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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 
 

Назив на закон: Закон за архивски материјал (Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15, 148/15, 169/15 и 
53/16), Уредба за канцелариско и архивско работење (Сл. весник на РМ, бр. 1/2014), Упатство за начинот и 
техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал кај имателите (Сл. весник на РМ, 
бр. 99/2014 
Субјекти на надзор:         Иматели на јавен архивски и документарен материјал    
Надлежна инспекциска служба: Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот 
материјал кај имателите – Одделение за инспекциски надзор – Државен архив на РСМ 
 
Податоци за субјектот на надзор 

Полн назив на субјектот на надзор 

Седиште на субјектот на надзор 
Единствен матичен број на субјектот 
Шифра и назив на претежна дејност на 
субјектот на надзор 
Име/презиме на законски застапник на 
субјектот на надзор 

 
Податоци за инспекцискиот надзор 

Датум и место на спроведување на надзорот 
Предмет на инспекциски надзор 
Име/презиме на инспекторот 
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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

 

Број на член Законска обврска / барање Усоглас
еност 

Бо
д 

Број на 
член 

Прекршоци 

и  мерки 

Забелешк
а 

Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ - ОДБИРАЊЕ НА АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 21 Став (3)  
 Закон за а/м (Сл.весник 
на РМ, бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 148/15, 
169/15 и 53/16), чл.27 и 28 
од Уредбата и чл.5 од 
Упатството 

 
 Дали има доставено План на архивски знаци со листа н
архивски и документарен материјал до Државниот арх
добивање на согласност   

 

Да ☐  

Не ☐ 

5 
Член 64 
Став (20) Сл. 
весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 
и 53/16) 

- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за прекр‐ 
шок на одговорното или 
службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 

 

Член 21 Став (4)  

 Закон за а/м  (Сл.весник 
на РМ, бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 148/15, 
169/15 и 53/16) и чл.27 и 28 
од Уредбата 

 
Дали има добиено согласност од Државниот архив за п
на Планот на архивски знаци со листата на архивски и 
документарен материјал   

 
 
 

 

Да ☐   

Не ☐ 

5 
Член 64 

Став (20) Сл. 
весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 
и 53/16) 

- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за прекр‐ 
шок на одговорното или 
службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 
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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ – ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИМАТЕЛИТЕ 

 

Член 19 Став (1)  

Закон за а/м 
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16),  чл.21 од 
Уредбата и чл.34 
од Упатството 

 
Дали го заштитува, чува и одржува архивскиот и документар-

ниот материјал во изворна и безбедна состојба да не се оштети
исчезне или уништи   

 
 

 

Да ☐  
Не ☐ 

3 
Член 64 

Став (1) Сл. 
весник на 
РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за 
прекршок на одговорното 
или службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 

 

 
Член 19 Став (4)  

Закон за а/м  
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16 

 
 Дали дава податоци, информации за архивскиот и 
документарниот материјал на Државниот архив 

 

 

Да ☐  
Не ☐ 

 

4 

 
Член 64 
Став (4) Сл. 
весник на 
РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

 
- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за прекр‐ 
шок на одговорното или 
службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 

 

Член 19 Став (7) 

 Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 

 
 Дали го известува Државниот архив за сите правни и фактичк
промени на архивскиот и документарниот материјал   

 

 

Да ☐  
Не ☐ 

 

4 

Член 64 
Став (7) Сл. 
весник на 
РМ, бр. 
95/2012 и 

- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за прекр‐ 
шок на одговорното или 
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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

53/16 41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16)

службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 

Член 19 Став (12) и 
чл. 21 од Закон за 
а/м (Сл.весник на 
РМ, бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16, чл.26 од 
Уредбата и чл. 27 
од Упатството  

 
Дали врши тековно одбирање на архивскиот од документарни

материјал   
 

 

Да ☐  
Не ☐ 

 

5 

Член 64 
Став (12) Сл. 
весник на 
РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16)

- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за прекр‐ 
шок на одговорното или 
службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 

 

Член 19 Став (13)  
од Закон за а/м 
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16, и чл. 32 
Уредбата и чл. 30 
од Упатството 

 
Дали врши издвојување и попис на документарниот 
материјал за уништување  

 

Да ☐  
Не ☐ 

 

4 
 
 
 

Член 64 
Став (13) Сл. 
весник на 
РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

- 1000-2000 евра во 
денарска противредност  
ќе му се изрече за прекр‐ 
шок на одговорното или 
службеното лице кај 
имателот на јавен 
архивски и документарен 
материјал 
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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

Член 19 Став (14)  
од Закон за а/м 
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16, и чл. 31 
Уредбата и чл. 29 
од Упатството  

Дали води евиденција (опис и попис ) на архивскиот материјал  

Да ☐  
Не ☐ 

5 
Член 64 
Став (14) Сл. 
весник на 
РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

- 1000-2000 евра во 
денарска 
противредност  ќе 
му се изрече за 
прекр‐ 
шок на одговорното 
или службеното 
лице кај имателот на 
јавен архивски и 
документарен 
материјал 

 

 

Член 19 Став (16)  
од Закон за а/м 
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16, и чл. 45  
Уредбата и чл. 34 
од Упатството 

Дали обезбедува соодветен простор, стандардна опрема и 
техничко-технолошки средства за чување, заштита и 
обезбедување на архивскиот и документарниот материјал  

 

Да ☐  
Не ☐ 

3 
Член 64 
Став (16) 
Сл. весник 
на РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

- 1000-2000 евра во 
денарска 
противредност  ќе 
му се изрече за 
прекр‐ 
шок на одговорното 
или службеното 
лице кај имателот на 
јавен архивски и 
документарен 
материјал 
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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ – Предавање на архивски материјал 

 

 

Член 19 Став (17) и 
чл.26 и 27  од 
Закон за а/м 
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16, и чл. 23  
Уредбата и чл. 32 
од Упатството 

 
 
 
Дали го предава архивскиот материјал на Државниот архив во 
состојба и рокови утврдени со овој закон 

 

Да ☐  
Не ☐ 

 

4 

 
 
 
 
Член 64 
Став (17) 
Сл. весник 
на РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

 
 
 
- 1000-2000 евра во 
денарска 
противредност  ќе 
му се изрече за 
прекр‐ 
шок на 
одговорното или 
службеното лице 
кај имателот на 
јавен архивски и 
документарен 
материјал 
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- Сектор за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите - 
Одделение за инспекциски надзор  

Назив на глава : III ЈАВЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ – Одбирање на архивски и уништување 
на документарен материјал 

 

Член 24 Став (2)  
од Закон за а/м 
(Сл.весник на РМ, 
бр. 95/2012 и 
41/2014, 72/15, 
148/15, 169/15 и 
53/16, и чл. 30 од 
Упатството 

Дали за уништувањето на документарниот материјал на кој 
му истекол рокот за чување има побарано согласност од 
Државниот архив   

 

Да ☐  
Не ☐ 

5 
 
Член 64 
Став (21) 
Сл. весник 
на РМ, бр. 
95/2012 и 
41/2014, 
72/15, 
148/15, 
169/15 и 
53/16) 

 
- 1000-2000 евра во 
денарска 
противредност  ќе 
му се изрече за 
прекр‐ 
шок на 
одговорното или 
службеното лице 
кај имателот на 
јавен архивски и 
документарен 
материјал 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


