
МЕСЕЦ И ГОДИНА НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 

Септември - 2017 ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  –  2017 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет,  

Имајќи во предвид дека на 11.07.2017 година, членовите на Инспекцискиот совет беа разрешени во полн состав, а новиoт состав 
избран од Владата на Република Македонија формално-правно отпочна со работа кон крајот на месец август, претседателот во овој 
месец презема активности во однос на завршување  на сите заостанати тековни обврски од изминатите два месеци, како и 
изготвување на Извештај за работењето на Инспекцискиот совет и Информација за работењето на инспекциските служби во вториот 
квартал од 2017 година кој согласно закон се доставува до Владата на Република Македонија, потоа изготвување на Стратешки план 
на Инспекцискиот совет 2018 - 2020 година со пропратна документација. Овие два документи се од големо значење заради тоа што 
со истите се обезбеди соодветниот континуитет во работата на Инспекцискиот совет. 

Во овој период, претседателот реализираше голем број на поединечни работни состаноци со директорите на државните 
инспекторати и со раководителите на инспекциските служби од сите области за коишто е надлежен Инспекцискиот совет, согласно 
Законот за инспекциски надзор. На тие работни состаноци првенствено беа разгледувани и анализирани актуелните состојби во 
инспекторатите, како и условите за непречено исполнување на нивните законски утврдени обврски кон Инспекцискиот совет, а 
коишто се од интерес на јакнењето на инспекцискиот систем. Меѓу другото, акцентот беше ставен и на навременото и соодветно 
квартално планирање на инспекциските надзори, односно на навременото и соодветно изготвување и доставување на кварталните 
извештаи за реализацијата на планираните инспекциски надзори и сите останати акти и документи над кои Советот има надлежност. 
Притоа беше разговарано и за начините и мерките за подобрување на квалитетот на вршењето на инспекциските надзори. 

Освен тоа, претседателот реализираше соодветни работни средби со претставници на УСАИД за проектот „Модернизација на 
инспекциските служби“, во насока на продолжување на реализација на истиот. 

Во рамки на воспоставувањето на континуитетот на работата на Инспекцискиот совет, претседателот во целост ја финализираше 
прекинатата постапка за издавање лиценци за инспектор на кандидати кои го положиле испитот во втората испитна сесија од 2017 
година, што беше запрена до периодот до изборот на новото раководство во Инспекцискиот совет. Исто така направи целосна 
ревизија на отпочнатите и запрени постапки што се водат по претставки поднесени до Инспекцискиот совет од граѓаните на 
Република Македонија, по што истите веднаш беа продолжени. Во овој период, посебно внимание посвети и на статусот на 
затекнатите дисциплински постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектори во периодот на распишаните избори 
за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот 
Скопје во 2017 година, закажани за 15.10.2017 година, коишто беа ставени во мирување до конечното завршување на изборите. 

Во месец септември беа одржани две седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 

и здравје при работа.  

Во текот на претходните два месеци (јули и август) беше извршена промена на раководните структури, како во Инспекцискиот совет, 
така и во државните инспекторати, за коишто Јулијана Силјановска е надлежен член: Државен инспекторат за труд, Државен 
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пазарен инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција и Државен девизен инспекторат. Имајќи во предвид дека од тие 
причини, во наведениот период немаше формално правни услови за вообичаеното исполнување на пропишаните работни обврски 
на функционерите, поинтензивни активности беа спроведени во текот на месец септември. 

Заради наведеното, членот на Инспекцискиот совет, Јулијана Силјановска, во текот на месец септември реализираше голем број 
на работни состаноци со директорите на државните инспекторати од областа на надзорот на пазарот, работните односи и 
безбедноста и здравјето при работа. На тие работни состаноци првенствено беа разгледувани и анализирани актуелните состојби во 
инспекторатите, како и условите за непречено исполнување на нивните законски утврдени обврски кон Инспекцискиот совет, а 
коишто се од интерес на јакнењето на инспекцискиот систем. Меѓу другото, акцентот беше ставен и на навременото и соодветно 
квартално планирање на инспекциските надзори, односно на навременото и соодветно изготвување и доставување на кварталните 
извештаи за реализацијата на квартално планираните инспекциски надзори. Притоа беа констатирани и условите во коишто е 
затечен инспекцискиот систем во соодветната област, со цел да се најдат начини и мерки за подобрување на квалитетот на 
вршењето на инспекциските надзори. 

Во месец септември, Јулијана Силјановска, сопствено активно учество зеде и во постапката за изготвување на Предлог-буџетот за 
2018 година на Државниот инспекторат за труд, како и на севкупната документација поврзана со истиот. 

Во истиот месец, таа постапуваше по три налози за инспекциски надзор, односно претставки, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

3. Методија Димовски , член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето. 

Во текот на месец септември, Методија Димовски  реализираше голем број на работни состаноци со директорите на државните 
инспекторати и раководителите на инспекциските служби од областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето. Имено, 
во претходните два месеци (јули и август) е извршена смена на раководните структуриво државните инспекторати и инспекциски 
службиво областа на надлежниот член: Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина и 
заштита на природата, Македонска агенција за лекови и медицински средства, Дирекција за заштита и спасување, Дирекција за 
радијациона сигурност и Центар за управување со кризи.  

На работните состаноци се разгледани и анализирани актуелните состојби во инспекциските служби, потребите за јакнење на 
инспекцискиот систем и подобрување на квалитетот на вршењето на инспекциските надзори, како и условите за непречено 
исполнување на нивните законски обврски кон Инспекцискиот совет, особено навременото и соодветно изготвување и доставување 
на кварталните планови и извештаи за инспекциски надзор.  
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт. 

Во текот на претходните два месеци (јули и август) беше извршена промена на раководните структури, како во Инспекцискиот совет, 
така и во државните инспекторати и инспекциски служби, за коишто Ресул Шемо е надлежен член: Државен комунален инспекторат, 
Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Министерство за транспорт и врски – 
Капетанија на пристаништата – Охрид и Управа за сигурност во железничкиот систем. Имајќи во предвид дека од тие причини, во 
наведениот период немаше формално правни услови за вообичаеното исполнување на пропишаните работни обврски на 
функционерите, поинтензивни активности беа спроведени во текот на месец септември. 
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Заради наведеното, членот на Инспекцискиот совет, Ресул Шемо, во текот на месец септември реализираше голем број на работни 
состаноци со директорите на државните инспекторати и раководителите на инспекциските служби од областа на градежништво, 
урбанизам и транспорт. На тие работни состаноци првенствено беа разгледувани и анализирани актуелните состојби во 
инспекторатите и во инспекциските служби, како и условите за непречено исполнување на нивните законски утврдени обврски кон 
Инспекцискиот совет, а коишто се од интерес на јакнењето на инспекцискиот систем. Меѓу другото, акцентот беше ставен и на 
навременото и соодветно квартално планирање на инспекциските надзори, односно на навременото и соодветно изготвување и 
доставување на кварталните извештаи за реализацијата на квартално планираните инспекциски надзори. Притоа беа констатирани и 
условите во коишто е затечен инспекцискиот систем во соодветната област, со цел да се најдат начини и мерки за подобрување на  
квалитетот на вршењето на инспекциските надзори. 

Во месец септември, Ресул Шемо, сопствено активно учество зеде и во постапката за изготвување на Предлог-буџетот за 2018 
година на Државниот инспекторат за транспорт, како и на севкупната документација поврзана со истиот. 

5. Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност 

на храна. 

Во текот на претходните два месеци (јули и август) беше извршена промена на раководните структури, како во Инспекцискиот совет, 
така и во државните инспекторати и инспекциски служби, за коишто Владимир Гиноски е надлежен член: Државен инспекторат за 
земјоделство, Државен инспекторат за шумарство и ловство и Агенција за храна и ветеринство. Имајќи во предвид дека од тие 
причини, во наведениот период немаше формално правни услови за вообичаеното исполнување на пропишаните работни обврски 
на функционерите, поинтензивни активности беа спроведени во текот на месец септември. 

Заради наведеното, членот на Инспекцискиот совет, Владимир Гиноски, во текот на месец септември реализираше голем број на 
работни состаноци со директорите на државните инспекторати и раководителите на инспекциските служби од областа на 
градежништво, урбанизам и транспорт. На тие работни состаноци првенствено беа разгледувани и анализирани актуелните состојби 
во инспекторатите и во инспекциските служби, како и условите за непречено исполнување на нивните законски утврдени обврски кон 
Инспекцискиот совет, а коишто се од интерес на јакнењето на инспекцискиот систем. Меѓу другото, акцентот беше ставен и на 
навременото и соодветно квартално планирање на инспекциските надзори, односно на навременото и соодветно изготвување и 
доставување на кварталните извештаи за реализацијата на квартално планираните инспекциски надзори. Притоа беа констатирани и 
условите во коишто е затечен инспекцискиот систем во соодветната област, со цел да се најдат начини и мерки за подобрување на 
квалитетот на вршењето на инспекциските надзори. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка, поднесена од граѓани на Република Македонија, во директна и непосредна 
комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 

Во текот на претходните два месеци (јули и август) беше извршена промена на раководните структури, како во Инспекцискиот совет, 
така и во државните инспекторати и инспекциски служби, за коишто Горан Симоноски е надлежен член: Државен просветен 
инспекторат, Управа за заштита на културно наследство и Министерство за култура – Сектор за управен и инспекциски надзор. 
Имајќи во предвид дека од тие причини, во наведениот период немаше формално правни услови за вообичаеното исполнување на 
пропишаните работни обврски на функционерите, поинтензивни активности беа спроведени во текот на месец септември. 
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Заради наведеното, членот на Инспекцискиот совет, Горан Симоноски, во текот на месец септември реализираше голем број на 
работни состаноци со директорите на државните инспекторати и раководителите на инспекциските служби од областа на на 
образование, наука и култура. На тие работни состаноци првенствено беа разгледувани и анализирани актуелните состојби во 
инспекторатите и во инспекциските служби, како и условите за непречено исполнување на нивните законски утврдени обврски кон 
Инспекцискиот совет, а коишто се од интерес на јакнењето на инспекцискиот систем. Меѓу другото, акцентот беше ставен и на 
навременото и соодветно квартално планирање на инспекциските надзори, односно на навременото и соодветно изготвување и 
доставување на кварталните извештаи за реализацијата на квартално планираните инспекциски надзори. Притоа беа констатирани и 
условите во коишто е затечен инспекцискиот систем во соодветната област, со цел да се најдат начини и мерки за подобрување на  
квалитетот на вршењето на инспекциските надзори. 

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата. 

Во текот на претходните два месеци (јули и август) беше извршена промена на раководните структури, како во Инспекцискиот совет, 
така и во државните инспекторати и инспекциски служби, за коишто Благоја Гешоски е надлежен член: Државен управен 
инспекторат, Државен инспекторат за локална самоуправа, Државен архив на република Македонија, Агенција за млади и спортм 
Дирекција за безбедност на класифицирани информации и Министерство за труд и социјална политика. Имајќи во предвид дека од 
тие причини, во наведениот период немаше формално правни услови за вообичаеното исполнување на пропишаните работни 
обврски на функционерите, поинтензивни активности беа спроведени во текот на месец септември. 

Заради наведеното, членот на Инспекцискиот совет, Благоја Гешоски, во текот на месец септември реализираше голем број на 
работни состаноци со директорите на државните инспекторати и раководителите на инспекциските служби од областа на управата. 
На тие работни состаноци првенствено беа разгледувани и анализирани актуелните состојби во инспекторатите и во инспекциските 
служби, како и условите за непречено исполнување на нивните законски утврдени обврски кон Инспекцискиот совет, а коишто се од  
интерес на јакнењето на инспекцискиот систем. Меѓу другото, акцентот беше ставен и на навременото и соодветно квартално 
планирање на инспекциските надзори, односно на навременото и соодветно изготвување и доставување на кварталните извештаи за 
реализацијата на квартално планираните инспекциски надзори. Притоа беа констатирани и условите во коишто е затечен 
инспекцискиот систем во соодветната област, со цел да се најдат начини и мерки за подобрување на квалитетот на вршењето на 
инспекциските надзори. 

Во истиот месец, тој постапуваше по три претставки, поднесени од граѓани на Република Македонија, во директна и непосредна 
комуникација со релевантните други државни органи и институции и четири квартални паланови за работата на секој инспектор во 

инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 година. 

8. Надица Танчева Тулиева, генерален секретар во Инспекцискиот совет. 

Во текот на месец август, Надица Танчева Тулиева беше на продолжено боледување и во истиот период не оствари посебни 
активности и работни обврски. 

 

Октомври - 2017 ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ   –  2017 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет. 
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Во текот на месец октомври, претседателот на Инспекцискиот совет, иницираше постапки за отпочнување на соработка и размена 
на искуства во областа инспекцискиот надзор со Стопанската комора на Македонија, со цел да се подобри квалитетот на 
инспекцискиот систем во Република Македонија. 

Исто така, претседателот оствари повеќе состаноци со претставници на проектот „Модернизација на инспекциските служби на 
Република Македонија“ со цел организирање на обуки за сите инспектори во инспекторатите и инспекциските служби во рамки на 
други органи на државната управа. 

Кон крајот на месецот претседателот оствари средба со претставници на репрезентативниот синдикат на УПОЗ, со цел да се 
поттикне соработката со оваа синдикална организација. 

Во текот на овој месец претседателот презеде активности во насока на отпочнување на постапката за полагање на испит за 
инспектор во ноемвриската испитна сесија од 2017 година. 

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

Во рамки на своите надлежности, заради презентирање на Извештај за работењето на Инспекцискиот совет и Информација за 
работењето на инспекциските служби во вториот квартал од 2017 година, претседателот на Инспекцискиот совет присуствуваше на 
седници на Генералниот Колегиум, Комисијата за политички систем, Комисијата за економски систем и Владата на Република 
Македонија. 

Во месец октомври беа одржани четири седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 

и здравје при работа. 

Во месец октомври, Јулијана Силјановска, како член на Инспекцискиот совет реализираше низа активности поврзани со 
подобрување на квалитетот на веќе воспоставената евиденција во Инспекцискиот совет во делот на размената на податоците што 
се составен дел на пропишаните регистри што ги води Инспекцискиот совет. Во овој период особено внимание беше посветено на 
ажурирањето на внесените податоци во регистрите  коишто се однесуваат на планираните и реализираните редовни, вонредни и 
контролни инспекциски надзори,  како и на изготвувањето на кварталните планови и извештаи согласно соодветните подзаконски 
акти – правилници.  

Резултатот од преземените наведени активности беше евидентен веднаш по добивањето и разгледувањето на четири квартални 
планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 година од областа 
за којашто е надлежна Јулијана Силјановска. 

Во истиот месец, таа постапуваше по пет претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето.  

Во месец октомври, Методија Димовски  реализираше низа активности поврзани со подобрување на квалитетот на воспоставената 
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евиденција и пропишаните регистри кои ги води и одржува Инспекцискиот совет, особено нивното ажурирање. Исто така, внимание е 
посветено и на подигнување на квалитетот на изготвувањето на кварталните планови и извештаи согласно соодветните подзаконски 
акти.  

Како резултат на овие активности значајно е подобрено планирањето и известувањето, што е одразено во петте квартални планови 
за работата на секој инспектор во инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 година,како една годишна програма за работа 
во 2018 година, од областа за којашто е надлежен Методија Димовски. 

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт. 

Во месец октомври, Ресул Шемо, како член на Инспекцискиот совет реализираше низа активности поврзани со подобрување на 
квалитетот на веќе воспоставената евиденција во Инспекцискиот совет во делот на размената на податоците што се составен дел 
на пропишаните регистри што ги води Инспекцискиот совет. Во овој период особено внимание беше посветено на ажурирањето на 
внесените податоци во регистрите коишто се однесуваат на планираните и реализираните редовни, вонредни и контролни 
инспекциски надзори,  како и на изготвувањето на кварталните планови и извештаи согласно соодветните подзаконски акти – 
правилници.  

Резултатот од преземените наведени активности беше евидентен веднаш по добивањето и разгледувањето на пет квартални 
планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 година од областа 
за којашто е надлежен Ресул Шемо, како и на две годишни програми за работа во 2018 година.  

5. Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност 
на храна. 

Во месец октомври, Владимир Гиноски, како член на Инспекцискиот совет реализираше низа активности поврзани со подобрување 
на квалитетот на веќе воспоставената евиденција во Инспекцискиот совет во делот на размената на податоците што се составен 
дел на пропишаните регистри што ги води Инспекцискиот совет. Во овој период особено внимание беше посветено на ажурирањето 
на внесените податоци во регистрите  коишто се однесуваат на планираните и реализираните редовни, вонредни и контролни 
инспекциски надзори,  како и на изготвувањето на кварталните планови и извештаи согласно соодветните подзаконски акти – 
правилници.  

Резултатот од преземените наведени активности во областа за којашто е надлежен Владимир Гиноски беше евидентен веднаш по 
добивањето и разгледувањето на: 

-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; 
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во третиот квартал од 2017 година; 
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во вториот квартал од 2017 година; и 
-три годишни програми за работа во 2018 година.  

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
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во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 

 

Во месец октомври, Горан Симоноски, како член на Инспекцискиот совет реализираше низа активности поврзани со подобрување 
на квалитетот на веќе воспоставената евиденција во Инспекцискиот совет во делот на размената на податоците што се составен 
дел на пропишаните регистри што ги води Инспекцискиот совет. Во овој период особено внимание беше посветено на ажурирањето 
на внесените податоци во регистрите  коишто се однесуваат на планираните и реализираните редовни, вонредни и контролни 
инспекциски надзори,  како и на изготвувањето на кварталните планови и извештаи согласно соодветните подзаконски акти – 
правилници.  

Резултатот од преземените наведени активности во областа за којашто е надлежен Горан Симоноски беше евидентен веднаш по 
добивањето и разгледувањето на: 

-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; 
-три квартални извештаи за работата на секој инспектор во третиот квартал од 2017 година; 
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во вториот квартал од 2017 година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во првиот квартал од 2017 година и 
-три годишни програми за работа во 2018 година.  

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата. 

Во месец октомври, Благоја Гешоски, како член на Инспекцискиот совет реализираше низа активности поврзани со подобрување на 
квалитетот на веќе воспоставената евиденција во Инспекцискиот совет во делот на размената на податоците што се составен дел 
на пропишаните регистри што ги води Инспекцискиот совет. Во овој период особено внимание беше посветено на ажурирањето на 
внесените податоци во регистрите  коишто се однесуваат на планираните и реализираните редовни, вонредни и контролни 
инспекциски надзори,  како и на изготвувањето на кварталните планови и извештаи согласно соодветните подзаконски акти – 
правилници.  

Резултатот од преземените наведени активности во областа за којашто е надлежен Благоја Гешоски беше евидентен веднаш по 
добивањето и разгледувањето на: 

шест квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; 
-три четири квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 
2017 година; и  
-еден квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 
година; 
- еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2017 
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година; 
- два кварталниизвештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 
година; 
- два кварталниизвештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година; 

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

8. Надица Танчева Тулиева, генерален секретар во Инспекцискиот совет. 

Во текот на месец август, Надица Танчева Тулиева беше на продолжено боледување и во истиот период не оствари посебни 
активности и работни обврски. 

 

 

Ноември - 2017  ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ  –  2017 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет. 
 
Во текот на месец ноември, Магдалена Филиповска Грашкоска, во континуитет ги продолжи работните средби и состаноци со 
релевантни претставници на соодветни членки на Стопанската комора на Македонија за подобрување на квалитетот на 
инспекцискиот надзор во државата и со претставници на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем во Република 
Македонија. Во последниот контекст беа интензивирани активности за регионално организирање на обуки за практичната примена 
на Законот за општа управна постапка, како општ закон по којшто постапуваат сите видови инспектори во државата. 

Исто така, на 31.10-01.11.2017 година во Охрид беше одржана дводневна средба, организирана од страна на Инспекцискиот совет, на 

која учество зедоа претседателот и членовите на Инспекцискиот совет, директорите на инспекторатите и раководителите на 
инспекциските служби. На оваа средба, Магдалена Филиповска Грашкоска ја водеше дискусијата во врска со кадровската 
екипираност и со актуелната опременост со технички ресурси на инспекторатите и инспекциските служби. Посебно беше расправано 
за правните празнини и недоречености во Законот за инспекциски надзор, кои произлегуваат од практичната имплементација на овој 
Закон. 
 
Со оглед на завршувањето на локалните избори 2017 година, беа продолжени дисциплински постапки за утврдување на 
дисциплинска одговорност на инспектори, коишто беа ставени во мирување до завршувањето на изборите. Во текот на месецот беа 
одржани седници на дисциплински комисии за утврдување на дисциплинска одговорност на инспекторите. 

Исто така, во овој месец претседателот презема активности во насока на одржување на третата испитна сесија за полагање испит за 
инспектор. 

Во текот на месец ноември, учествуваше во подготовката на Кварталниот извештај за работењето на Инспекцискиот совет и 
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Информација за работењето на инспекциските служби во третиот квартал од 2017 година. 

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 

Во месец ноември Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет, присуствуваше на дводневната средба на членовите на 
Работното тело во којшто учество зедоа членовите на Инспекцискиот совет, директорите на инспекторатите и раководителите на 
инспекциските служби, а беше организирана од Инспекцискиот совет. Средбата беше одржана во Охрид. На средбата беше 
отворена расправа во врска со кадровската екипираност и со актуелната опременост со технички ресурси на инспекторатите и 
инспекциските служби. Посебно беше расправано за правните празнини и недоречености во Законот за инспекциски надзор и на 
неговата неусогласеност со материјалните закони што ги применуваат инспекторатите и инспекциските служби, што претставува 
сериозен проблем во практичната имплементација на овој Закон. Притоа беа изнесени голем број на предлози за надминување на 
ваквата состојба, што евентуално би биле инкорпорирани во Закон за измена и дополнување на Законот за инспекциски надзор, 
односно за донесување на сосема нов Закон. 

Во месец ноември таа соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; 
-четири квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година;   
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-една програма за полагање на испит за инспектор во 2018 година. 

Во истиот месец, таа постапуваше по шест претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето 

На 31 октомври и 1 ноември, Методија Димовски присуствуваше на дводневна средба на Работно тело на Инспекцискиот совет, во 
кое што членуваат директорите на инспекторатите и раководителите на инспекциските служби. Средбата е одржана во Охрид во 
организација на Советот и проектот на УСАИД за поддршка на инспекциските служби. Теми на средбата беа: кадровската 
екипираност и актуелната опременост со технички ресурси на инспекциските служби; правните празнини и недоречености во Законот 
за инспекциски надзор и неговата неусогласеност со материјалните закони што ги применуваат инспекциските служби, со цел 
идентификување на предлози за надминување на состојбите во процесот на донесување на нов Закон за инспекциски надзор. 

Како претставник на Советот во Интерресорската група за воздух, на 8 и 9 ноември учествуваше на средбата со градоначалниците 
од Скопје и општините во градот, како и на редовната седница на Интерресорската група. 

Во месец ноември тој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, 
вклучувајќи: 
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-еден предлог буџет за 2018 година; 
-осум квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за   третиот квартал од 2017 
година;   
-осум годишни програми за работа во 2018 година; 
-седум програми за полагање на испит за инспектор во 2018 година; и 

     -една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија.  

4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт. 

Во месец ноември Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет, присуствуваше на дводневната средба на членовите на Работното 
тело во којшто учество зедоа членовите на Инспекцискиот совет, директорите на инспекторатите и раководителите на инспекциските 
служби, а беше организирана од Инспекцискиот совет. Средбата беше одржана во Охрид. На средбата беше отворена расправа во 
врска со кадровската екипираност и со актуелната опременост со технички ресурси на инспекторатите и инспекциските служби. 
Посебно беше расправано за правните празнини и недоречености во Законот за инспекциски надзор и на неговата неусогласеност со 
материјалните закони што ги применуваат инспекторатите и инспекциските служби, што претставува сериозен проблем во 
практичната имплементација на овој Закон. Притоа беа изнесени голем број на предлози за надминување на ваквата состојба, што 
евентуално би биле инкорпорирани во Закон за измена и дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на 
сосема нов Закон. 

Во месец ноември тој соодветно постапуваше во врска со: 
-три квартални плана за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година; 
-пет квартални плана за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; и 
-една годишна програма за работа во 2018 година. 

5. Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност 

на храна. 

Во месец ноември Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет, присуствуваше на дводневната средба на членовите на 
Работното тело во којшто учество зедоа членовите на Инспекцискиот совет, директорите на инспекторатите и раководителите на 
инспекциските служби, а беше организирана од Инспекцискиот совет. Средбата беше одржана во Охрид. На средбата беше 
отворена расправа во врска со кадровската екипираност и со актуелната опременост со технички ресурси на инспекторатите и 
инспекциските служби. Посебно беше расправано за правните празнини и недоречености во Законот за инспекциски надзор и на 
неговата неусогласеност со материјалните закони што ги применуваат инспекторатите и инспекциските служби, што претставува 
сериозен проблем во практичната имплементација на овој Закон. Притоа беа изнесени голем број на предлози за надминување на 
ваквата состојба, што евентуално би биле инкорпорирани во Закон за измена и дополнување на Законот за инспекциски надзор, 
односно за донесување на сосема нов Закон. 

Во месец ноември тој соодветно постапуваше во врска со: 
-ревидирање на еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот 
квартал од 2017 година;   
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-два квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година; и 
-една програма за полагање на испит за инспектор во 2018 година. 

Во истиот месец, беа разгледани повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во регистрите што ги води 
Инспекцискиот совет, во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби закоишто е надлежен Владимир Гиноски. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 

Во месец ноември Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет, присуствуваше на дводневната средба на членовите на 
Работното тело во којшто учество зедоа членовите на Инспекцискиот совет, директорите на инспекторатите и раководителите на 
инспекциските служби, а беше организирана од Инспекцискиот совет. Средбата беше одржана во Охрид. На средбата беше 
отворена расправа во врска со кадровската екипираност и со актуелната опременост со технички ресурси на инспекторатите и 
инспекциските служби. Посебно беше расправано за правните празнини и недоречености во Законот за инспекциски надзор и на 
неговата неусогласеност со материјалните закони што ги применуваат инспекторатите и инспекциските служби, што претставува 
сериозен проблем во практичната имплементација на овој Закон. Притоа беа изнесени голем број на предлози за надминување на 
ваквата состојба, што евентуално би биле инкорпорирани во Закон за измена и дополнување на Законот за инспекциски надзор, 
односно за донесување на сосема нов Закон. 

Во месец ноември тој соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година;и 
-една програма за полагање на испит за инспектор во 2018 година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата 

Во месец ноември Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет, присуствуваше на дводневната средба на членовите на 
Работното тело во којшто учество зедоа членовите на Инспекцискиот совет, директорите на инспекторатите и раководителите на 
инспекциските служби, а беше организирана од Инспекцискиот совет. Средбата беше одржана во Охрид. На средбата беше 
отворена расправа во врска со кадровската екипираност и со актуелната опременост со технички ресурси на инспекторатите и 
инспекциските служби. Посебно беше расправано за правните празнини и недоречености во Законот за инспекциски надзор и на 
неговата неусогласеност со материјалните закони што ги применуваат инспекторатите и инспекциските служби, што претставува 
сериозен проблем во практичната имплементација на овој Закон. Притоа беа изнесени голем број на предлози за надминување на 
ваквата состојба, што евентуално би биле инкорпорирани во Закон за измена и дополнување на Законот за инспекциски надзор, 
односно за донесување на сосема нов Закон. 

Во месец ноември тој соодветно постапуваше во врска со: 
еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година;  
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-еден квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година;  
-еден квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 
година;  
- еден квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 
година;  
- еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 
година; 
-пет годишни програми за работа во 2018 година;и 
-три програми за полагање на испит за инспектор во 2018 година. 
 

Во истиот месец, беа разгледани една претставка и едно барање, повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во 
регистрите што ги води Инспекцискиот совет, во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби за коишто е 
надлежен Благоја Гешоски. 

8. Надица Танчева Тулиева, генерален секретар во Инспекцискиот совет 

Во текот на месец август, Надица Танчева Тулиева беше на продолжено боледување и во истиот период не оствари посебни 

активности и работни обврски. 

 

Декември - 2017  ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  –  2017 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет 

 

Претседателот на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска Грашкоска, во текот на месец декември одржа повеќе состаноци со 
претставници на Проектот Модернизација на инсепкцискиот систем во Република Македонија и претставник на Министерството за 
информатичко општество и администрација, на кои беа финализирни и конкретизирани активностите во врска со организирањето на 
обуки за околу 950 државни инспектори. Овие обуки беа организирани од страна на Инспекцискиот совет во соработка со 
Министерството за информатичко општество и администрација, во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, 
финансиран од УСАИД. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на надминување на проблемите за практична примена на 
Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Во овој месец беа реализирани обуки за околу 
450 инспектори од реонот на Скопје. Останатите две групи треба да бидат опфатени во јануари во Штип и во февруари во Битола, 
соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Во декември претаседателот одржа повеќе состаноци со институции кои постапуваат по Законот за инспекциски надзор, со што беа 
интензивирани активностите за утврдување на конкретни предлози и мислења за изготвување на нов Закон за инспекциски надзор, 
со цел да се надминат потешкотиите и пречките за негова доследна имплементација.  

Исто така, кон крајот на месец декември претседателот издаде лиценци на кандидатите кои го положиле испитот за инспектор во 
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третата испитна сесија од 2017 година. 

Во текот на месец декември беше подготвена Годишната програма за работа на Инспекцискиот совет за 2018 година, со акцент на 
развојната компонента на Инспекцискиот совет во програмски опфатениот период, при што активно учество во изготвувањето на 
овој документ зема и Магдалена Филиповска Грашкоска. 

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

И во овој месец претседателот присуствуваше на седници на Генералниот Колегиум, Комисијата за политички систем, Комисијата за 
економски систем и Владата на Република Македонија. 

Во месец декември беа одржани шест седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 

Во текот на месец декември, членот на Инспекцискиот совет Јулијана Силјановска, активо беше вклучена во обуките за околу 950 
државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје. Останатите две работни групи беше договорено со 
дводневни обуки да бидат опфатени во јануари во Штип и во февруари во Битола, соодветно на подрачната и регионална 
распореденост на инспекторите. 

Исто така таа беше активно вклучена во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и дополнување на Законот за 
инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа инспекторатите од областа за 
којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец декември, Јулијана Силјановска соодветно постапуваше во врска со: 
-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-осум програми за полагање на испит за инспектор во 2018 година; и  
-две дисциплински постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектори. 

Во истиот месец, таа постапуваше по шест претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето  

Во текот на месец декември, Методија Димовски активо учествуваше во обуките за околу 950 државни инспектори што ги 
организираше Инспекцискиот совет, во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во соработка со УСАИД и 
Министерството за информатичко општество и администрација. Тема на обукитебеше практичната примена на Законот за општа 
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управна постапка по којшто постапуваат сите инспектори. Исто така, тој беше активно вклучен во изготвувањето на нацртот на нов 
Закон за инспекциски надзор. 

На 14 декември, во хотел Континентал, учествуваше во работата на Форумот за Интегриран пристап за заштита на квалитетот на 
воздухот чиј домаќин беше заменик министерот за животна средина и просторно планирање. На 19 декмври учествуваше на 
редовната седница на Интерресорската работна група за воздух. 

Во месец декемвритој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, 
вклучувајќи: 

-пет квартални планови за работата на секој инспектор во инспекциските служби за првиот квартал од 2018 година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
- две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија. 
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт,  

Во текот на месец декември, членот на Инспекцискиот совет Ресул Шемо, активо беше вклучен во обуките за околу 950 државни 
инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје. Останатите две работни групи беше договорено со 
дводневни обуки да бидат опфатени во јануари во Штип и во февруари во Битола, соодветно на подрачната и регионална 
распореденост на инспекторите. 

Исто така тој беше активно вклучен во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и дополнување на Законот за 
инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа инспекторатите од областа за 
којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец декември, Ресул Шемо соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година; и 
-една годишна програма за работа во 2018 година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

5. Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност 
на храна 

Во текот на месец декември, членот на Инспекцискиот совет Владимир Гиноски, активо беше вклучен во обуките за околу 950 
државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
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практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје. Останатите две работни групи беше договорено со 
дводневни обуки да бидат опфатени во јануари во Штип и во февруари во Битола, соодветно на подрачната и регионална 
распореденост на инспекторите. 

Исто така тој беше активно вклучен во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и дополнување на Законот за 
инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа инспекторатите од областа за 
којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец декември, Владимир Гиноски соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-измена и дополнување на еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за 
четвртиот квартал од 2017 година;  
-две програми за полагање на испит за инспектор во 2018 година; и  
-три дисциплински постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектори. 

Во истиот месец, тој постапуваше по пет претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура  

Во текот на месец декември, членот на Инспекцискиот совет Горан Симоноски, активо беше вклучен во обуките за околу 950 
државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје. Останатите две работни групи беше договорено со 
дводневни обуки да бидат опфатени во јануари во Штип и во февруари во Битола, соодветно на подрачната и регионална 
распореденост на инспекторите. 

Исто така тој беше активно вклучен во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и дополнување на Законот за 
инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа инспекторатите од областа за 
којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец декември, Горан Симоноски соодветно постапуваше во врска со: 
-измена и дополнување на еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за 
вториот квартал од 2017 година; и 
-една програма за полагање на испит за инспектор во 2018 година.  

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
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во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата 

Во текот на месец декември, членот на Инспекцискиот совет Благоја Гешоски, активо беше вклучен во обуките за околу 950 
државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје. Останатите две работни групи беше договорено со 
дводневни обуки да бидат опфатени во јануари во Штип и во февруари во Битола, соодветно на подрачната и регионална 
распореденост на инспекторите. 

Исто така тој беше активно вклучен во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и дополнување на Законот за 
инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа инспекторатите од областа за 
којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец декември, Благоја Гешоски соодветно постапуваше во врска со: 
-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-три квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; 
-две програми за полагање на испит за инспектор во 2018 година; и 
-еден Правилник за измена и дополнување на ёправилник за систематизација на работните места. 

Во истиот месец, беа разгледани повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во регистрите што ги води 
Инспекцискиот совет, во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби за коишто е надлежен Благоја Гешоски. 

 

Јануари - 2018 ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ  –  2018 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет. 

Претседателот на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска Грашкоска во текот на месец јануари, ги продолжи активностите во 
врска со организирањето на обуки за околу 950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот 
за модернизација на инспекцискиот систем, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација. Во овој 
месец беше опфатена втората група на инспектори во Штип. Последната група беше договорено со дводневни обуки да биде 
опфатена во февруари во Битола, соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Во текот на месец јануари продолжија активностите за утврдување на конкретни предлози и мислења за измена и дополнување на 
Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон, со цел да се надминат потешкотиите и пречките за негова 
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доследна имплементација, актуелни во периодот од неговото донесување.  

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

Како резултат на заклучок на Владата на Република Македонија со кој Инспекцискиот совет беше задолжен да изготви Информација 
за кадровската екипираност на инспекциските служби во Република Македонија со план за нивно доекипирање, претседателот 
заедно со членот Методија Димовски отпочнаа со организација и спроведување на обемна анализа во однос на кадровската 
екипираност на инспекциските служби. 

Во месец јануари беа одржани пет седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 

Во текот на месец јануари, членот на Инспекцискиот совет Јулијана Силјановска, продолжи со активна вклученост во обуките за 
околу 950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, 
така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората во текот 
на месец Јануари во Штип. Последната, трта работна група беше договорено со дводневни обуки да биде опфатена во февруари во 
Битола, соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец јануари, таа продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец јануари, Јулијана Силјановска соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-четири квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 
2017 година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-две програми за полагање на испит за инспектор во 2018 година. 

Во истиот месец, таа постапуваше по пет претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето 

Во текот на месец јануари Методија Димовски продолжи со активностите поврзани со обуките на државните инспектори во рамки на 
Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, како и со активноститеза изработување на нацрт на нов Закон за инспекциски 
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надзор. 

На 23 јануари во хотел ТЦЦ Гранд плаза, учествуваше во работата на конференцијата „Јакнење на институционалната 
транспарентност, отчетност и интегритет“. 

Во месец јануари тој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, вклучувајќи: 

-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекциските служби за првиот квартал од 2018   година;  
-ревидирање на една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-изготвување на мислење во врска со Предлогот на Закон за инспекција во животната средина. 
 

4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт,  

Во текот на месец јануари, членот на Инспекцискиот совет Ресул Шемо, продолжи со активна вклученост во обуките за околу 950 
државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората во текот на месец 
Јануари во Штип. Последната, трта работна група беше договорено со дводневни обуки да биде опфатена во февруари во Битола, 
соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец јануари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец јануари, Ресул Шемо соодветно постапуваше во врска со: 
-три квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година;  
-два квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за третиот квартал од 2017 
година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; 
-една програма за полагање на испит за инспектор во 2018 година; и 
-една годишна програма за стручно оспособување на инспекторите во 2018 година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

5. Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност 
на храна 

Во текот на месец јануари, членот на Инспекцискиот совет Владимир Гиноски, продолжи со активна вклученост во обуките за околу 
950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
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систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, 
така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората во текот 
на месец Јануари во Штип. Последната, трта работна група беше договорено со дводневни обуки да биде опфатена во февруари во 
Битола, соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец јануари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец јануари, Владимир Гиноски соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година; и 
-една годишна програма за работа во 2018 година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 

Во текот на месец јануари, членот на Инспекцискиот совет Горан Симоноски, продолжи со активна вклученост во обуките за околу 
950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, 
така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората во текот 
на месец Јануари во Штип. Последната, трта работна група беше договорено со дводневни обуки да биде опфатена во февруари во 
Битола, соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец јануари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец јануари, Горан Симоноски соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата 

Во текот на месец јануари, членот на Инспекцискиот совет Благоја Гешоски, продолжи со активна вклученост во обуките за околу 
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950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, 
така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората во текот 
на месец Јануари во Штип. Последната, трта работна група беше договорено со дводневни обуки да биде опфатена во февруари во 
Битола, соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец јануари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец јануари, Благоја Гешоски соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-три квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; и 
-утврдување на мислење во врска со годишно оценување на успешноста на инспекторите. 

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

  

Февруари - 2018 ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  –  2018 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет 

Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекциски совет, во текот на месец февруари, ги продолжи активностите во 
врска со спроевдување на обуките за околу 950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот 
за модернизација на инспекцискиот систем, во соработка со Министерството за информатичко општество. Во овој месец беше 
опфатена третата група на инспектори во Битола, соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Во текот на месец февруари продолжија интензивните активностите за утврдување на конкретни предлози и мислења за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон, со цел да се надминат потешкотиите и 
пречките за негова доследна имплементација. 

Во месец февруари претседателот активно учествуваше во реализирањето на следните активности: 

-изготвување на сеопфатна Информација за кадровска екипираност на инспекциските служби во Република Македонија со план за 
нивно доекипирање, по задолжение од Владата на Република Македонија; 
-изготвување на Квартален извештај за работењето на Инспекцискиот совет и Информација за работењето на инспекциските служби 
во четвртиот квартал од 2017 година; 
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-формирање на Комисија за подготовка и верификација на прашањата од првиот дел на испитот и на студиите на случаи од вториот 
дел на испитот и ревизија на спроведување на испит за инспектор во 2018 година; 
-формирање на Работно тело за стручна поддршка на Комисијата за подготовка и верификација на прашањата од првиот дел на 
испитот и на студиите на случаи од вториот дел на испитот и ревизија на спроведување на испит за инспектор во 2018 година; и 
-отпочнување на постапката за одржување на првата испитна сесија за полагање на испити за инспектор во 2018 година. 

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

Во месец февруари беа одржани шест седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 

Во текот на месец февруари, членот на Инспекцискиот совет Јулијана Силјановска, продолжи со активна вклученост во обуките за 
околу 950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во 
државата, така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората 
во текот на месец Јануари во Штип. Последната, трета работна група беше опфатена со дводневни обуки во февруари во Битола, 
соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец февруари, таа продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е таа надлежна. 

Во текот на месец февруари, Јулијана Силјановска соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 година;  
-една годишна програма за стручно усовршување на инспекторите за 2018 година; и 
-една ранг-листа за годишно оценување на успешноста на инспекторите во 2017 година. 

Во истиот месец, таа постапуваше по пет претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

Исто така, беа разгледани повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во регистрите што ги води Инспекцискиот совет, 
во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби за коишто е надлежна Јулијана Силјановска. 

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето  

Во текот на месец февруари, Методија Димовски продолжи со активностите поврзани со обуките надржавните инспектори што ги 
организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, како и со активностите за 
изработување на нацрт на нов Закон за инспекциски надзор. 



22 

 

На 19 февруари, оствари средба со претставници на Второстепената комисија за жалби од инспекциски надзор, на која се 
разговараше за потешкотиите со кои се сретнуваат инспекторите при подготвување на инспекциските акти. 

Вомесец февруари, Методија Димовски изготви сеопфатна Информација за кадровска екипираност на инспекциските служби во 
Република Македонија со план за нивно доекипирање, по задолжение од Владата на Република Македонија. 

Во месец февруари тој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, 
вклучувајќи: 

-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 година; и  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекциските служби за третиот квартал од 2017 година. 
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт,  

Во текот на месец февруари, членот на Инспекцискиот совет Ресул Шемо, продолжи со активна вклученост во обуките за околу 950 
државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот систем, во 
соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа на 
практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа дводневни, а 
се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во државата, така што 
првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората во текот на месец 
јануари во Штип. Последната, трета работна група беше опфатена со дводневни обуки во февруари во Битола, соодветно на 
подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец февруари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец февруари, Ресул Шемо соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првио квартал од 2018 година;  
-една ранг-листа од годишно оценување на успешноста на инспекторите во 2017 година; 
-една годишна програма за стручно усовршување на инспекторите за 2018 година; и 
-издавање на една привремена лиценца за инспектор. 

5. Владимир Гиноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност 
на храна 

Во текот на месец февруари, членот на Инспекцискиот совет Владимир Гиноски, продолжи со активна вклученост во обуките за 
околу 950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во 
државата, така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората 
во текот на месец јануари во Штип. Последната, трета работна група беше опфатена со дводневни обуки во февруари во Битола, 
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соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец февруари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец февруари, Владимир Гиноски соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година; 
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; и  
-една годишна програма за стручно усовршување на инспекторите за 2018 година;  
-постапување со два приговори од инспектори на годишно оценување на успешноста во 2017 година; и 
-издавање на една привремена лиценца за инспектор. 

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

Исто така, беа разгледани повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во регистрите што ги води Инспекцискиот совет, 
во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби за коишто е надлежен Владимир Гиноски. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 

Во текот на месец февруари, членот на Инспекцискиот совет Горан Симоноски, продолжи со активна вклученост во обуките за 
околу 950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во 
државата, така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората 
во текот на месец јануари во Штип. Последната, трета работна група беше опфатена со дводневни обуки во февруари во Битола, 
соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец февруари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец февруари, Горан Симоноски соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2018 
година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-една ранг-листа од годишно оценување на успешноста на инспекторите во 2017 година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по три претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
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во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.   

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата 

Во текот на месец февруари, членот на Инспекцискиот совет Благоја Гешоски, продолжи со активна вклученост во обуките за околу 
950 државни инспектори што ги организираше Инспекцискиот совет во рамки на Проектот за модернизација на инспекцискиот 
систем, во соработка со УСАИД и Министерството за информатичко општество. Овие обуки имаа тематски карактер и се однесуваа 
на практичната примена на Законот за општа управна постапка по којшто постапуваат сите видови на инспектори. Тие беа 
дводневни, а се одржаа со регионална опфатеност на инспекторите според подрачната распореденост на инспекторите во 
државата, така што првата работна група беше опфатена со одржување на обуките во Скопје, во текот на месец декември, а втората 
во текот на месец јануари во Штип. Последната, трета работна група беше опфатена со дводневни обуки во февруари во Битола, 
соодветно на подрачната и регионална распореденост на инспекторите. 

Исто така и во месец февруари, тој продолжи со конкретните активности во изготвувањето на мислењата и предлозите за измена и 
дополнување на Законот за инспекциски надзор, односно за донесување на нов Закон за инспекциски надзор, што ги работеа 
инспекторатите од областа за којашто е тој надлежен. 

Во текот на месец февруари, Благоја Гешоски соодветно постапуваше во врска со: 
-два квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година;  
-еден годишен извештај за работа во 2017 година;  
-една ранг-листа од годишно оценување на успешноста на инспекторите во 2017 година; и 
-две програми за стручно оспособување на инспекторите во 2018 година; 

Во истиот месец, тој постапуваше по пет претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

Во месец февруари, надлежниот член Благоја Гешоски изготви укажување за обврската соодветна инспекциска служба да 
постапува согласно Законот за инспекциски надзор во однос на исполнување на нејзините пропишани обврски кон Инспекцискиот 
совет, во пропишаните рокови. 

 

Март - 2018 ВО МЕСЕЦ MAРT  –  2018 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет 
Претседателот на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска Грашкоска и членот на Инспекцискиот совет, Методија Димовски беа 
непосредно ангажирани во активности и работни состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија (05 март) 
и со претставници на Европската банка за обнова и развој (08 март, во врска со обезбедување на финансиски средства за реформи, 
модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија. Во овие активности беа вклучени и останатите членови 
на Инспекцискиот совет. 

Магдалена Филиповска Грашкоска, заедно со Јулијана Силјановска и Благоја Гешоски, како претставници на Инспекцискиот совет 
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учествуваа на тркалезната маса која се одржи на 22.03.2018 година и 23.03.2018 година во хотел Принцес – Гевгелија, на која се 

дискутираше за улогата и меѓусебната поставеност на Државниот управен инспекторат и Државниот трудов инспекторат во 

вршењето на надзорот на примената за Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор. 

Во овој месец, во координација со Министертвото за информатичко општество и администрација во континуитет продолжија и 
активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните инспекторати и инспекциски служби, во врска со изготвување 
на Нацрт текст на Закон за инспекциски надзор. 

Во месец март, беше изготвен Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во 
Инспекцискиот совет, заради обврската од усогласување на истиот со Законот за измена и дополнување на Законот за инспекциски 
надзор („Службен весник на Република Македонија“, бр. 83/2018); 

Освен тоа, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

Во месец март беа одржани седум седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 
Јулијана Силјановска во текот на месец март беше вклучена во активности и работни состаноци со претставници на Светската 
банка во Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија.  

Во периодот на месец март, таа во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Во текот на месец март, Јулијана Силјановска соодветно постапуваше во врска со: 
-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-четири годишни извештаи за работа во 2017 година;  
-една ранг-листа од годишно оценување на успешноста на инспекторите во 2017 година; и 
-една програма за стручно оспособување на инспекторите во 2018 година; и 
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места 

Во истиот месец, таа постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето 

На 5 март, заедно со претседателката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска-Грашкоска,Методија Димовскиоствари 
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работнасредба со претставници на Светската банка во Република Македонија, на која се разговараше за обезбедување на 
финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија. На иста тема, тој и 
претседателката на Советот, на 8 март, имаа средба и со претставници на Европската банка за обнова и развој. 

На 7 март, како претставник на Советот, учествуваше на првата седница на Управниот комитет на ИПА проектот за реформи во 
јавната администрација, чиј корисник е МИОА. 

На 21 март во хотел Мериот, учествуваше во работата на конференцијата за Предизвиците на РЈА, во органзиација на Програмата 
СИГМА и МИОА. 

На 28 март во хотел Дувет, учествуваше во работата на работилницата за Ефикасноста на одредниците за ЕУ интеграција, во 
органзиација на Институтот за европски политики. 

Во текот на месец март, Методија Димовски продолжи со активностите поврзани со изработувањето на нацрт на нов Закон за 
инспекциски надзор, а активно соработуваше со проектот за Модернизација на инспекциските служби во врска со планирањето на 
идните обуки на државните инспектори. 

Во месец март тој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, вклучувајќи: 

-пет квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-ревидирање на еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот 
квартал од 2017 година;  
-четири годишни извештаи за работа во 2017 година;  
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места; и 
- две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија. 
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт 
Ресул Шемо во текот на месец март беше вклучен во активности и работни состаноци со претставници на Светската банка во 
Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија.  

Во периодот на месец март, тој во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Во текот на месец март, Ресул Шемо соодветно постапуваше во врска со: 
-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-измена и дополнување на еден квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за 
првиот квартал од 2018 година;  
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-четири годишни извештаи за работа во 2017 година;  

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 
Горан Симоноски во текот на месец март беше вклучен во активности и работни состаноци со претставници на Светската банка во 
Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија.  

Во периодот на месец март, тој во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Во текот на месец март, Горан Симоноски соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден годишен извештај за работа во 2017 година; и 
-шест приговори на годишна оценка на успешност на инспектори во 2017 година. 

Во месец март, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

Во истиот месец, беа разгледани повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во регистрите што ги води 
Инспекцискиот совет, во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби за коишто е надлежен Горан Симоноски. 

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата 
Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет во текот на месец март беше вклучен во активности и работни состаноци со 
претставници на Светската банка во Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република 
Македонија, во врска со обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во 
република Македонија.  

Во периодот на месец март, тој во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата, после дадената оставка на Владимир Гиноски 
поради заминување на друга функција, во текот на месец март ги презеде сите предмети за постапување што произлегуваат од 
областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна. Заради наведената причина тој соодветно 



28 

 

постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; 
-еден годишен извештај за работа во 2017 година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-два приговори на годишни оценки за успешност на инспекторите во 2017 година. 

Во истиот месец, тој постапуваше по три претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции, а коишто произлегуваат од областа на 
земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна. 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата, во текот на месец март соодветно постапуваше 
во врска со предмети од областа на управата: 

-три квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 година;  
-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година; 
-еден годишен извештај за работа во 2017 година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-издавање на две привремени лиценци за инспектори. 

Во истиот месец, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции, а коишто произлегуваат од областа на 
управата. 

 

 

Април - 2018 ВО МЕСЕЦ АПРИЛ  –  2018 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет 

Претседателот на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска Грашкоска и членот на Инспекцискиот совет, Методија Димовски беа 
непосредно ангажирани во активности и работни состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија и со 
претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со обезбедување на финансиски средства 
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за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија.  

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

И во овој месец претседателот присуствуваше на седници на Генералниот Колегиум, Комисијата за политички систем, Комисијата за 
економски систем и Владата на Република Македонија. 

Во овој месец претседателот заедно со Методија Димовски- член на Инспекцискиот совет и претставници на Министерството за 
информатичко општество и администрација и претставници од Проектот Модернизација на инспекцискиот систем на Република 
Македонија, отпочна со активности во насока на спроведување на длабинска анализа на можностите за концентрација на 
инспекциските служби и нивно реорганизирање, како и за системот на вработување, унапредување и обука на инспекторите, со цел 
да се постигне повисока ефикасност во работата, поголема економичност и зголемена ефективност на инспекциските служби во 
Република Македонија. 

Во месец април беа одржани пет седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 
Јулијана Силјановска во текот на месец април беше вклучена во активности и работни состаноци со претставници на Светската 
банка во Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија.  

Во периодот на месец април, таа во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Во текот на месец април, Јулијана Силјановска соодветно постапуваше во врска со: 
-корегирање на еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал 
од 2018 година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-еден годишен извештај за работа во 2017 година;  
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места; и 
-еден приговор на годишна оценка за успешност на инспектор во 2017 година. 

Во истиот месец, таа постапуваше по четири претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето 



30 

 

Во месец април, Методија Димовски продолжи со активностите за изработување на нацрт на нов Закон за инспекциски надзор, како 
и со активности поврзани со проектот за Модернизација на инспекциските служби во врска со планирањето на идните обуки на 
државните инспектори. 

На 20 април во хотел Буши, учествуваше во работата на работилницата за Извештајот на ЕУ, во организација на Институтот за 
европски политики. 

Во месец април тој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, вклучувајќи: 

-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 година;  
-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-шест квартални извештаи за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2017 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за четвртиот квартал од 2017 
година;  
-ревидирање на еден годишни извештај за работа во 2017 година; 
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места; и 
- една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија. 
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт 
Ресул Шемо во текот на месец април беше вклучен во активности и работни состаноци со претставници на Светската банка во 
Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија.  

Во периодот на месец април, тој во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Во текот на месец април, Ресул Шемо соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден годишнен извештај за работа во 2017 година; и 
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 
Горан Симоноски во текот на месец април беше вклучен во активности и работни состаноци со претставници на Светската банка во 
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Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во република Македонија.  

Во периодот на месец април, тој во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Во текот на месец април, Горан Симоноски соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година; и 
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места. 
-постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор. 

Во месец април, тој постапуваше по две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет во текот на месец април беше вклучен во активности и работни состаноци со 
претставници на Светската банка во Република Македонија и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република  
Македонија, во врска со обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во 
република Македонија.  

Во периодот на месец април, тој во континуитет продолжи со активностите за обезбедување на предлози и мислења од државните 
инспекторати и инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, со цел кога ќе бидат 
финализирани, да може да се одржи заедничко советување на коешто ќе бидат вклучени сите државни органи и институции во 
државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување планирано е да биде во организација на Инспекцискиот 
совет, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и УСАИД. 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата, после дадената оставка на Владимир Гиноски 
поради заминување на друга функција, ги води сите предмети за постапување што произлегуваат од областа на земјоделство, 
шумарство, ветеринарство и безбедност на храна. Заради наведената причина тој соодветно постапуваше во врска со: 

-два квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година; и 
-постапување по постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
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во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции, а коишто произлегуваат од областа на 
земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна. 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата, во текот на месец март соодветно постапуваше 
во врска со предмети од областа на управата: 

-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-три квартални планови за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2017 
година; 
-два годишни извештаи за работа во 2017 година;  
-една годишна програма за работа во 2018 година; и 
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места. 

Исто така, беа разгледани повеќе тековни прашања и беше ажурирана евиденцијата во регистрите што ги води Инспекцискиот совет, 
во врска со инспекторите од инспекторатите и инспекциските служби за коишто е надлежен Благоја Гешоски, а коишто 
произлегуваат од областа на управата. 

 

 

Мај - 2018 ВО МЕСЕЦ МАЈ  –  2018 година: 

1. Магдалена Филиповска Грашкоска, претседател на Инспекцискиот совет 
На 22 ма, во Скопје се одржа средба на која учествуваа претседателот и членовите на Инспекцискиот совет, претставник на 
Министерството за информатичко општествои администрација, претставници на Проектот за модернизација на инспекциските 
служби и директори и раководни лица на инспекциските служби во Република Македонија, во врска со Нацрт текстот на Законот за 
инспекциски надзор.  

Магдалена Филиповска Грашкоска заедно со Јулијана Силјановска, на 09 мај учествуваше на Работилницата на тема Инспекциски 

надзор над безбедноста на производи, која се одржа со цел да се идентификуваат сите судири на надлежности и проблеми кои 

постојат при вршењето надзор над безбедноста на производи, да се утврдат насоки за поунифицирана примена на законите во кои е 

утврдена надлежност за вршење надзор врз безбедност на производи, како и да се дадат предлози за измени на законите кои го 

определуваат статусот, правата и обврските на инспекторите и начинот на вршење инспекциски надзор. 

Освен тоа, претседателот презема конкретни активности за остварување на меѓународна соработка од областа на инспекцискиот 
надзор со Координативната комисија за инспекциски надзор на Владата на Република Србија. 

Во овој месец беа одржани работни состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија, во врска со 
обезбедување на финансиски средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија. Во 
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овие активности освен претседателот беше вклучени  Методија Димоски член на Инспекцискиот совет. 

Исто така, претседателот реализираше активности во насока на одржување на испитот од одложената прва испитна сесија што 
требаше да се одржи во месец март и издавање на лиценците за инспекторите кои го положиле испитот, како и отпочнување на 
постапката за одржување на втората испитна сесија за полагање на испити за инспектор во 2018 година. 

Во истиот месец, претседателот постапуваше по иницијативи за налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република 
Македонија, во директна и непосредна комуникација со надлежните членови.  

Во месец мај беа одржани шест седници на Инспекцискиот совет. 

2. Јулијана Силјановска, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на надзор на пазарот, работните односи и безбедност 
и здравје при работа 
Во периодот на месец мај, после завршувањето на обезбедувањето на предлози и мислења од државните инспекторати и 
инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, се одржа заедничко советување на коешто 
беа вклучени сите државни органи и институции во државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување се 
одржа во организација на Инспекцискиот совет во Скопје, во соработка со Министерството за информатичко општество и 
администрација и УСАИД. 

Исто така, и натаму продолжија активностите и работните состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија 
и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со обезбедување на финансиски 
средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија. Во овие активности беа вклучени 
сите членови на Инспекцискиот совет. 

Во текот на месец мај, Јулијана Силјановска соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година;  
-еден корегиран квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 
2018 година;  
-два годишни извештаи за работа во 2017 година;  
-една програма за полагање испит за инспектор во 2018 година; и 
-еден приговор на годишна оценка на успешност на инспектор во 2017 година. 

Во месец мај, таа постапуваше по осум претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  

3. Методија Димовски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на животната средина и заштита на здравјето на луѓето  

На 16 и 17 мај во хотел Камник, учествуваше на работилницата за финализирање на нацрт текстот на новиот Закон за инспекциски 
надзор, на која учествуваа претставници на МИОА и Државниот управен инспекторат. На 22 мај во хотел Арка, Методија Димовски го 
презентираше нацртот на новиот Закон за инспекциски надзор, пред претставниците на сите инспекциски служби. Двете 
работилници беа во организација на Проектот за Модернизација на инспекцискиот систем. 
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Во месец мај тој соодветно постапуваше и подготви соодветни информации за седници на Советот за повеќе точки, вклучувајќи: 

-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места; 
-одземање на лиценца на инспектор поради остварување на право за старосна пензија; и 
-две претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија. 
 
4. Ресул Шемо, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на градежништво, урбанизам и транспорт,  
Во периодот на месец мај, после завршувањето на обезбедувањето на предлози и мислења од државните инспекторати и 
инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, се одржа заедничко советување на коешто 
беа вклучени сите државни органи и институции во државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување се 
одржа во организација на Инспекцискиот совет во Скопје, во соработка со Министерството за информатичко општество и 
администрација и УСАИД. 

Исто така, и натаму продолжија активностите и работните состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија 
и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со обезбедување на финансиски 
средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија. Во овие активности беа вклучени 
сите членови на Инспекцискиот совет. 

Во текот на месец мај, Ресул Шемо соодветно постапуваше во врска со: 
-еден Правилник за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места. 

6. Горан Симоноски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на образование, наука и култура 
Во периодот на месец мај, после завршувањето на обезбедувањето на предлози и мислења од државните инспекторати и 
инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, се одржа заедничко советување на коешто 
беа вклучени сите државни органи и институции во државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување се 
одржа во организација на Инспекцискиот совет во Скопје, во соработка со Министерството за информатичко општество и 
администрација и УСАИД. 

Исто така, и натаму продолжија активностите и работните состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија 
и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со обезбедување на финансиски 
средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија. Во овие активности беа вклучени 
сите членови на Инспекцискиот совет. 

Во текот на месец мај, Горан Симоноски соодветно постапуваше во врска со: 
-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за вториот квартал од 2018 
година; и 
-еден корегиран годишен извештај за работа во 2017 година. 

Во месец мај, тој постапуваше по три претставки/налози за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, во 
директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции.  
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7. Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата  
Во периодот на месец мај, после завршувањето на обезбедувањето на предлози и мислења од државните инспекторати и 
инспекциски служби, во врска со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор, се одржа заедничко советување на коешто 
беа вклучени сите државни органи и институции во државата засегнати од имплементацијата на истиот закон. Ова советување се 
одржа во организација на Инспекцискиот совет во Скопје, во соработка со Министерството за информатичко општество и 
администрација и УСАИД. 

Исто така, и натаму продолжија активностите и работните состаноци со претставници на Светската банка во Република Македонија 
и со претставници на Европската банка за обнова и развој во Република Македонија, во врска со обезбедување на финансиски 
средства за реформи, модернизација и развој на инспекцискиот систем во Република Македонија. Во овие активности беа вклучени 
сите членови на Инспекцискиот совет. 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата, после дадената оставка на Владимир Гиноски 
поради заминување на друга функција, ги води сите предмети за постапување што произлегуваат од областа на земјоделство, 
шумарство, ветеринарство и безбедност на храна. Заради наведената причина тој соодветно постапуваше во врска со: 

-еден квартален план за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-еден квартален извештај за работата на секој инспектор во инспекторатите и инспекциските служби за првиот квартал од 2018 
година;  
-еден Правилник за измена и дополнување на правилник за систематизација; и 
-постапување по четири постапки за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор. 

Во истиот месец, тој постапуваше по една претставка/налог за инспекциски надзор, поднесени од граѓани на Република Македонија, 
во директна и непосредна комуникација со релевантните други државни органи и институции, а коишто произлегуваат од областа на 
земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна. 

Благоја Гешоски, член на Инспекцискиот совет надлежен за областа на управата, во текот на месец март соодветно постапуваше 
во врска со предмети од областа на управата: 

-четири Правилници за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места. 

8. Даниела Рендевска, генерален секретар во Инспекцискиот совет 

Даниела Рендевска, на работното место генерален секретар во Инспекцискиот совет е од почетокот на месец мај. Во текот на истиот 
месец, во соработка со претседателот на Инспекцискиот совет презеде конкретни активности за остварување на меѓународна 
соработка од областа на инспекцискиот надзор со Координативната комисија за инспекциски надзор на Владата на Република 
Србија. Целта на оваа билатерална соработка е размена на искуства во однос на координацијата на инспекциските служби. 
Планирано е во рамки на УСАИД Проектот за модернизација на инспекцискиот систем во Република Македонија да се реализира 
работна посета во Белград, во првата половина на јуни, 2018 година. 

 

  


