставата составува писмена белешка ако примачот не се затече и
по вториот обид или одбие да го прими документот, дали остава белешка на местото каде треба
да се изврши доставувањето (во којашто се наведува примачот, се даваат информации за
идентификување на документот и за соодветната канцеларија на јавниот орган од каде што
документот може да се подигне, датумот кога белешката била оставена) и дали јавниот орган
смета дека е извршено во рок од три дена од предавањето на белешката?

Да ☐ Не ☐

Дали во случаите кога личното доставување не е задолжително со закон, а примачот не е затечен
на местото каде што треба да се изврши доставувањето, документот се доставува преку трети лица
кои прифаќаат да му го предадат документот на примачот (на кој било полнолетен член на
домаќинството на примачот или на лице вработено на работното место на примачот)?

Да ☐ Не ☐

Дали доставата се врши во работни денови, во периодот од 08:00 до 20:00 часот?

Да ☐ Не ☐

Дали за личното и посредното доставување се потпишува доставница од доставувачот и примачот? Да ☐ Не ☐
Дали кога живеалиштето, односно седиштето на странката е непознато за јавниот орган чие
писмено се доставува, или кога се работи за акти кои се однесуваат на повеќе странки, јавниот

Да ☐ Не ☐

орган доставата ја врши со јавна објава (преку дневен печат кој е дистрибуиран на целата
територија на Република Македонија, во текот на два последователни дена по што јавниот орган
на свој трошок ќе изврши и еднократна објава во “Службен весник на Република Македонија”,
односно во службеното гласило на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје)?
Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА XII Управни дејствија
Дали управниот акт се издава во форма во која странката го барала (писмено, електронски или
друга соодветна форма)?

Да ☐ Не ☐

Дали управниот акт издаден во писмена форма содржи вовед, диспозитив, образложение, правна
поука, потпис од овластеното службено лице и печат?

Да ☐ Не ☐

Дали воведот содржи називот на јавниот орган што го донесува актот, пропис за надлежноста на
тој орган, име на странката и на нејзиниот законски застапник или полномошник, ако го има и
кратко означување на предметот на постапката?

Да ☐ Не ☐

Дали диспозитивот е краток и определен, дали ако со управниот акт се налага извршување на
некакво дејствие, во диспозитивот се определува рокот во кој треба да се изврши тоа дејствие и
дали кога е пропишано дека жалбата не го одлага извршувањето на управниот акт, тоа е наведено
во диспозитивот?

Да ☐ Не ☐

Дали образложението е разбирливо, дали во случај на управен акт донесен по слободна оцена се
наведуваат главните причини поради кои правото да се решава по слободна оцена се применило
на начин како во управниот акт и дали кога жалбата не го одлага извршувањето на управниот акт,
во образложението наведен прописот што тоа го предвидува?

Да ☐ Не ☐

Дали во правната поука се наведува до кого треба да се поднесе правниот лек, во каква форма и
кој е рокот за поднесување?

Да ☐ Не ☐

Дали управниот акт е потпишан само од овластено лице или дали типските управни акти се
потпишани со факсимил или со отпечатување на потписот?

Да ☐ Не ☐

Дали кога управниот акт го донесува еден јавен орган по претходна согласност, потврда,
одобрение или мислење од друг јавен орган, истиот се донесува откако другиот јавен орган дал
согласност, дали јавниот орган што донесува управен акт во истиот го наведува актот со кој другиот
јавен орган дал или одбил согласност, односно дали навел дека во пропишаниот рок другиот јавен
орган ниту дал, ниту одбил согласност?

Да ☐ Не ☐

Дали во случај на продолжување на рокот во првостепената постапка, за тоа се известува странката Да ☐ Не ☐
со наведување на причините за продолжувањето и рокот за решавање на предметот и дали
продолжувањето е пократко од 30 дена?
Дали кога јавниот орган што ја води постапката наиде на прашање чие решавање е предуслов за
да се одлучи за самата работа, а истото претставува независно правно прашање за чие решавање е
надлежен суд или некој друг јавен орган ја прекинува постапката додека не се реши претходното
прашање и за тоа ја известува странката?

Да ☐ Не ☐

Дали кога постапката по претходното прашање треба да се поведе на барање од странката,
известувањето за прекинот на постапката исто така содржи и упатство за странката да поднесе
барање до надлежната институција за решавање на претходното прашање?

Да ☐ Не ☐

Дали кога постапката по претходното прашање се поведува по службена должност од страна на
друг јавен орган, јавниот орган што ја води постапката бара решавање на претходното прашање од
страна на другиот јавен орган?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган за исправање на грешките во имињата или броевите, пишувањето или
сметањето, како и други очигледни неточности во управниот акт или во неговите заверени
преписи издава посебен управен акт, дали дејството на тој посебен управен акт е од денот кога е
во сила управниот акт во кој се исправаат грешките, дали забелешката за исправката се запишува
во оригиналот на управниот акт и ако е можно, во сите заверени преписи што им се доставени на
странките и дали забелешката ја потпишува службеното лице кое го издало управниот акт?

Да ☐ Не ☐

ДЕЛ II–Одредби за првостепените органи
Законска обврска / барање

Усогласеност
Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА XII Управни дејствија

Дали во рок од осум дена од денот кога е поднесено барањето од странката, јавниот орган кој
донел управен акт во усна форма го потврдува истиот во писмена форма?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган кој одлучува во управната работа смета дека е дадена согласност, потврда,
одобрение или мислење и одлучува во управната постапка, кога замолениот јавен орган не
постапил по барањето за согласност, потврда, одобрение или мислење во рок од 15 дена?

Да ☐ Не ☐

Дали управната постапка во прв степен, поведена по барање на странката се завршува во рок од 30
дена од денот кога странката го поднела барањето со сите докази кои таа треба да ги достави?

Да ☐ Не ☐

Дали во случај на продолжување на рокот во првостепената постапка, за тоа се известува странката Да ☐ Не ☐
со наведување на причините за продолжувањето и рокот за решавање на предметот и дали
продолжувањето е пократко од 30 дена?
Дали управните договори се склучуваат во писмена форма?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган, со управен акт, еднострано го раскинува управниот договор кога странката не
ги исполнува обврските од истиот, дали во управниот акт со кој се раскинува управниот договор се
образложуваат причините за раскинување на договорот и дали во истиот е содржана правна поука
за можноста да се поведе на управен спор?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА XIII Правни лекови
Дали кога жалбата е поднесена непосредно кај првостепениот орган, тој во рок од седум дена од
денот на приемот на жалбата испитал дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од
овластено лице?

Да ☐ Не ☐

Дали кога првостепениот орган ќе утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или изјавена
од неовластено лице, со управен акт истата ја отфрлил и во рок од седум дена во електронска
форма за тоа го известил второстепениот орган?

Да ☐ Не ☐

Дали во управниот акт со кој е отфрлена жалбата како недопуштена, ненавремена или изјавена од
неовластено лице во упатството за правно средство е наведено дека е дозволена жалба?

Да ☐ Не ☐

Дали во случај на укинување на одложното дејство на жалбата заради итни мерки за јавниот
интерес, или ако поради одлагање на извршувањето на странката би и била нанесена штета што не
би можела да се надомести, се донесува посебен управен и дали во упатството за правно средство
во тој управен акт е наведено дека може да се поведе управен спор во рок од седум дена?

Да ☐ Не ☐

Дали првостепениот орган на кој се решение на второстепениот орган му е поништен управниот
акт и со второстепениот акт му е укажано во кој поглед да ја надополни постапката, постапува по
таквиот второстепен акт и дали во рок од триесет дена донесува нов управен акт?

Да ☐ Не ☐

Дали првостепениот орган го извршува актот на второстепениот орган со кој тој мериторно
одлучил по жалбата?

Да ☐ Не ☐

Дали првостепениот орган во целост постапил по насоките дадени во решението на
второстепениот орган со кое е уважена жалбата и предметот е вратен на повторно решавање?

Да ☐ Не ☐

Дали првостепениот орган ги извел и прибавил сите дополнителни докази кои се од значење за
утврдување на фактичката состојба, а чие изведување го наредил второстепениот орган?

Да ☐ Не ☐

Дали првостепениот орган го доставил второстепеното решение до странката во рок од осум дена
од денот на приемот на решението со списите и дали го заверил дека е верно на оригиналот?

Да ☐ Не ☐

Дали против реалните акти е предвидена правна заштита, односно приговор?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган има посебна организациона единица, односно колективно тело за решавање
по приговори?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган решава по приговорите против реалните акти во рок од 15 дена од денот на
приемот на приговорите?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган што издава дозволи, врши надзор или контрола над давателот на услугите
решава за приговорот со управен акт, без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од
поднесувањето на приговорот?

Да ☐ Не ☐

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА XV Извршување
Дали јавниот орган кој го долен управниот акт во прв степен, а предмет на извршување се парични
обврски започнал постапка за извршување преку извршител, согласно Законот за извршување?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган го извршува управниот акт што го донел во прв степен , доколку предмет на
извршување се непарични обврски?

Да ☐ Не ☐

Дали органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи е му
дадва помош на јавниот орган надлежен за спроведување на извршувањето, на негово барање?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган издава и на извршеникот му доставува налог за извршување ако тој не ја
исполни својата обврска во рокот утврден во управниот акт или ја прекрши забраната што му е
наложена со управниот акт?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган, кога обврската на извршеникот се состои во извршување на дејствие што може Да ☐ Не ☐
да го изврши и друго лице, а извршеникот не го изврши, целосно или делумно, ова дејствие го
спроведува извршувањето преку друго лице и дали на извршеникот му издава управен акт со му
наложува однапред да го положи износот што е потребен за намирување на трошоците на
извршувањето?
Дали јавниот орган што го спроведува извршувањето ќе го принуди извршеникот да ги исполни
своите обврски од управниот акт со примена на парична казна, ако тој самиот не го направи тоа и
ако извршувањето преку други лица не е можно или не е соодветно за постигнување на целта на
извршувањето?

Да ☐ Не ☐

Дали јавниот орган спроведува извршување со непосредна принуда, ако извршувањето не може
да се спроведе на друг начин?

Да ☐ Не ☐

ДЕЛ III –Одредби за второстепените органи

Законска обврска / барање

Усогласеност
Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА XIII Правни лекови

Дали второстепениот орган, доколку жалбата е поднесена непосредно до него, најдоцна
наредниот ден во електронска форма ја доставил жалбата до првостепениот орган и побарал
истиот во рок од седум дена да испита дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од
овластено лице?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган испитал дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од
овластено лице?

Да ☐ Не ☐

Дали кога второстепениот орган ќе утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или
изјавена од неовластено лице, со управен акт истата ја отфрла?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган донесува управен акт за одбивање на жалбата, кога ќе утврди дека
Да ☐ Не ☐
постапката што му претходела на управниот акт е спроведена правилно и дека управниот акт е
правилен и заснован на закон, а жалбата неоснована, кога ќе најде дека во првостепената
постапка имало недостатоци, но дека тие се такви што не можеле да имаат влијание врз
решавањето на работата или кога ќе најде дека првостепениот управен акт е заснован на закон но
поради други причини, а не поради оние кои се наведени во управниот акт?

Дали кога второстепениот орган утврди дека во првостепената постапка е сторена неправилност
која управниот акт го прави ништовен, го огласува таквиот управен акт за ништовен, како и оној
дел од постапката што е извршена по таа неправилност?

Да ☐ Не ☐

Дали кога второстепениот орган утврди дека првостепениот управен акт го донел ненадлежен
орган, го поништува тој управен акт по службена должност и предметот го доставува на
надлежниот орган на решавање?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган кога ќе утврди дека во првостепената постапка фактите се нецелосно
или погрешно утврдени дека во постапката не се водело сметка за правилата на постапката што би
биле од влијание врз решавањето на работата, или дека диспозитивот на побиваниот управен акт
е нејасен или е во противречност со образложението, со свое решение го поништува
првостепениот управен акт, дали предметот му го враќа на првостепениот орган на повторна
постапка и дали второстепениот орган со своето решение му укажувана првостепениот орган во
кој поглед треба да се надополни постапката?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган кога постапува по изјавена жалба против управен акт кој еднаш бил
поништен и вратен на повторно решавање, постапувајќи по жалбата самиот го решава предметот?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган кога ќе утврди дека во првостепениот управен акт погрешно се
оценети доказите, дека од утврдените факти е изведен погрешен заклучок во однос на фактичката
состојба, дека погрешно е применет правниот пропис врз основа на кој се решава работата, или
ако најде дека врз основа на слободна оцена требало да се донесе поинаков управен акт, со свој
управен акт го поништува првостепениот управен акт и сам ја решава работата?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган кога ќе утврди дека управниот акт е правилен во однос на утврдените
факти и во однос на примената на законот, но дека целта поради која е донесен управниот акт
може да се постигне и со други средства поповолни за странката, го изменува првостепениот
управен акт во таа смисла?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган го известил Државниот управен инспекторат кога првостепениот орган
не постапил по насоките на второстепениот орган?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган кога ќе утврди дека првостепениот орган не го донел управниот акт во
законскиот рок, му наложил на првостепениот орган да донесе управен акт и дали му одредил рок
за тоа?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган откако утврдил дека причините поради коишто првостепениот управен
акт не бил донесен не се оправдани, самиот предметот, односно дали му наложи на
првостепениот орган да го реши предметот во рок од 15 дена по приемот на налогот?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган одлучил по жалбата во рок од 60 дена од денот на предавање на
жалбата и сите списи на предметот од првостепениот орган на второстепениот орган?

Да ☐ Не ☐

Дали второстепениот орган го испратил своето решение, со списите на предметот во електронска
форма до првостепениот орган?

Да ☐ Не ☐

