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I. РЕЗИМЕ 

Согласно Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 102/19), Инспекцискиот совет (во понатамошниот текст: Советот) е 
самостоен орган на државната управа со својство на правно лице. Советот е колегијален 

орган составен од претседател и шест члена. 

Согласно Законот за инспекциски надзор, Советот има надлежности врз 28 
инспекциски служби, од кои 14 функционираат како инспекторати, а 14 инспекциски служби 

функционираат како организациски единици во други органи на државната управа. Во 
рамки на овие инспекциски служби се утврдени 45 видови инспектори, а вработени се околу 

900 инспектори кои вршат инспекциски надзор. 

Врз основа на овој Годишен планза работа на Советот за 2021 година, Советот 

приоритетно ќе се фокусира на неговите основни функции и тоа:  

1. Ја следи и координира работата на инспекциските служби организирани како органи во 

состав на министерствата и организациски единици за инспекциски надзор во состав на други 

органи на државната управа; 

2. Се грижи за примена на меѓународно признатите стандарди за инспекциски надзор 

пропишани  од  меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, како и 

за стандардите и другите стандардизациски документи кои ја сочинуваат националната 

стандардизација, како и правилата на добра практика кои ги применува субјектот на инспекциски 

надзор; 

3. дава писмена согласност на годишниот план за инспекциски надзор на инспекциските 

служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици на 

инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

4. дава мислење на методологиите за проценка на ризик донесени од инспекциските служби 

организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за инспекциски 

надзор во состав на други органи на државната управа; 

5. дава мислење на шестмесечните извештаи за инспекциски надзор на инспекциските служби 

организирани како орган во состав на министерствата и организациските единици за инспекциски 

надзор во состав на други органи на државната управа; 

6. дава мислење на предлозите на законите и подзаконските акти од областа на инспекцискиот 

надзор; 

7. донесува насоки за изготвување на актите за внатрешна организација и систематизација на 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациските 

единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа, врз основа на кои 

Министерството за информатичко општество и администрација дава согласност; 

8. подготвува годишен извештај за работа на инспекциските служби организирани како органи 

во составна министерствата и организациски единици за инспекциски надзор во состав на други 

органи на државната управа, кој го доставува до Владата; 

9. Издава налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски надзор, на инспекциските 

служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за 

инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

10. донесува програма за интерактивна обука за стекнување со лиценца за инспектор; 

11. донесува програма за испит за лиценца за инспектор - општ дел и го организира и 

спроведува општиот дел од испитот за лиценца за инспектор; 

12. издава и одзема лиценца за инспектор; 
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13. развива политики за управување со учинокот на инспекторите и ја следи успешноста на 

нивното работење; 

14. креира единствена рамка за развој и управување со инспекторите во инспекциските 

служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за 

инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

15. воспоставува и одржува систем за стручно усовршување и обука на инспектори во 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски 

единици на инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

16. донесува и спроведува годишна програма за генеричка обука на инспекторите во 

инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски 

единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

17. донесува стратешки план, годишен план за работа и годишен извештај за работа на 

Советот; 

18. воспоставува и одржува регистри и информациски систем за управување со инспекцискиот 

надзор; 

19. постапува по претставки од физички и правни лица, поврзани со работата на 

инспекторите, инспекциските служби и/или субјектите на инспекциски надзор; 

20. поднесува предлог за разрешување на директор на инспекциска служба на член 26, став (1), 

точка 1; 

21. поднесува иницијатива за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор; 

22. спроведува меѓународна соработка во областа на инспекциски надзор и  

23. други работи утврдени со закон.  

Планот за работа, се потпира на повеќе слојниот делокруг на Советот, утврден во 
Законот за инспекциски надзор,како и на приоритетите содржани во Стратешкиот план на 
Советот (2021-2023), а внимание ќе се посвети и на спроведување на обврските кои за 

Советот произлегуваат од приоритетите на Владата на Република Северна Македонија. 

Врз основа на претходното, клучните приоритети за 2021 година, во областите на 

четирите програмски рамки, се: 

Следење на спроведувањето на законските прописи за инспекциски надзор 

1. Давање мислења на законите и подзаконските акти од областа на инспекцискиот 

надзор со цел нивно усогласување со Законот за инспекциски надзор 

2. Давање мислење на Методологиите за проценка на ризик 

3. Давање предлози за изменување и дополнување на закони 

4. Давање на налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски надзор 

Клучни производи и услуги на Советот 

1. Донесување на Годишен извештај за работа на инспекциските служби за 2020 
година 

2. Давање мислења на извештаите за работа на инспекциските служби 

3. Донесување на Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2022 

година 

4. Анализа на индивидуалните годишни планови за стручно усовршување и обука на 

инспекторите во инспекциските служби 
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5. Организирање и спроведување на генеричка обука на инспекторите  

6. Организирање и спроведување на интерактивна обука за лиценца за инспектор 

7. Издавање и одземање на лиценца на инспектор 

8. Постапување по претставки на физички и правни лица 

9. Одржување на Регистрите на Советот 

10. Управување и одржување на електронската платформа е – инспектор 

11. Учество во подготвување на законски и други проекти во надлежност на други 

органи на управата 

Соработка со други институции, организации, медиуми, јавност 

1. Потпишување на два меморандуми за соработка со сродни институции во Регионот 

2. Соработка со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) во спроведувањето на 
проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби“ 

3. Спроведување на медиумска кампања  

4. Редовни средби со инспекциските служби 

5. Состаноци со други институции 

Подобрување на работењето на Советот 

1. Вработување на административни државни службеници 

2. Стратешки план на Советот 2022 – 2024 година 

3. Годишен план за работа на Советот за 2022 година 

4. Управување и одржување на веб страницата на Советот 

5. Спроведување на обука за стручно-административната служба на Советот 

II. ПРОГРАМСКА РАМКА 

Во ова поглавје се презентирани програмските активности структурирани според 

приоритетните области. Секоја цел е поддржана со клучни резултати и индикатори за 

постигнувањето. Спроведувањето на предвидените активности на Советот е 
комплементарно со приоритетните политики на Република Северна Македонија. 
Придонесот на Советот ќе биде развиен во соработка и консултација со релевантните 

институции на централната и локалната власт. 

II.1. Следење на спроведувањето на законските прописи за 

инспекциски надзор 

II.1.1. Цели 

Подобрувањето на законската рамка која ја даваат Законот за инспекциски надзор и 

подзаконските акти кои произлегуваат од него, се постојана цел во работењето на Советот. 
Крајниот стремеж е изградба на систем кој гарантира стручна, професионална, ефикасна, 
политички неутрална, етична и пред се сервисно ориентирана инспекциска служба, во која 

вработувањето и напредувањето во кариерата ќе се заснова и ќе зависи само од 

способностите на инспекторите. 
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II.1.2. Резултати 

 Давање мислења на законите и подзаконските акти од областа на инспекцискиот 
надзор со цел нивно усогласување со Законот за инспекциски надзор 

 Давање мислење на Методологиите за проценка на ризик 

 Давање предлози за изменување и дополнување на закони 

 Давање на налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски надзор 

II.1.3. Кус опис 

Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 102/19), воведе обврска во рок од шест месеци по влегување во сила, сите материјални 
закони по кои постапуваат инспекциските служби да се усогласат со него, имајќи ги во 
предвид Насоките за усогласување на посебните закони издадени од Министерството за 

информатичко општество и администрација,со цел воведување на унифициран систем за 
инспекциски надзор. Иако овој рок измина уште во 2019 година, за жал поради различни 
причини, вклучувајќи го неработењето на Собранието на РСМ во првото полугодие од 2020 
година, најголем дел од законите се уште не се усогласени со ЗИН, поради што ова ќе остане 

еден од главните приоритети на Советот во оваа област. 

Дополнително, Советот и инспекциските служби во негова надлежност, во нивното 
тековно работење наидуваат на отворени прашања,кои бараат интервенција во 

законодавството со цел негово доследноимплементирање. За таа цел, Советот, до 

соодветните предлагачи на тие закони, дава предлози за нивно изменување или 

дополнување. 

Методологиите за проценка на ризик кои се воведени со ЗИН, се основана алатка за 
планирање на инспекцискиот надзор и за таа цел, Советот во континуитет им дава 
поддршка на инспекциските служби за нивна изработка. Методологијата за проценка на 

ризик ја донесува раководителот на инспекциската служба по претходно мислење од 

Советот. 

Советот континуирано постапува по претставки и предлози од физички и правни лица 
и доколку има потреба издава налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски 

надзор. 

Индикатори за постигнувањата на резултатите: 

o Број наиздаденимислењаназаконитеиподзаконскитеактиодобластанаинспекцискиот надзор
o Број наиздаденимислењанаМетодологиизапроценканаризик
o Број наиздаденипредлозизаизменувањеидополнувањеназакони
o Број наиздадениналозизавршењенапоединеченизаедничкивонреденинспекцискинадзор

II.2. Клучни производи и услуги на Советот 

II.2.1. Цели 

Обезбедувањето на извршувањето на клучните законски обврски на Советот, кои 

произлегуваат од Законот за инспекциски надзор, како и негово целосно спроведување, во 
функција на системот на инспекциски надзор, кој треба да обезбеди стручна, 

професионална, ефикасна, политички неутрална, етична и пред се сервисно ориентирана 

инспекциска служба, останува и понатаму клучна цел во работењето на Советот.  
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Инспекциските служби се главни корисници на услугите кои се во надлежност на 

Советот и кои се очекува да придонесат за постигнување на следните: 

II.2.2. Резултати 

 Донесување на Годишен извештај за работа на инспекциските служби за 2020 

 Давање мислења на извештаите за работа на инспекциските служби 

 Донесување на Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2022 
година 

 Анализа на индивидуалните годишни планови за стручно усовршување и обука на 
инспекторите во инспекциските служби 

 Организирање и спроведување на генеричка обука на инспекторите  

 Организирање и спроведување на интерактивна обука за лиценца за инспектор 

 Издавање и одземање на лиценца на инспектор 

 Постапување по претставки на  физички и правни лица 

 Одржување на Регистрите на Советот 

 Управување и одржување на електронската платформа е – инспектор 

 Учество во подготвување на законски и други проекти во надлежност на други 

органи на управата 

II.2.3. Кусопис 

Со започнување со примена на новите прописи од Законот за инспекциски надзор 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), соодветно е 

реорганизирана целокупната активност на Советот. 

Особено внимание ќе се посвети на давањето на согласности на годишните планови 

за работа и разгледувањето на шестмесечните извештаи за работа на инспекциските 

служби. 

Едно од прашањата со најголем предизвик за Советот во 2021година, ќе биде 
управувањето и одржувањето на електронскиот систем за инспекциски надзор (е-

инспектор), кој во првата половина од годината ќе биде пуштен во пробна работа, односно 

ќе го користат трите вклучени инспекциски служби. Имено, во текот на 2020 година, Советот 

во соработка со МИОА, започна со развојот на електронската платформа за инспекциско 
работење „е-инспекции“, која има цел да ја дигитализира и автоматизира работата 
поврзана со спроведувањето на инспекциските надзори во сите фази, но, исто така и да ја 

намали субјективноста на инспекторите во инспекциските надзори, како и нивото на 
корупција во процесот на вршење на инспекциски надзор. Во пилот фазата се вклучени три 
инспекциски служби, Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за труд и 
Државен управен инспекторат. По завршувањето на пилот фазата, вотекотна 2021 година 
треба да продолжи спроведувањето во останатите инспекциски служби. Точниот временски 

распоред на спроведување на е-платформата ќе биде одреден по завршување на пилот 
фазата, втората половина на 2021 година, Советот ќе продолжи со развојот на останатите 

модули од платформата и со постепено вклучување на останатите инспекциски служби.  

Со Законот за инспекциски надзор е воспоставен целосно нов систем за развој и 
управување со инспекторите во инспекциските служби на централно ниво. Ваквиот систем 
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ја препознава важноста на обуката во развојот на професионални и компетентни 
инспектори, кои претставуваат една од основните алки во успешното спроведување на 
законските и подзаконските акти во државата. 

Меѓутоа, состојбата со вирусот COVID-19 предизвика одложување на спроведувањето на овој 
систем, со цел заштита на животот и здравјето на луѓето и јавниот интерес. Од друга 

страна,тоа го спречи и организирањето на обуки на класиченначин во училница, што ќе 

биде присутно како пречка и во текот на 2021 година. Во тој контекст, Годишната програма 
за генерички обуки за 2021 година, ќе се реализира со користење на новата електронска 
платформа за учење, која Советот ја разви со поддршка на ЕБОР. Платформата овозможува 

два начини за on-line учење: во „живо“ и преку самостојно учење, и тие ќе бидат 

искористени како за генеричката обука на инспекторите, така и за интерактивната обука на 

кандидатите за инспектори. Дополнително, платформата ќе се користи и за спроведување 
на испитите за стекнување со лиценца за инспектор. 

Индикатори за постигнувањата на резултатите: 

o Број наинспекцискислужбивклученинаелектронскатаплатформазаинспекцискоработење е инспектор
o Број нададенимислењанаизвештаитезаработатанаинспекцискитеслужби
o ДонесенаГодишнапрограмазагенеричкиобукинаинспекторитеза година
o Број наиздаденисогласностинагодишнитеплановизаинспекцискинадзорнаинспекцискитеслужби
o Број нареализираниинтерактивниобуки
o Број накандидатизаинспекторкоипосетувалеинтерактивнаобука
o Број нареализиранигенеричкиобуки
o Број наинспекторикоипосетувалегенеричкаобука
o Број наиздаденилиценцизаинспектор
o Број напретставкипокоиепостапувано
o РедовноодржувањенаРегистритенаСоветот

II.3. Соработка со други институции, организации, медиуми, јавност 

II.3.1. Цели 

Целта на оваасоработкае зајакнување на улогата на Советот во системот на 

хоризонтална координација на инспекцискиот надзор и обезбедување на целосно 
разбирање (медиумско/јавно/политичко) на неговата улога и значење во процесот на 

реформата на јавната администрација. 

II.3.2. Резултати 

 Потпишување на два меморандуми за соработка со сродни институции во Регионот 

 Унапредување на соработката со ЕБРД 

 Спроведување на медиумска кампања 

 Редовни средби со инспекциските служби 

 Состаноци со други институции  

II.3.3. Кус опис 

Реализацијата на надлежностите и програмските определби на Советот, во многу 
аспекти зависи од воспоставувањето и одржувањето на добра и активна соработка и 

комуникација со различни институции, организации, медиуми и општа јавност, како 
домашни, така и странски.Воовојконтекст, Инспекцискиотсоветима воспоставена редовна 
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соработка со Кабинетот на вице премиерот задолжен за борба против корупцијата и 
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Државната комисија за спречување на 
корупција, Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски 

надзор и прекршочната постапка, Министерството за финансии, Министерството за 
информатичко општество и администрација, Управата за јавни приходи, Централниот 
регистар на РСМ, Царинската управа, Агенцијата за вработување, како и единиците на 

локалната самоуправа. 

Продолжувањето на воспоставената соработка со ЕБРД во 2021 година, е клучна за 
заокружување на процесот за изработка и донесување на Методологиите за проценка на 

ризик, како и заокружување на активностите за изработка на наставни плановиза обука на 
кандидатите за инспектори и постојните инспектори. Во моментот на донесување на овој 

Годишен план за работа, разговорите со ЕБРД за продолжување на тековниот проект, се 
завршени и се очекува официјална потврда за продолжување на проектот во текот на 2021 

година. 

Во 2021 година, особено внимание ќе биде посветено на промоцијата на улогата на 
Советот во системот на инспекциски надзор. Започнатата соработката со инспекциските 
служби ќе биде интензивирана во насока на заедничко идентификување на предизвиците и 

решенијата за нивно надминување, преку организирање на редовни средби со 

инспекциските служби, особено земајќи ја предвид актуелната состојба предизвикана од 
КОВИД кризата, која допринесе голем дел од инспекциските служби да застанат во првите 

редови во борбата со вирусот. 

Индикатори за постигнувањата на резултатите: 

o ПотпишанинајмалкудвамеморандумизасоработкасосродниинституциивоРегионот
o Проектот поддржанодЕБРДуспешноереализиран
o Број наразвиенинаставниплановизагенеричкаиинтерактивнаобука
o Број анаподготвенииспроведенимедиумскапрезентации спотови интервј уа популарнинаписиисл
o Број наодржаниконсултативнисредбисоинспекцискитеслужби
o Број наодржаниработнисредбисоостанатиинституции

II.4. Подобрување на работењето на Советот 

II.4.1. Цели 

Зајакнувањето на сопствените капацитети (квантитативни и квалитативни), како 
основен услов за остварувањето на надлежностите на Советот, останува и понатаму една од 
најважните цели за 2021 година, особено имајкќи во вид дека КОВИД кризата го спречи 

реализирањето на годишниот план за вработување за 2020 година.Во таа насока ќе се 

работи на подобрувањена организацијата на работењето и зголемување на ефикасноста во 

извршување на обврските на Советот. 

II.4.2. Резултати 

 Вработување на административни државни службеници 

 Стратешки план на Советот 2022 – 2024 година 

 Годишен план за работана Советот за 2022 година 

 Управување и одржување на веб страницата на Советот 

 Спроведување на обука застручно-административната служба наСоветот 
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II.4.3. Кус опис 

Од исклучително значење за постигнување на резултатите од Програмата ќе биде 
зајакнувањето на Советот и особено неговото место во инспекцискиот систем на државата. 

Затоа е неопходно на овие „внатрешни“ прашања да им се даде највисок приоритет. 

Во 2021 година ќе се посвети внимание за подобрување и продлабочување на врските 
меѓу Советот и Кабинетот на вицепремиерот задолжен за борба против корупцијата и 

криминалот, одржлив развој и човечки ресурси,Министерството за информатичко 
општество и администрација, Министерството за финансии, како и со инспекциските 

службина централнои на локално ниво. 

Во Предлог – Годишниот план за вработување на Советот за 2021 година, предвидени 
со пет нови вработувања надржавни службеници, а ќе се прават напори да се привлечат 
административни службеници и од други органи на државната управа. Посебно внимание 

ќе се посвети на унапредувањето на внатрешната координација. 

Индикатори за постигнувањата на резултатите: 

o Број навработенидржавнислужбеници преку ј авеногласипрекумобилност
o ДонесенГодишенизвештај заработанаСоветот за година
o ДонесенСтратешкипланнаСоветот запериодот година
o Број наобј авенинаписинавеб страницатанаСоветот
o Број напосетителинавеб страницатанаСоветот
o Број наспроведениобукииброј наобучениадминистративнидржавнислужбеницивоСоветот

III. РИЗИЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

Спроведувањето на Програмата за работа во 2021 година, сериозно ќе зависи од 
појавата на ризици кои го загрозуваат редовното работење. Клучен ризик кој ќе влијае на 

спроведувањето на голем дел од програмските активности, претставува развојот на 
состојбата со КОВИД-19.Имено, Советот какокоординаторна 28-теинспекцискислужби, може 

да наиде на потешкотии прикоординирањето нанивната работа, пред 
сепорадизголемениотобемнанивна работа, постојаниротациии недоволенброј на 

инспектори, како и потешкотии при организирањето на обуките за инспекторите и 

кандидатите за инспектори. 

Еден од ризиците за неспроведување на програмските определби или за намалување 

на квалитетот на работење на Советот, произлегува од ефикасноста и навременоста во 
комуникацијата меѓу инспекциските служби и Советот. Имено, според сегашните позитивни 
прописи, службите се обврзани да доставуваат голем број на документи (програми, 

планови, извештаи и сл.) до Советот, но во досегашната пракса, во најголем број случаи 

законските рокови не се почитуваат, што пак предизвикува застој во работата на Советот. 

Недоволна екипираност на Инспекцискиот совет,претставува сериозен ризик кој 
може да влијае на ефикасноста и ефективноста на извршување на обврските кои 
произлегуваат од Законот за инспекциски надзор. Во моментот во стручната служба на 

Советот се пополнети  11 работни позиции, иако сесистематизирани 38 работни места. 
Инспекцискиот совет има потреба од итно зајакнување на човечките капацитети, особено 

во Секторот за ИКТ, во кој во моментот не е пополнето ниту едно работно место, како и во 

Секторот за обуки. 



 

 

9 

IV. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

Предложениот буџет на Советот за 2021 година, е во рамките на досегашните 
средства, кои сепак нема да бидат доволни за спроведување на сите програмски 

активности, што ќе биде делумно покриено со искористување на проектната поддршка која 
треба да ја обезбеди проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на 

инспекциските служби“, финансиски поддржан од ЕБОР. 

Финансиските средства потребни за работа на Советот во 2021 година, според 
предлог буџетскиот циркулар на Буџетот на РСМ за 2021 година,изнесуваат вкупно 

38.560.000,00денари, и се распределени за следните групи на расходи: 

Ред.бр. Опис Расходи од Буџет 

1. Плати и надоместоци на вработените 22.000.000,00 

2. Стоки и услуги 10.800.000,00 

3. Капитални расходи 5.760.000,00 

 ВКУПНО 38.560.000,00 

М-р Магдалена Филиповска-Грашкоска 

Претседател на Инспекциски совет 



Република Северна Македонија  

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 
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V. ПРИЛОГ 1 – Акциски план за спроведување на Годишен план за 

работа на Инспекциски совет за 2021 година 

Ред.бр. Програмска определба / Активност (Резултат) Рок за реализација / Коментар 

1. Следењенаспроведувањетоназаконскитепрописизаинспекцискинадзор

1.1 Давањемислењаназаконитеиподзаконскитеактиодобластанаинспекцискиот
надзор

Континуирано

1.2 ДавањемислењенаМетодологиизапроценканаризик Континуирано

1.3 Давањепредлозизаизменувањеидополнувањеназакон Континуирано

1.4 Давањенаналог завршењенапоединеченизаедничкиинспекцискинадзор Континуирано

2 КлучнипроизводииуслугинаСоветот

2.1 Годишенизвештај заработанаинспекцискитеслужбиво година Првквартал

2.2 Давањемислењанаизвештаитезаработанаинспекцискитеслужби ПрвиТретквартал

2.3 Годишнапрограмазагенеричкиобукинаинспекторитево година Вторквартал

2.4 Анализанаиндивидуалнитегодишниплановизастручноусовршувањеиобукана
инспекторитевоинспекцискитеслужби

Четврт квартал

2.5 Организирањеиспроведувањенагенеричкиобуканаинспекторите Континуирано

2.6 Организирањеиспроведувањенаинтерактивнаобуказалиценцазаинспектор Континуирано

2.7 Издавањеналиценцизаинспектор Континуирано

2.8 Постапувањепопретставкинафизичкииправнилица Континуирано

2.9 ОдржувањенаРегистритенаСоветот Континуирано

2.10 Управувањеиодржувањенаелектронскатаплатформае инспектор Континуирано

2.11 Учествовоподготвувањеназаконскиидругипроективонадлежност надруги
органинауправата

Континуирано

3. Соработкасодругиинституции организации медиуми ј авност

3.1 ПотпишувањенадвамеморандумизасоработкасосродниинституциивоРегионот Прв Трет квартал

3.2 Продолжување насоработкатасоЕБРД Прв Четврт квартал

3.3 Спроведувањенамедиумскакампања Континуирано

3.4 Редовнисредбисоинспекцискитеслужби Континуирано

3.5 Состаноцисодругиинституции По потреба

4 ПодобрувањенаработењетонаСоветот

4.1 Вработувањенаадминистративнидржавнислужбеници Третквартал

4.2 ГодишенпланзаработанаСоветот за година Четврт квартал

4.3 СтратешкипланнаСоветот година Трет квартал

4.4 УправувањеиодржувањенавебстраницатанаСоветот Континуирано

4.5 Спроведувањенаобуказастручно административнатаслужбанаСоветот Континуирано
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