ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Oсновни одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на врше- ње инспекциски надзор од страна на
инспекторот за одбрана во спроведувањето на Законот за одбрана и другите прописи од
областа на одбраната.
Член 2
Инспекцискиот надзор, вршен од страна на инспекторот за одбрана (во натамошниот
текст: инспекциски надзор) по обем е целосен или делумен.
II. Видови инспекциски надзор
Член 3
За вршење на редовниот инспекциски надзор, инс- пекторот за одбрана доставува писмено
известување до субјектите на надзорот, кое треба да содржи: ден, месец и година на
вршењето на надзорот, како и предмет на надзорот. Писменото известување се доставува
најмалку 15 дена пред закажаниот термин за неговото извршување.
Член 4
За вршење на вонредниот инспекциски надзор, инспекторот за одбрана не доставува
писмено известување до субјектите на надзорот. Вонредниот надзор е ненајавен.
Член 5
При вршење на контролен инспекциски надзор, инспекторот за одбрана утврдува дали
констатираните недостатоци или недоследности при спроведувањето и примената на
Законот за одбрана или други прописи од областа на одбраната се отстранети според
укажувања- та на инспекторт. Инспекторот за одбрана констатира дали субјектот на
надзорот постапил во целост, делумно или воопшто не постапил по решението за
отстранување на недостатоците. Контролниот инспекциски надзор се врши по истекот на
рокот опредлен во инспекцискот акт, а писмено известување до субјектот на надзорот не
се доставува.
Член 6
Пред започнувањето на вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за одбрана се
легитимира и го запознава одговорното лице на субјектот каде што се врши
инспекцискиот надзор со планот, целта и методот на инспекцискиот надзор.
Член 7
На инспекторот за одбрана му се овозможува непречено вршење на надзорот во одбраната
преку непречен пристап до сите потребни информации, податоци, документи и предмети.
III. Вршење на надзор
Член 8
За извршениот инспекциски надзор, инспекторот за одбрана составува записник.
Записникот треба да биде составен јасно и разбирливо. Кога се работи за сложен и обемен

инспекциски надзор, записникот се составува во службените простории на инспекциската
служба во рок од три дена од денот на надзорот со образложение на причините за тоа.
Примерок од записникот се доставува до субјектот на надзорот.
Член 9
Инспекцискиот надзор го раководи главниот инспектор за одбрана, во согласност со
планот за работа на инспекцијата и ги презема сите активности потребни за квалитетно
извршување на инспекцискиот надзор
Член 10
Доколку инспекторот за одбрана во извршување на инспекцискиот надзор одлучи дека
треба да одземе до- кументи, средства и други предмети заради обезбедување на докази во
понатамошна постапка, ги презема следните дејствија: - го известува главниот инспектор;
- врши маркирање, обележување и идентификација на предметите со опис, личен број,
фабрички број, каталошки број и други податоци со кои точно би се идентификувал
предметот; - ја одредува количината на предметите кои привремено се одземаат и тоа:
бројчена, тежинска, волуменска, во зависност за какви материјални средства се работи; организира начин и постапка за преземање, транспортирање, складирање и понатамошно
чување на при- времено одземените предмети, со ангажирање на капацитетите и ресурсите
на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, преку нивните организациони единици надлежни за логистичка поддршка. Ако документите, средствата и
другите предмети кои треба привремено да се одземат се сместени во наменски и условни
простории, инспекторот одредува начин и постапка истите да ги осигура и обезбеди да не
бидат во допир со неовластени лица, со заклучување, пломбирање, а во соработка и со
другите организацио- ни единици од Министерството за одбрана. Потврдата за
привремено одземените документи, средства и предмети од субјектот на надзорот,
издадена од инспекторот за одбрана се изготвува во два примероци, потпишана од
инспекторот и одговорното лице со целосни податоци согласно алинеја 3 и 4 од овој член
IV. Преодни и завршни одредби
Член 11
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
начинот на вршење инспекциски надзор од областа на одбраната („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 36/2002).
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“. Бр. 01-4357/1 22 август 2012 година, Скопје
Министер за одбрана,
д-р Фатмир Бесими, с.р.

