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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Годишниот извештај за работа на Инспекцискиот совет за 2020 година е 
изработен врз основана член 16, став (3) од Законот за инспекциски надзор, согласно кој, 
Советот за својата работа поднесува годишен извештај1 за информирање до Владата на 
Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна до 
крајот на првото тримесечје на тековната, за претходната година. 

Инспекцискиот совет е колегијален самостоен орган на државната управа, 
составен од претседател и шест члена, кои функцијата ја извршуваат професионално, со 
мандат од четири години. Законските надлежности на Советот се утврдени со Законот за 
инспекциски надзор, и вклучуваат: следење на спроведувањето на законските прописи за 
инспекциски надзор; креирање на клучни производи и услуги („Е-инспектор“); давање 
мислења по извештаи на инспекциските служби; донесување на Стратегија за обуки за 
инспекторите; постапување по претставки доставени од физички и правни лица; и др. 

Визијата на Инспекцискиот совет е модерен, функционален и ефикасен 
инспекциски систем, кој се потпира на најдобрите национални и меѓународни практики, во кој 
веруваат и граѓаните и економските оператори во Република Северна Македонија. 

Работата на претседателот и шесте членови на Советот, е поддржана од стручно-
административната служба, со која раководи генерален секретар, а со Правилникот за 
систематизација на работните места, систематизирани се вкупно 38 работни места, од кои на 
крајот на 2020 година, вкупно се пополнети само 11. 

Во текот на 2020 година, Инспекцискиот совет одржал вкупно 42 седници, на кои 
се разгледани вкупно 451 точка. Иако пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19, 
доведе до блокирање на процесите на сите нивоа и сфери, сепак, Инспекцискиот совет успеа 
да ги реализира и менаџира своите законски надлежности, а во соработка со инспекциските 
служби реализираше и бројни активности со цел превенција и заштита на животот и здравјето 
на луѓето и прилагодување на специфичните услови, вклучувајќи и две поопсежни акции за 
справување со КОВИД–19, од кои едната е сеуште во тек, кои се спроведени на барање на 
Владата на Република Северна Македонија  

Во првата акција, од 12.6.-8.10.2020 година, спроведени се 22.789 инспекциски 
надзори, во единаесет општини, при што се утврдени 528 неправилности. При втората акција, 
на ниво на целата држава, во периодот октомври-декември 2020 година, спроведени се 
вкупно 56.808 надзори и изречени се вкупно 123.107 решенија за изолација и 2.614 
инспекциски мерки. 

Во 2020 година, Советот разгледал и издал: 

- 65 налози за вршење на инспекциски надзор, а во 24 случаи е утврдена повреда на 
законите, 

 

 

 

1Инспекцискиот совет изработува посебен детален Годишен извештај за работа на инспекциските служби, кој го 
доставува до Владата на РСМ 
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- 24 согласности на Годишни планови за работа на инспекциските служби за 2021 
година (планови не доставиле инспекциските служби во МЗ-Х и УСЖС, планот на ДЗС не е 
прифатен, планот на ДДИ е вратен на доработка), 

- 15 позитивни мислења за Методологии за проценка за ризик, 

- разгледал и усвоил 25 Годишни извештаи за работа на инспекциските служби во 
2019 година, 

- 24 позитивни мислења за Извештаите за работа на инспекциските служби за 
периодот јануари-јуни 2020 година (Извештајот на инспекциската служба во ДЗС, не е 
прифатен, а АМС, МЗ-Х и ИУЈ не доставиле Извештај), 

- 24 позитивни мислења за Извештаите за работа на инспекциските служби за 
периодот јули декември 2020 година (Извештајот на инспекциската служба во ДЗС, не е 
прифатен, а АМС, МЗ-Х и ИУЈ не доставиле Извештај), 

Во декември 2020 година, Инспекцискиот совет преку електронската платформа 
за обуки овозможи пристап за околу 830 инспектори, вработени во инспекциските служби на 
централно ниво, за кои, според податоците од ЛМС системот, се издадени 2.671 сертификат 
за успешно реализирани генерички обуки на инспекторите во 2020 година.  

Со поддршка на проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на 
инспекциите”, во текот на 2020 година, подготвени се вкупно 187 листи за проверка. 

Согласно преодните одредби од ЗИН, Советот во 2020 година издал 26 лиценци 
на помлади инспектори од државните инспекциски служби и 256 лиценци за општински 
инспектори. Истовремено, врз основа на известувања од инспекциските служби, одземени се 
вкупно 40 лиценци за инспектор, по сила на закон, заради исполнување на условите за 
стекнување право на старосна пензија, и три лиценци за инспектор, по сила на закон, заради 
смрт на инспекторите. 

Во текот на  2020 година, Инспекцискиот совет разгледал вкупно 367 претставки, 
од кои 46 претставки се однесуваат на работата на инспекторите, 260 претставки се 
однесуваат на барање за инспекциски надзор, а 61 претставки се препратени на друг државен 
орган, побарани се дополнителни податоци и/или е констатирано дека се неосновани или 
некомплетни. 

Врз основа на доставени претставки, поднесени се 10 иницијативи за утврдување 
на дисциплинска постапка за сторен дисциплински престап, како и една иницијатива за 
дисциплинска постапка заради непостапување по обврски кон Инспекцискиот совет 
(поднесена до директорот на Дирекцијата за заштита и спасување). Во три случаи не е 
утврдена дисциплинска одговорност од страна на инспекторите, во три случаи инспекциските 
служби ги отфрлиле иницијативите за утврдување на дисциплинска одговорност на 
инспектор (во еден случај заради застареност), додека за три случаи инспекциските служби не 
доставиле никаков одговор. 

Инспекцискиот совет во текот на 2020 година интензивно работеше на развивање 
на софтверско решение („Е-инспектор“), за автоматизација на инспекциската постапка и 
инспекциското работење, кој ќе овозможи електронско поврзување и работење на сите 28 
инспекциски служби под негова јурисдикција.   

Во периодот 28.9.-24.12.2020 година, спроведена е првата интерактивната обука 
за кандидати за инспектори, на која учествувале 27 кандидати од 14 инспекциски служби. 
Обуката е спроведена на електронската платформа за учење, развиена во рамките на 
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проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциите“. Во рамките на истиот 
проект, редизајнирана и ажурирана е веб страницата на Советот (https://is.gov.mk). 

Во октомври 2020 година, е изработена и доставена до ВРСМ, Информација за 
кадровската екипираност на инспекциските служби во 2020 година. Според Информацијата, 
пополнетоста на работните места во инспекциските служби изнесува само 59,5%. 

Во текот на 2020 година Советот активно соработува во спроведувањето на 
проектот „Поддршка за подобрувањена ефективноста на инспекциите“ (поддржан од ЕБОР), 
како и проектот „Модернизација на инспекциските служби“ (поддржан на УСАИД). 

Инспекцискиот совет и во 2020 година ја продолжи интензивната соработка со 
повеќе државни органи и невладини организации, вклучувајќи ги: Државната комисија за 
спречување на корупција, Министерството за информатичко општество и администрација, 
Кабинетот на заменик претседателот на ВРСМ задолжен за борба против корупцијата и 
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, НВО Инфоцентар, Скопје, и др. 

Вкупниот одобрен буџет за 2020 година на Инспекцискиот совет изнесува 
19.345.000,00 денари, а неговата реализација е 90,72%, главно заради КОВИД-19, поради што 
обуките наместо во училница, се спроведуваа он-лајн. 

Вкупниот одобрен буџет за 2021 година е незначително зголемен и изнесува 
19.845.000,00 денари, наспроти проектираните и побарани средства од Буџетот на РСМ, во 
вкупен износ од 38.560.000,00 денари. 

https://is.gov.mk/
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I. ВОВЕД 

Согласно Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 102/19), донесен на 22.5.2019 година, а чија примена отпочна од 30.11.2019 
година, Инспекцискиот совет има надлежности врз 28 инспекциски служби, од кои 15 
функционираат како државни инспекторати, а 13 инспекциски служби функционираат како 
организациски единици во други органи на државната управа. Во рамки на овие инспекциски 
служби се утврдени 45 видови инспектори, а заклучно со 31 декември 2020 година, вработени 
се 857 инспектори кои вршат инспекциски надзор.  

Примарната цел на Инспекцискиот совет е преку реформи во инспекцискиот 
систем да придонесе за унапредување на капацитетот на службите задолжени за владеење на 
правото, за заштита на правата на граѓаните, заштита на животот и здравјето, заштита на 
конкурентноста на пазарот и заштита на фискалните интереси на државата. 

Стремежот на Инспекцискиот совет е преку спроведувањето на реформите во 
инспекцискиот систем на Република Северна Македонија, да ја врати довербата на граѓаните 
и бизнис секторот во инспекциските органи, кои со зајакнати и реформирани капацитети ќе ја 
унапредат и примената на регулативата, како и заштитата на правата на сите инволвирани 
страни. Крајната цел е изградба на систем кој гарантира стручна, професионална, ефикасна, 
политички неутрална, етична и пред се сервисно ориентирана инспекциска служба, во која 
вработувањето и напредувањето во кариерата ќе се заснова и ќе зависи само од 
способностите на инспекторите. 

Своите законски надлежности, утврдени со Законот за инспекциски надзор, 
Инспекцискиот совет ги спроведувач, пред се, преку следење на спроведувањето на 
законските прописи за инспекциски надзор. Исто така, Советот во континуитет креира клучни 
производи и услуги, како што се воспоставување на електронски систем за инспекциско 
работење „Е-инспектор“, дава мислења по извештаите на инспекциските служби и 
методологиите за проценка на ризик, донесува Стратегија за обуки за инспекторите, додека 
пак, преку постапувањето по претставки доставени од физички и правни лица ги лоцира 
можните неправилности во работењето на поединечни инспектори, прибира податоци, ги 
анализира и презема мерки во ситуации во кои наводите се потврдени, со цел зголемување на 
довербата кај граѓаните во севкупниот инспекциски систем. 

На 30.11.2019 година, започна да се применува новиот Закон за инспекциски 
надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), со кој јасно се 
утврдуваат правата и обврските на субјектите на надзорот; намалување на рестриктивноста и 
репресивноста како и на обврските на инспекциските служби кон Советот; комплементарно 
регулирање на статусните прашања на инспекторите; поедноставување на постапката за 
лиценцирање на инспектор; воведување на нов концепт на инспекциски надзор преку 
планирање врз основа на процена на ризик; олеснување и поголема правна сигурност за 
субјектите на надзор (пред се од приватниот сектор) со воведување на унифицирани правила 
за надзор и задолжителност на листи за проверка при редовниот надзор и на крајот 
надминување на неконзистентоноста, слабостите и пропустите од стариот Закон за 
инспекциски надзор.  

Најголем предизвик за Советот во наредниот период е ставање во функција на 
електронскиот систем за инспекциски надзор. Системот треба да овозможи електронска 
распределба на надзори по инспектори, следење на реализацијата на надзорите и 
генерирање на записници и решенија, генерирање на месечни планови, шестмесечни 
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извештаи и други типови на извештаи, за секоја инспекциска служба. Придобивките од овој 
систем за субјектите на надзор се далеку поголеми отколку за самите инспектори и 
инспекциски служби. Овој систем ќе го намали субјективното влијание на инспекторот кој го 
врши инспекцискиот надзор. Преку автоматизирани листи за проверка со кои ќе бидат 
прецизирани правата и обврските, но и мерките за не исполнетоста на обврските, 
инспекцискиот надзор ќе биде објективен, унифициран и без можност за манипулација, со 
што ќе се зголеми правната сигурност и довербата на граѓаните во севкупниот инспекциски 
систем. 

Инспекцискиот совет особено внимание посветува и на соработката со сите 
релевантни домашни и странски институции од владиниот, невладиниот и граѓанскиот 
сектор. Целта на овие соработки, пред се, е зајакнување на улогата на Советот во системот на 
хоризонтална координација на инспекцискиот надзор и обезбедување на целосно разбирање 
(медиумско/јавно/политичко), на неговата улога и значење во процесот на реформата на 
јавната администрација. 

Реализацијата на надлежностите и програмските определби на Советот, во многу 
аспекти зависи од воспоставувањето и одржувањето на добра и активна соработка и 
комуникација со различни институции, организации, медиуми и општа јавност, како домашни, 
така и странски. 

Инспекцискиот совет во континуитет остварува активна соработка во насоки на 
промоција и изнаоѓање на механизми за подобрување на инспекцискиот систем, притоа 
наоѓајќи најдобри практики и докажани решенија кои се апликативни за нашиот систем, 
размена на информации и искуства, па и во насока на обезбедување на дополнителни 
финансиски и друг вид на средства за подобрување на самиот систем. 

I.1.1 Мисија на Инспекцискиот совет 

Мисијата на Инспекцискиот совет е обезбедување и владеење на правото, 
заштита на правата на граѓаните, унапредување на заштита на здравјето и животот на луѓето, 
заштита на животната средина и унапредување на конкурентен економски амбиент, во 
рамките на делокругот на неговата работа. Со донесувањето на новиот Закон за инспекциски 
надзор („Службен весник на Република Северна Македонија„ бр. 102/19) дополнителна мисија 
е да се воведе нов концепт на инспекциски надзор преку планирање врз основа на процена на 
ризик и воедначено вршење на инспекцискиот надзор и воспоставување на информациски 
систем за инспекциски надзор кој ќе биде целосно интегриран во информацискиот систем на 
државната управа, односно преку платформата за интероперабилност ќе биде поврзан со 
другите информатички системи со кои ќе може да се разменуваат податоци и информации. 
Ова мисија има за цел да се постигне поголема транспарентност, предвидливост и правна 
сигурност на субјектите на надзор, но и да се унапредат механизмите за вршење на 
инспекциски надзор. 

Својата мисија, Инспекцискиот совет ја остварува, пред се, преку целосно и 
доследно спроведување на законската и подзаконската регулатива во областите од 
делокругот на неговата работа, обезбедувајќи нејзин тренд со современите потреби и 
реформски текови во Република Северна Македонија. 

I.1.2 Визија на Инспекцискиот совет 

Модерен, функционален и ефикасен инспекциски систем, кој се потпира на 
најдобрите национални и меѓународни практики, во кој веруваат и граѓаните и економските 
оператори во Република Северна Македонија. 
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I.1.3 Вредности и принципи на кои се темели Инспекцискиот совет 

Основните принципи во работењето на Инспекцискиот совет, се темелат на 
неколку вредности чие што најшироко прифаќање од сите заинтересирани страни гарантира 
успешност. Тие вредности се следните:  

Транспарентност 

Отчетност 

Сигурност 

Партнерство 

Општествена одговорност 

Учество на јавноста 

Почитување на законите 

Зелена индустрија 

Здрава популација 
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II. ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 

II.1 Статус и надлежности 

Инспекцискиот совет е колегијален самостоен орган на државната управа, 
составен од претседател и шест члена, кои функцијата ја извршуваат професионално, со 
мандат од четири години. Актуелниот состав на Советот го сочинуваат: 

- М-р Магдалена Филиповска-Грашкоска, претседател, 

- Јулијана Силјановска, надлежен член за област 1 – пазар, работни односи и 
безбедност и здравје при работа;  

- М-р Методија Димовски, надлежен член за област 2 – животна средина и заштита 
на здравјето на луѓето;  

- Ресул Шемо, надлежен член за област 3 – градежништво, урбанизам, комунални 
работи и транспорт;  

- Фитим Лога, надлежен член за област 4 – земјоделство, шумарство, 
ветеринарство и безбедност на храна;  

- Ќерамедин Селими, надлежен член за област 5 – образование, наука и култура, и 

- Д-р Благоја Гешоски, надлежен член за област 6 – управа. 

Советот работи и одлучува на седница. Одлуките се донесуваат со мнозинство 
гласови од вкупниот број на членови, а ги потпишува претседателот или член на Советот, кој 
што, по овластување на претседателот, претседавал со седницата. 

Работата на Советот е уредена со Законот за инспекциски надзор („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19) и со Деловник за работа, кој го 
донесува самиот Совет. За своето работење Советот донесува тригодишен Стратешки план, 
Годишен план за работа, а за спроведувањето на законските надлежности и останатите 
работни задачи, известува преку Годишен извештај за работата, кој го доставува до Владата и 
Собранието на Република Северна Македонија. 

Законските надлежности на Инспекцискиот совет се дефинирани со член 18 од 
ЗИН, според кој Советот ги врши следните работи: 

1) ја следи и координира работата на инспекциските служби организирани како органи во 
состав на министерствата и организациски единици за инспекциски надзор во состав на други органи 
на државната управа; 

2) се грижи за примената на меѓународно признатите стандарди за инспекциски надзор 
пропишани од меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, како и за 
стандардите и другите стандардизациски документи кои ја сочинуваат националната стандардизација, 
како и правилата на добра практика кои ги применува субјектот на инспекциски надзор; 

3) дава писмена согласност на годишниот план за инспекциски надзор наинспекциските 
служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за 
инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

4) дава мислење на методологиите за процена на ризик донесени од инспекциските служби 
организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за инспекциски 
надзор во состав на други органи на државната управа; 
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5) дава мислење на шестмесечните извештаи за инспекциски надзор на инспекциските 
служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за 
инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

6) дава мислење на предлозите на законите и подзаконските акти од областа на 
инспекцискиот надзор; 

7) донесува насоки за изготвување на актите за внатрешна организација и систематизација 
на инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациските 
единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа, врз основа на кои 
Министерството за информатичко општество и администрација дава согласност; 

8) подготвува годишен извештај за работа на инспекциските служби организирани како 
органи во состав на министерствата и организациски единици за инспекциски надзор во состав на 
други органи на државната управа, кој го доставува до Владата; 

9) издава налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски надзор, на 
инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски 
единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

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

11) донесува програма за испит за лиценца за инспектор - општ дел и го организира и 
спроведува општиот дел од испитот за лиценца за инспектор; 

12) издава и одзема лиценца за инспектор; 

13) развива политики за управување со учинокот на инспекторите и ја следи успешноста 
нанивното работење; 

14) креира единствена рамка за развој и управување со инспекторите во инспекциските 
служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски единици за 
инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

15) воспоставува и одржува систем за стручно усовршување и обука на инспектори во 
инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски 
единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

16) донесува и спроведува годишна програма за генеричка обука на инспекторите во 
инспекциските служби организирани како органи во состав на министерствата и организациски 
единици за инспекциски надзор во состав на други органи на државната управа; 

17) донесува стратешки план, годишен план за работа и годишен извештај за работа на 
Советот; 

18) воспоставува и одржува регистри и информациски систем за управување со 
инспекцискиот надзор; 

19) постапува по претставки од физички и правни лица, поврзани со работата на 
инспекторите, инспекциските служби и/или субјектите на инспекциски надзор; 

20) поднесува предлог за разрешување на директор на инспекциска служба; 

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

22) спроведува меѓународна соработка во областа на инспекциски надзор. 

II.2 Организациска поставеност и човечки ресурси 

Работата на претседателот и шесте членови на Советот, е поддржана од стручно-
административната служба, со која раководи генерален секретар на начин кој обезбедува 
законито, стручно, одговорно, навремено и економично работење. Актуелен генерален 
секретар на Советот е Даниела Рендевска. 

Вработените во стручно - административната служба на Советот имаат статус на 
административни државни службеници и за истите се применуваат одредбите од Законот за 
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административните службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и општите 
прописи од областа на работните односи. 

Согласно Правилникот за внатрешна организација на Инспекцискиот совет2 бр. 
01-164/1 од 31.1.2020 година, во организациската структура на Советот се утврдени три 
сектори со по две одделенија, како и едно самостојно Одделение за финансиски прашања, 
независно од останатите организациски единици на Советот (Графикон 1). 

Графикон 1 Органограм на Инспекциски совет 

 

Во Правилникот за систематизација на работните места во Инспекцискиот совет3 
бр. 01-181/1 од 3.2.2020 година, систематизирани се вкупно 38 (триесет и осум) работни места, 
на девет различни нивоа, од кои на крајот на 2020 година вкупно се пополнети 11 (Табела 1). 

Табела 1 Пополнетост на работните места во Инспекцискиот совет (состојба на 31.12.2020 
година) 

Ниво Систематизирани работни 
места 

Пополнети работни места 

А01 2 1 

Б02 3 0 

Б04 7 1 

 

 

 

2https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/2020-Правилник-за-организација-скениран.pdf 

3https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/ 2020-Правилник-за-систематизација-скениран.pdf 
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В01 15 5 

В02 1 0 

В03 2 0 

В04 6 3 

Г01 1 1 

Г02 1 0 

Вкупно 38 11 

 

Од вкупно 17 вработени во Советот, 16 се со високо образование, и само еден со 
средно образование, 11 се жени, а 7 се мажи, 13 се на возраст до 40 години, а 5 над 40 години, 
13 се македонци, 4 албанци и 1 турчин. Деталната полова, возрасна, образовна и етничка 
структура на вработените во Советот, е презентирана во Табела 2. 

Табела 2 Структура на вработените во Инспекцискиот совет (состојба на 31.12.2020 година) 

  Македонци Албанци Турци Вкупно 

<40 год. >40 год. <40 год. >40 год. <40 год. >40 год. <40 год. >40 год. 

Именувани 
лица 

М 0 2 1 1 1 0 2 3 

Ж 1 1 0 0 0 0 1 1 

Државни 
службеници 

М 1 0 1 0 0 0 2 0 

Ж 6 2 1 0 0 0 7 2 

Вкупно М 1 2 2 1 1 0 4 3 

Ж 7 3 1 0 0 0 8 3 

Се вкупно  8 5 3 1 1 0 12 6 
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III. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Во текот на 2020 година, Инспекцискиот совет одржа вкупно 42 седници, од кои 
36 редовни и 6 вонредни, на кои се разгледани вкупно 451 точка. Компаративно, во однос на 
2019 година, Советот има одржано 14 седници помалку, што се должи пред се на измените од 
новиот ЗИН, согласно кој повеќе не се одржуваат јавни седници, на кои се разгледуваа 
претставки за работата на инспекторите и инспекциските служби. Намалување е евидентно и 
во бројот на точки кои биле разгледани од Советот во 2019 година (вкупно 711), што исто така 
произлегува од измените на ЗИН и различните барања, надлежности и производи кои 
произлегуваат од истиот, за кои Советот е надлежен да одлучува. 

III.1 Инспекцискиот совет и пандемијата предизвикана од вирусот 
КОВИД – 19 

2020 година беше предизвик за сите, имајќи во вид дека пандемијата од вирусот 
КОВИД - 19 доведе до блокирање на процесите на сите нивоа и сфери. Сепак и покрај таквата 
ситуација, Советот успеа да ги менаџира и реализира своите законски надлежности, а во 
соработка со инспекциските служби реализираше и бројни активности насочени кон 
превенција и заштита на животот и здравјето на луѓето и прилагодување на специфичните 
услови во кои се затекна целиот свет.  

Инспекциските служби, со самиот почеток на пандемијата, а и во текот на целата 
2020 година, беа на бедемот за заштита од КОВИД-19 и неуморно и несебично дејствуваа во 
насока на спроведувањето на препораките за заштита и превенција вирусот, донесени од 
страна на Владата на Република Северна Македонија. 

Со самиот почеток на пандемијата, Советот во соработка со Друштвото за услуги и 
трговија „ЕПИ ЦЕНТАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДООЕЛ, Скопје, обезбеди заштитна опрема 
(маски и ракавици) за инспекциските служби, за нивна заштита при теренските контроли.  

Советот во соработка со Министерството за информатичко општество и 
администрација, изработи мобилна апликација/платформа, која требаше да креира една 
точка на пријавување на непочитување на мерките и препораките на Владата, за превенција 
од вирусот КОВИД – 19, во која јасно беа дефинирани надлежностите на ДПИ, ДТИ, ДСЗИ, 
ДИТ, АХВ и МАЛМЕД. За жал, поради законски пречки, оваа апликација беше повлечена пред 
самото пуштање во употреба, меѓутоа беше основ Советот да ја преземе улогата на 
координатор преку својата интернет страна и други начини на комуникација со 
инспекциските служби, специјализирани за препораките на Владата за справување со КОВИД 
– 19. 

Во 2020 година, на барање на Владата на Република Северна Македонија, Советот 
координираше две поопсежни акции за справување со КОВИД – 19, од кои едната 
продолжува и во 2021 година. 

Имено,  на својата 63-та седница, на одржана на 9.6.2020 година, Владата на 
Република Северна Македонија ги задолжи Советот и сите надлежни инспекциски служби, да 
подготват одделни Акциски планови за зајакнати и интензивирани контроли во рамки на 
своите надлежности, со цел почитување на одлуките, мерките, препораките и протоколите на 
Владата во функција на спречување на ширење на КОВИД – 19 и тоа во следните  кризни 
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подрачја/општини: Скопје (сите општини), Куманово, Липково, Штип, Карбинци, Тетово, 
Боговиње, Брвеница, Теарце, Желино и Јегуновце. 

По задолжение од Советот, оваа акција беше спроведувана од инспекторите во 
ДПИ, ДТИ, ДСЗИ, ДИТ, АХВ и МАЛМЕД, во текот на 17 неделен период,од 12.6.2020 до 
8.10.2020 година. Бројот на вкупно спроведени инспекциски надзори, за кои Советот на 
неделна основа доставуваше информации до Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Северна Македонија, како и вкупниот број на утврдени неправилности, по општини 
е прикажан во Табела 3. 

Табела 3 Број на спроведени инспекциски надзори и број на утврдени неправилности по 
задолжение од ВРСМ 
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Бр. на 
контролирани 

субјекти 

18.71
8 

1.238 93 799 56 1.218 165 121 159 132 90 22.789 

Бр. на утврдени 
неправилности 

245 52 11 43 8 100 17 9 21 14 8 528 

 

Втората акција претставува продолжение на Акцискиот план, но, овој пат се 
спроведува на ниво на цела држава. Во тримесечниот период (октомври, ноември и декември 
2020 година), спроведени се вкупно 56.808 надзори и изречени се вкупно 123.107 решенија за 
изолација и 2.614 инспекциски мерки. 

Табела 4 Број на спроведени инспекциски надзори и број и вид на изречени мерки во 
октомври, ноември и декември 2020 година 

Инспекција Надзори Решенија Решенија за 
самоизолација 

Прекршочни 
пријави 

Кривични 
пријави 

Прекршочен 
платен налог 

Едукација 

ДПИ 43.312 600 0 376 59 540 0 

ДТИ 6.317 267 0 1 0 33 0 

ДСЗИ 1.661 124 12.3107 0 0 0 0 

ДИТ 756 80 0 91 12 30 0 

АХВ 4.316 93 0 4 0 21 276 

МАЛМЕД 446 7 0 0 0 0 0 

ВКУПНО 56.808 1.171 123.107 472 71 624 276 

 

Поради вонредната состојба, предизвикана од КОВИД -19, Владата на РСМ 
донесе Уредба со законска сила за применување на Законот за инспекциски надзор, со која 
спроведувањето на Годишната програма за генерички обуки на инспекторите за 2020 година, 
беше одложено до 31.8.2020 година.  

Како последица на одложувањето, а со цел заштита на животот и здравјето на 
луѓето и јавниот интерес, предизвикани од здравствените и епидемиолошки услови кои ги 
наметнува состојбата со вирусот, Советот одлучи дека сите предвидени обуки до крајот на 
2020 година, да се спроведуваат од далечина, т.е. со користење на средства за електронска 
комуникација. 
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III.2 Следење на спроведувањето на законските прописи за 
инспекциски надзор 

Имајќи во предвид дека новиот Закон за инспекциски надзор отпочна да се 
применува на 30.11.2019 година, Инспекцискиот совет во 2020 година својот капацитет и 
потенцијал го насочи кон обврските кои произлегуваат од одредбите на овој закон и 
подзаконските прописи кои произлегуваат од него. 

Во таа смисла, фокусот беше ставен на остварување на планираните резултати во 
Годишниот план за работа на Советот за 2020 година, кои вклучуваа: 

III.2.1.1. Целосно комплетирање на постапката за донесување на сите 
релевантни подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за инспекциски надзор 

Министерот за информатичко општество и администрација, на 30.1.2020 година го 
донесе Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на посебна евиденција за 
податоците што се однесуваат на инспекциската постапка („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 21/20), со што целосно се заокружи листата на подзаконски акти кои 
произлегуваат од ЗИН. 

III.2.1.2. Давање мислења на законите и подзаконските акти од областа на 
инспекцискиот надзор 

Во функција на усогласување на материјалните закони со ЗИН, Советот во 2020 
година разгледа и даде мислење за 434 предлози за изменување и дополнување на 42 предлог 
закони, од сите области (Табела 5). 

Табела 5 Преглед на Предлог-закони, за кои Инспекцискиот совет издал мислење во 2020 
година 

РБр Назив на законот 

1 Закон за минерални суровини 

2 Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати  

3 Закон за трговија  

4 Закон за заштита на потрошувачите  

5 Закон за автокампови 

6 Закон за внатрешна пловидба  

7 Закон за средното образование 

8 Закон за употреба на македонскиот јазик  

9 Закон за скијалишта 

10 Закон за заштита и спасување 

11 Закон за заштита на личните податоци  

12 Закон за јавна чистота  

 

 

 

4 Вкупно разгледани 43 предлози за вкупно 42 закона. Законот за енергетика е доставен во два наврати и за истиот 
Советот дал две мислења. 
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РБр Назив на законот 

13 Закон за ветеринарно медицински препарати 

14 Закон за заштита на културното наследство  

15 Закон за развој, производство и промет на воени стоки 

16 Закон за енергетика  

17 Закон за култура  

18 Закон за управување со отпад  

19 Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните 
текови на отпад  

20 Закон за управување со отпад од пакување 

21 Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и 
електронска опрема  

22 Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори  

23 Закон за управување со дополнителни текови на отпадот во системот за проширена 
одговорност на производителот  

24 Закон за семенски и саден материјал кај земјоделски видови растенија  

25 Закон за рибарство и аквакултура  

26 Закон за пасиштата  

27 Закон за консолидација на земјоделско земјиште  

28 Закон за селекционерски права  

29 Закон за безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на 
почвата  

30 Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја  

31 Закон за органско земјоделско производство  

32 Закон за берзи на земјоделско прехранбени производи 

33 Закон за шумска и ловна инспекција  

34 Закон за државниот инспекторат за земјоделство  

35 Закон за здравјето на растенијата  

36 Закон за квалитетот на земјоделските производи  

37 Закон за шумите  

38 Закон за сточарството  

39 Закон за вршење земјоделска дејност  

40 Закон за ловство  

41 Закон за нус производи од животинско потекло 

42 Закон за постапување со бесправно изградени објекти  

III.2.1.3. Давање на налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски 
надзор 

Еден од клучните контролни механизми на Советот, е секако можноста по 
поднесен предлог или по службена должност, да издаде налог за вршење на поединечен или 
заеднички инспекциски надзор. Во 2020 година, Советот издал вкупно 65 налози (Табела 6), 
од кои 1/3 или 21 налог се издадени на инспекциските служби од Област 2 – Животна средина 
и заштита на здравјето на луѓето, додека најмалку налози се издадени во Област 3 – 
Градежништво, урбанизам комунални работи и транспорт, само 4 налози за вршење на 
инспекциски надзори. 
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Табела 6 Преглед на издадени налози за инспекциски надзор во 2020 година, по резултат 

Област/ 
Инсп.Служ. 

Со утврдени 
неправилност

и 

Без утврдени 
неправилност

и 

Во тек Не спроведени ВКУПНО 

Област 1 7 5 0 0 12 

1 ДПИ 2 1   3 

2 ДТИ 5 4   9 

3 ДИТИ      

4 ДДИ      

Област 2 4 16 1  21 

5 ДИЖС 3 6 1  10 

6 ДСЗИ 1 8   9 

7 МАЛМЕ
Д 

 1   1 

8 МЗ-Х      

9 ДРС      

10 ДЗС  1   1 

11 ЦУК      

Област 3  4   4 

12 ДКИ      

13 ДИГУ  4   4 

14 ДИТ      

15 УСЖС      

16 МТВ      

Област 4 3 2   5 

17 ДИЗ      

18 АХВ 3 2   5 

19 ДИШЛ      

Област 5 1 6   7 

20 ДИП 1 6   7 

21 УЗКН      

22 МК      

Област 6 9 6 1  16 

23 ДУИ 9 5 1  15 

24 ДИЛС  1   1 

25 ДАРМ      

26 ИУЈ      

27 МТСП      

28 АМС      

СЕ ВКУПНО 24 39 2 0 65 

 

Во текот на 2020 година, само 11 инспекциски служби постапувале по издадени 
налози од Советот, од кои поединечно најголем број на налози за инспекциски надзор, вкупно 
15 се издадени на ДУИ, а најмалку, по еден налог е издаден на МАЛМЕД, ДЗС и ДИЛС. 

Од вкупниот број на издадени налози, во 24 случаи е утврдена повреда на 
законите (најголем број неправилности се утврдени од страна на ДУИ, 9 и ДТИ, 5) додека во 
39 случаи (најголем број на случаи кај ДСЗИ, 8, ДИЖС и ДИП по 6) не е утврдено отстапување 
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од законот од страна на субјектите на инспекциски надзор. Во два случаи, инспекцискиот 
надзор е во тек. 

Компаративната анализа на вкупниот број на издадени налози за инспекциски 
надзор во 2020 година (65), наспроти вкупниот број на издадени налози за инспекциски 
надзор во 2019 година (105) покажува намалување од 38%. Ова намалување се должи пред се 
на законските измени на ЗИН во однос на издавањето на налог за инспекциски надзор и 
дефинирањето на случаите во кои, по поднесена иницијатива за спроведување на 
инспекциски надзор, Советот издава налог за инспекциски надзор. Дополнително, 
ситуацијата со КОВИД-19, доведе до комплетно затварање на одредени области. Исто така, 
Советот во 2020 година при издавањето на налозите за инспекциски надзор ја земаше во 
предвид и заштитата на здравјето  луѓето, меѓутоа и заштитата на здравјето на инспекторите 
кои се најдоа на првата линија на одбраната и спроведувањето на мерките за заштита и 
превенција, како и ефикасното и ефективно искористување на и така лимитираните ресурси 
со кои располагаат инспекциските служби.     

III.3 Клучни производ и ХЕМ. услуги на Советот 

Во оваа приоритетна област, чија цел е обезбедување на извршувањето на 
клучните законски обврски на Советот, кои произлегуваат од Законот за инспекциски надзор, 
како и негово целосно спроведување, во функција на системот на инспекциски надзор, кој 
треба да обезбеди стручна, професионална, ефикасна, политички неутрална, етична и пред се 
сервисно ориентирана инспекциска служба, беа планирани следните резултати: 

III.3.1.1. Давање на согласност на Годишните планови за работа на 
инспекциските служби 

Согласно член 33, став (2) од ЗИН, инспекциските служби имаат обврска да 
изработат Годишен план за работа на инспекциската служба, кој најдоцна до 15 ноември се 
доставува до Инспекцискиот совет. Планот треба да биде подготвен согласно Правилникот за 
содржината и формата на Годишниот план за работа на инспекциска служба („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 238/19). 

Во однос на Годишниот план за работа за 2021 година, Советот ги разгледал и 
прифатил плановите на 24 инспекциски служби, додека две служби (МЗ-Х и УСЖС), воопшто 
не доставиле Годишни планови за работа во 2021 година. Годишниот план на ДЗС не е 
прифатен, додека планот на ДДИ е вратен на доработка. 

Поради законскиот расчекор кој настана со донесувањето на ЗИН, Советот на 
почетокот на 2020 година, разгледувал и одобрил задоцнети Годишни планови за работа во 
2020 година на МАЛМЕД, ЦУК, ДИГУ, ДИП и ДИЛС, додека пак пет инспекциски служби 
воопшто не доставиле Годишен план за 2020 година, и тоа: МЗ-Х, УСЖС, ДИШЛ, АМС и ИУЈ5. 

 

 

 

5 Инспекторат за употреба на јазиците е формиран со Законот за употреба на јазиците („Сл. весник на РСМ“ бр. 
220/2019), но поради тоа што во 2020 година, сеуштенема вработени лиценцирани инспектори, практично 
инспекциски надзори не се спроведувани. Кандидатите за инспектори во Инспекторатот за употреба на јазиците, 
се очекува да ги завршат своите обуки и да се стекнат со лиценци за инспектор во првата половина од 2021 година, 
по што ќе започнат да вршат инспекциски надзори. 
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III.3.1.2. Давање на мислење на Методологии за процена на ризик  

Согласно член 32, став (4) од ЗИН, „Проценката на ризик вклучува анализа, 
управување и известување за ризикот и се спроведува според методологија за проценка на 
ризик, која ја донесува раководителот на инспекциската служба од член 26, став (1), точки 1 и 
2, по претходно мислење на Советот за усогласеност со актот од став (9) на овој член“, 
инспекциските служби треба да подготват и достават до Советот, Методологија за проценка 
за ризик.  

Во текот на 2020 година, со поддршка на Советот, во рамки на ЕБОР Проектот, 15 
инспекциски служби (ДПИ, ДТИ, ДИП, ДИТ, ДИТИ, ДУИ, ДИГУ, ДИЖС, ДСЗИ, ДИШЛ, ДИЗ, 
ДКИ, ДИЛС, АХВ и ДРС) подготвиле и доставиле Методологии за проценка за ризик, кои се 
позитивно оценети. Останатите тринаесет инспекциски служби (МАЛМЕД, МЗ-Х, ДЗС, ЦУК, 
ДРС, УСЖС, МТВ-КПО, УЗКН, МК, ДУИ, ДАРМ, МТСП, ИУЈ и АМС), се вклучени во 
продолжението на проектната поддршка од ЕБОР и се очекува овие Методологии да се 
изработат во текот на 2021 година. 

III.3.1.3. Давање мислења на Годишните извештаи за работа на инспекциските 
служби 

Согласно член 16, став (9) од поранешниот Закон за инспекциски надзор, 
„Годишниот извештај од членот 15 став (2) на овој закон директорот го доставува и до 
Инспекцискиот совет“. 

Во овој контекст, Советот ги разгледал и усвоил годишните извештаи за работа на 
сите инспекциски служби во 2019 година. 

III.3.1.4. Давање мислења на Извештајот за работа на инспекциската служба за 
претходните шест месеци 

Согласно член 35, став (1) од ЗИН, „Извештајот за работа на инспекциската служба 
за претходните шест месеци, го донесува директорот односно раководителот на 
инспекциската служба од член 26 на овој закон, најдоцна до 15 јули за периодот јануари – јуни 
во тековната година, односно најдоцна до 15 јануари за периодот јули – декември од 
претходната година, кој се објавува на веб страната на инспекциската служба“ и став (2) 
„Извештајот од став (1) на овој член, за работата на инспекциските служби од член 26, став (1), 
точки 1 и 2 од овој закон, најдоцна до 31 јули односно 31 јануари, се доставува до Советот, во 
електронска и хартиена форма“. 

За периодот јануари-јуни 2020 година, Советот ги разгледал и ги прифатил 
односно издал позитивно мислење, Извештаите за работа на 24 инспекциски служби, додека 
Извештајот за работа на инспекциската служба во ДЗС, не е прифатен и согласно законските 
надлежности, Советот доставил иницијатива до директорот на ДЗС за покренување на 
дисциплинска постапка за дисциплинска неодговорност на раководителот на таа 
инспекциска служба. Останатите четири инспекциски служби (MЗ-Х, ИУЈ и АМС), не 
доставиле Извештај за својата работа во првото полугодие од 2020 година. 
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Иако Извештаите за работа на инспекциските служба за периодот јули-декември 
2020 година, се доставуваат по истекот на 2020 година и всушност се процесирани од Советот 
на почетокот на 2021 година, сепак, заради целовитост на ова прашање, информацијата за 
овој период од годината е вклучена во овој годишен извештај. Во овој контекст, Советот ги 
разгледал и прифатил Извештаите за работа на 23 инспекциски служби, а еден Извештај 
(ДДИ) е сеуште во постапка на разгледување, додека Извештајот за работа во второто 
полугодие од 2020 година, на инспекциската служба во ДЗС, Советот не го прифатил. И во ова 
полугодие три инспекциски служби (MЗ-Х, ИУЈ и АМС)не доставиле Извештај за работа. 

III.3.1.5. Донесување и спроведување на Програма за генеричка обука на 
инспекторите 

Со донесувањето на Законот за инспекциски надзор воспоставен е целосно нов 
систем за развој и управување со инспекторите во инспекциските служби на централно ниво. 
Меѓутоа, поради вонредната состојба предизвикана од КОВИД-19, Владата на РСМ донесе 
Уредба со законска сила за применување на Законот за инспекциски надзор, со која 
спроведувањето на Годишната програма за генерички обуки на инспекторите за 2020 година, 
е одложено до 31.8.2020 година. Во овој контекст, Советот одлучил Програмата за 2020 
година да се реализира со помош на електронската платформа за учење, која е ставена во 
функција во септември 2020 година, а во декември 2020 година, преку оваа електронска 
платформа за обуки, е овозможен пристап за околу 830 инспектори, вработени во 
инспекциските служби на централно ниво, со што се овозможи реализација на нивната 
обврска за посетување на најмалку три генерички обуки од Годишната програма за генерички 
обуки. 

Врз основа на податоците од ЛМС системот, издадени се 2.671 сертификат за 
успешно реализирани генерички обуки на инспекторите во 2020 година6(Табела 7). 

Табела 7 Преглед на издадени сертификати, по теми 

Бр. Област/Тема Број 

Област 1 – Законодавство 

Тема 1.1 Начела и организација, права, обврски и овластувања на инспекторите (Закон 
за инспекциски надзор) 

561 

Тема 1.2 Инспекциски надзор (Закон за инспекциски надзор и Упатство за начинот на 
спроведување на инспекциски надзор) 

695 

Тема 1.3 Начела и организација, постапки, одговорност и санкции (Закон за 
прекршоци) 

443 

Тема 1.4 Постапување по претставки и предлози, прекршочни одредби (Закон за 
постапување по предлози и претставки) 

380 

Тема 1.5 Канцелариско работење, архивско работење (Уредба за канцелариско и 
архивско работење) 

317 

Област 2 – Зајакнување на личните капацитети 

Тема 2.1 Компјутерска обработка на текст и табеларни пресметки 99 

Тема 2.2 Етика 176 

ВКУПНО 2671 

 

 

 

 

6 Сертификатите се издаваат автоматски, откако инспекторот успешно ќе ја заврши соодветната избрана обука. 
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Во согласност со член 49, став (3) од ЗИН, Советот на 10.9.2020 година ја донесе 
Годишна програма за генерички обуки на инспекторите за 2021 година7, која вклучува 
единаесет теми, поделени во две области: Област 1 – Законодавство, и Област 2 – 
Зајакнување на личните капацитети. 

III.3.1.6. Спроведување на Програма за интерактивна обука на кандидати за 
инспектори и организирање на испит за општ дел 

III.3.1.6.1. Интерактивна обука  

Со Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19) 
воспоставен е целосно нов систем за стекнување со лиценца за инспектор во инспекциските 
служби во Република Северна Македонија. Дел од овој нов систем е тримесечна обука на 
кандидатите за инспектори, според Програмата за интерактивната обука за стекнување со 
лиценца за инспектор, усвоена од Советот во 2019 година. 

Програмата опфаќа осум модули, со вкупно 23 теми, и тоа: 

Модул 1 – Закон за инспекциски надзор 

Модул 2 – Закон за општа управна постапка 

Модул 3 – Закон за прекршоци 

Модул 4 – Закон за постапување по предлози и претставки 

Модул 5 – Уредба за канцелариско и архивско работење 

Модул 6 – Упатство за начинот на спроведување на инспекциски надзор 

Модул 7 – Компјутерски вештини 

Модул 8 – Зајакнување на личните капацитети 

Табела 8 Преглед на кандидати за инспектори во првата генерација 

РБр Инспекциска служба 
Број на 

кандидати 

1 Државен пазарен инспекторат 9 

2 Државен инспекторат за труд 1 

3 Агенција за храна и ветеринарство 3 

4 Центар за управување со кризи 1 

5 Државен инспекторат за локална самоуправа 2 

6 Инспекторат за употреба на јазиците 3 

7 Општина Штип 1 

8 Општина Радовиш 1 

9 Општина Демир Хисар 1 

10 Општина Охрид 1 

11 Општина Струга 1 

12 Општина Сопиште 1 

13 Општина Гази Баба 1 

 

 

 

7https://is.gov.mk/wp-content/uploads/2020/11/179-Годишна-програма-за-генерички-обуки-за-инспекторите-за-2021-
година.pdf 
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РБр Инспекциска служба 
Број на 

кандидати 

14 Општина Босилово 1 

 ВКУПНО 27 

 

За да се започне со интерактивната обука во 2020 година поради состојба на 
пандемија, беше потребно да се изврши прилагодување на Наставните програми од осумте 
модули. Прилагодувањата беа изработени со поддршка на Европска Банка за Обнова и Развој 
- Проектот за спроведување на on-line обука, односно електронско учење на електронската 
платформа за обуки и испити ЛМС. 

Во 2020 година, за прв пат е спроведена интерактивна обука за кандидати за 
инспектори, која започна со воведна сесија на 28 септември и траеше до 24 декември 2020 
година. Првата хетерогена група беше составена од 27 кандидати за инспектори, од 14 
инспекциски служби, од централно и локално ниво (Табела 8).  

III.3.1.7. Поддршка на инспекциските служби при изготвување на Листи за 
проверка 

Преку проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциите”, 
финансиски поддржан од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и Министерството за 
финансии на Големото војводство на Луксембург, во текот на 2020 година, Советот обезбеди 
поддршка за подготвување на вкупно 187 листи за проверка, од кои 89 се подготвени од 
консултантот на проектот, ИДЕАС Депо, Скопје, додека 98 листи за проверка се подготвени 
самостојно од инспекциските служби. Сите листи за проверка се објавени на веб-страниците 
на инспекциските служби, а врски кон нив се поставени и на веб-страницата8 на Советот. 

III.3.1.8. Издавање на лиценца за инспектор 

Имајќи ја во вид преодната одредба од член 102, став (2) од ЗИН, „Постапките за 
вработување и унапредување на инспектори започнати пред денот на започнувањето со 
примената на овој закон, ќе се завршат според Законот за инспекциски надзор („Службен 
весник на Република Македонија“ број 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15, 53/16, 
11/18, 83/18 и 120/18)“, Советот во 2020 година спровел испит за лиценца за инспектор, по што 
издал 26 лиценци на помлади инспектори од државните инспекциски служби (Табела 9). 

Табела 9 Преглед на издадени лиценци за државни инспектори во 2020 година, по вид на 
инспектор 

Бр. Назив на вид на инспектор Број на лиценци 

1 Државен пазарен инспектор 8 

2 Државен управен инспектор 6 

3 Државен инспектор за труд 5 

4 Државен санитарен и здравствен инспектор 3 

5 Државен инспектор за животна средина 1 

6 Државен инспектор за локална самоуправа 1 

 

 

 

8https://is.gov.mk/листи-за-проверка/ 
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Бр. Назив на вид на инспектор Број на лиценци 

7 Инспектор за заштита и спасување 1 

8 Државен инспектор за храна 1 

 ВКУПНО 26 

Исто така, согласно член 103, став (5) од ЗИН, „Советот во рок од три месеци од 
денот на започнување со примена на овој закон, ќе му издаде лиценца за инспектор во 
соодветната област, на инспектор вработен во инспекциските служби од членот 26 став (1) 
точка 3 од овој закон“, во текот на 2020 година, Советот за прв пат издал вкупно 256 лиценци, 
за  девет вида на општински инспектори (Табела 10). 

Табела 10 Преглед на издадени лиценци за општински инспектори во 2020 година, по вид на 
инспектор 

Бр. Назив на вид на инспектор Број на лиценци 

1 Општински инспектор за животна средина 55 

2 Општински комунален инспектор 84 

3 Општински инспектор за патишта 6 

4 Општински инспектор за патен сообраќај 23 

5 Општински градежен инспектор 48 

6 Општински инспектор за домување 8 

7 Општински просветен инспектор 18 

8 Општински инспектор за спорт 3 

9 Општински инспектор за туристичка и угостителска 
дејност 

11 

 ВКУПНО 256 

 

III.3.1.9. Одземање на лиценца на инспектор 

Согласно член 18 став (1), алинеја 12 и член 45 став (1) од ЗИН, Инспекцискиот 
совет е должен да донесе решение со кое на инспектор ќе му ја одземе лиценцата за 
инспектор, поради пензионирање. Во таа смисла, во 2020 година, врз основа на известувања 
од инспекциските служби, Инспекцискиот совет донесе Решенија за одземање на лиценци на 
вкупно 40 инспектори, по сила на закон, заради исполнување на условите за стекнување право 
на старосна пензија, а дополнително се одземени уште три лиценци за инспектор, по сила на 
закон, заради смрт на инспекторите. 

Табела 11 Преглед на одземени лиценци за државни инспектори во 2020 година, по број и вид 

Бр. Назив на вид на инспектор Број на лиценци 

1 Државен пазарен инспектор 21 

2 Државен инспектор за храна 6 

3 Државен просветен инспектор 6 

4 Државен инспектор за земјоделство 4 

5 Државен инспектор за патен сообраќај 2 

6 Државен комунален инспектор 2 

7 Државен управен инспектор 1 

8 Државен фитосанитарен инспектор 1 

 ВКУПНО 43 
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III.3.1.10. Постапување по претставки на физички и правни лица 

Во текот на  2020 година, Советот разгледал вкупно 367 дописи со содржина на 
претставки, поплаки, жалби и друго (во натамошниот текст: претставки), од кои 46 претставки 
се однесуваат на работата на инспекторите и тоа: 

- 14 претставки против инспектори од Државниот инспекторат за труд; 

- 11 претставки против инспектори од Државниот просветен инспекторат; 

- 8 претставки против инспектори од Државниот управен инспекторат; 

- 7 претставки против инспектори од Државниот пазарен  инспекторат;  

- По една претставка против инспектори од: Државниот инспекторат за 
земјоделство, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство, како и во инспекциските служби во Агенцијата за храна и 
ветеринарство, Управата за заштита на културното наследство и Министерството за труд и 
социјална политика. 

260 претставки се однесуваат на барање за инспекциски надзор, врз основа на кои 
Инспекцискиот совет издал 20 налози за вршење на поединечен или заеднички инспекциски 
надзор, додека останатите се препратени до надлежна инспекциска служба, и тоа: 

- 198 барања за вршење инспекциски надзор се препратени во надлежност на 
инспекциските служби. 

Најголем број од овие барања, дури 58, се препратени до Државниот инспекторат 
за труд, 38 до Државниот пазарен инспекторат, додека вкупно 24 барања се доставени до 
Државниот просветен инспекторат); 

- 42 барања за вршење на инспекциски надзор се препратени во надлежност на 
општинските инспекциски служби (10 од Област 2 и 32 од Област 3). 

Од преостанатите 61 претставка, седум, исто така, се препратени до друг 
надлежен државен орган, за четири претставки се побарани дополнителни информации, 
додека за 50 претставки е констатирано дека се неосновани или некомплетни. 

Компаративно, вкупниот број на пристигнати претставки во 2020 година (367) 
однос на 2019 година (237) бележи значителен пораст од дури 55%, што може да се толкува 
како зголемување на довербата која граѓаните ја имаат во Инспекцискиот совет, особено ако 
се има во предвид дека најголемо зголемување има кај претставките чие решавање спаѓа во 
доменот на надлежностите на локалната самоуправа и општинските инспекторки, На друга 
страна, кај претставките кои се однесуваат на работата на инспекторите постои благо 
намалување, што може да укажува на подигнување на квалитетот на работење на 
инспекторите. 

 

Табела 12 Преглед на претставки во 2020 година 

 Претставка за работа на 
инспектор 

Издаден налог за 
вонреден инспекциски 

надзор 

Препратено во надлежност на 

инспекциска служба Општ. 

Отв. Зат. Вк. Отв. Зат. Вк. Отв. Зат. Вк. Вк. 

Област 1 3 18 21 1 0 1 0 98 98 0 

1 ДПИ 2 5 7       38 38  

2 ДТИ 1 13 14 1   1  58 58  
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3 ДИТИ            2 2  

4 ДДИ               

Област 2 0 1 1 1 6 7 1 19 20 10 

5 ДИЖС  1 1 1 3 4  4 4 10 

6 ДСЗИ      2 2  15 15  

7 МАЛМЕД       1  1  

8 МЗ-Х           

9 ДРС           

10 ДЗС     1 1     

11 ЦУК           

Област 3 0 0 0 0 0 0 0 13 13 32 

12 ДКИ        1 1 15 

13 ДИГУ        7 7 17 

14 ДИТ        5 5  

15 УСЖС           

16 МТВ           

Област 4 0 3 3 0 3 3 0 18 18 0 

17 ДИЗ  1 1     2 2  

18 АХВ  1 1  3 3  14 14  

19 ДИШЛ  1 1     2 2  

Област 5 3 9 12 0 5 5 0 24 24 0 

20 ДИП 2 9 11  5 5  24 24  

21 УЗКН 1  1        

22 МК           

Област 6 0 9 9 1 3 4 1 24 25 0 

23 ДУИ  8 8 1 3 4 1 19 20  

24 ДИЛС        4 4  

25 ДАРМ           

26 ИУЈ           

27 МТСП  1 1        

28 АМС        1 1  

СЕ ВКУПНО 6 40 46 3 17 20 2 196 198 42 

Легенда: Отв. – Отворени; Зат. – Затворени; Вк. – Вкупно 

III.3.1.11. Иницијативи за утврдување на дисциплинска одговорност од страна на 
инспектор 

Со стапување на сила на новиот ЗИН, Советот нема надлежност да спроведува 
дисциплински постапки против инспектор, но, согласно член 18, став (21) од ЗИН, Советот 
може да поднесе иницијатива за утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор, до 
директорот или раководителот на инспекциската служба, во која е вработен инспекторот, кој 
пак спроведува дисциплинска постапка согласно одредбите од Законот за 
административните службеници. 

Врз основа на доставени претставки, за кои Советот утврдил дека се основани, со 
исклучок на иницијативата за поднесување на дисциплинска постапка која е поднесена до 
директорот на Дирекцијата за заштита и спасување која е поднесена заради непостапување 
по обврски кон Инспекцискиот совет, поднесени се десет иницијативи за утврдување на 
дисциплинска постапка за сторен дисциплински престап и тоа: 

четири иницијативи до директорот на Државниот просветен инспекторат; 

четири иницијативи до директорот на Државниот инспекторат за труд; 

една иницијатива до директорот на Државниот управен инспекторат и  



Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2020 година 

 

 21 

една иницијатива до директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. 

Врз основа на повратните информации од инспекциските служби, во три случаи е 
утврдено дека не постои дисциплинска одговорност на инспекторите, за делата кои им се 
ставаат на товар. Во други три случаи, инспекциските служби ги отфрлиле иницијативите за 
утврдување на дисциплинска одговорност од страна на инспектор, за една иницијатива е 
утврдено дека е застарена, согласно член 78 од Законот за административни службеници, 
додека една постапка, заради претходно прашање, сеуште е во тек.  За три иницијативи, 
Советот нема добиено повратен одговор од инспекциските служби. 

Во овој контекст треба да се нагласи дека почетните искуства од примената на 
новиот Закон за инспекциски надзор, во однос на дисциплинската одговорност,  наиде на 
одредени предизвици.  

Имено, иако идејата на новиот ЗИН е дисциплинските постапки, како прашање 
кое е дел од комплексот на прашања поврзани со управувањето со човечките ресурси, е тие 
да се водат во инспекциската служба во која е вработен инспекторот, се чини дека одредбата 
од Законот за административните службеници, со која за тоа прашање одлучува раководното 
лице на институцијата, создава потешкотии и ја доведува во сомнеж непристрасноста на 
инспекциските служби.  

Ова е особено важно, бидејќи Советот, пред да поднесе иницијатива за 
отпочнување на дисциплинска постапка против инспектор, вложува сериозни напори и 
ресурси, прибира и анализира обемни материјали кои произлегуваат од постапувањето и врз 
основа на тоа се донесува одлука на седница. Оттука, Советот смета дека ваквата 
иницијатива поднесена до раководното лице на инспекциската служба, треба да има 
задолжителност за спроведување на дисциплинската постапка против инспекторот. 

Во контекст на член 78 од Законот за административни службеници, пак, кој ја 
дефинира апсолутната застареност на делата и постапките, Советот смета утврдениот 
законски рок е прекраток и поради спецификите во работењето на инспекторите, треба да 
изнесува најмалку една година, како што на пример е регулирано за постапка иницирана со 
извештај од внатрешна ревизија. Имено, рокот од три месеци е многу краток за Советот да 
може да обезбеди целосни и валидни податоци за конкретни случаи, со оглед дека почетните 
информации најчесто се резултат на известувањата односно претставките кои се поднесени 
до Советот, кои пак, најчесто не се доволни за да се покрене веднаш иницијатива. 

Имајќи го во предвид сето погоре наведено, Советот достави официјално барање 
до Министерството за информатичко општество и администрација, како предлагач и 
надлежен орган кој врши надзор на примената на Законот за административните службеници, 
во првата можност кога ќе се интервенира во овој закон, да се разгледаат овие прашања и да 
се направат соодветни измени. 

III.3.1.12. Одржување на Регистри на Советот 

Инспекцискиот совет, согласно член 18, точка 18 од ЗИН, има воспоставено и 
тековно одржува регистри за: 

1. Регистар на закони и подзаконски според области на инспекциски надзор; 

2. Регистар на инспекциски служби, вклучувајќи раководно лице; 

3. Регистар на видови на инспектори; 

4. Регистар на инспектори; 

5. Регистар на лиценци за инспектор; 

6. Регистар на извршени инспекциски надзори и 
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7. Регистар на претставки и предлози. 

III.3.1.13. Воспоставување  на софтверско решение за е – инспекции 

Во текот на 2020 година, Советот интензивно работел на развивање на 
софтверско решение за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење 
„Е-инспектор“, во кој треба да бидат вклучени сите 28 инспекциски служби под јурисдикција 
на Советот.  

Имено, Советот подготви документ „Дизајн на новиот концепт на инспекцискиот 
информатички систем во Република Северна Македонија“9, во кој се утврдени минималните 
функционални барања на таков соодветен електронски систем. Врз основа на овој документ, 
во ноември 2019 година, МИОА, како директен корисник на проектот за Модернизација на 
инспекциските служби, склучи Меморандум за соработка за развој на пилот софтверско 
решение за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење, со 
Центарот за развојни политики ИДЕАС ДеПо, Скопје. Врз основа, пак, на тој Меморандум, 
ИДЕАС ДеПо склучи договор со компанијата ИТгма, Скопје, со цел да биде развиено пилот 
софтверското решение, односно првата фаза во изградбата на целиот систем, кое ќе ги 
содржи следните процеси: 

Планирање во инспекцијата, 

Инспекциски надзор и 

Интеграција на ИТ услугите – IT Help Desk. 

Во првата пилот фаза, избрани се да учествуваат три инспекциски служби, и тоа: 

 Државен пазарен инспекторат, 

 Државен инспекторат за труд и 

 Државен управен инспекторат. 

Во ваков контекст, на 27.7.2020 година, Советот и МИОА склучуваат Договор за 
воспоставување на пристап за поврзување на повеќе посредни корисници на единствената 
околина преку единствен комуникациски клиент. 

Согласно овој Договор, посредните корисници (инспекторатите), ќе вршат 
размена на податоци и документи по електронски пат со другите корисници на единствената 
околина, преку единствен комуникациски клиент со кој управува Советот, како координатор 
на посредните корисници. Советот со употреба на веб сервиси и веб методи ќе го евидентира 
во Регистарот на услуги, опфатот на податоците и документите кои посредните корисници ќе 
ги обезбедуваат за другите корисници во единствената околина.  

Последователно, на 20.10.2020 година, Советот склучи поединечни Договори за 
користење на единствен комуникациски клиент за поврзување на единствената околина со 
посредните корисници, кои се дел од пилот проектот Е- инспектор. 

 

 

 

9 Документот е подготвен во текот на 2019 година, во рамките на Проектот „Модернизација на инспекциските 
служби“, финансиран од УСАИД, а спроведуван од Центарот за развојни политики ИДЕАС ДеПо, Скопје. 
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Во времето на подготвување на овој Извештај, во завршна фаза е усогласувањето 
на сетот на податоци кои ќе им бидат потребни на инспекциските служби, од Централниот 
регистар на РСМ, Агенцијата за вработување на РСМ, Управата за јавни приходи на РСМ и 
Царинската управа на РСМ, по што тие ќе бидат интегрирани во системот Е-инспектор.  

III.3.1.14. Учество во подготвување на законски и други проекти во надлежност на 
други органи на управата 

Во текот на 2020 година, Советот активно учествуваше во реализацијата на 
проектните активности предвидени во рамките на подготвување проектот „Реорганизација на 
јавната администрација“, кој се спроведува во рамките на програмата на ЕУ ИПА, чиј 
непосреден корисник е Министерството за информатичко општество и администрација. 
Имено, на барање на МИОА, Советот  номинира свои претставници од редот на членовите и 
од редот на стручно-административната служба, кои учествуваа во работата на 
Управувачкиот комитет на проектот. 

Меѓу другото, во рамките на овој проект, на 21 февруари 2020 година, Советот 
одржа консултативна средба со претставници на проектот, на која е презентирана улогата на 
Советот во рамките на системот на инспекциските служби, неговите потреби и можности, во 
контекст на реорганизацијата и оптимизацијата на јавната администрација, особено имајќи во 
предвид дека Советот веќе има подготвено конкретен предлог за реорганизација и 
оптимизација на инспекциските служби.  

III.3.1.15. Информација за кадровската екипираност на инспекциските служби за 
2020 година 

Со цел да даде увид во состојбите со човечките ресурси во инспекциските служби 
во однос на бројот на систематизирани работни места на инспектори  во 2020 година, 
планираните пензионирања на инспектори во 2020 и 2021 година, како и да се дадат 
препораки за подобрување на состојбите и идниот развој на инспекциските служби, на 
барање на Владата на РСМ, Советот во октомври 2020 година изработи Информација за 
кадровската екипираност на инспекциските служби за 2020 година. 

Владата ја разгледала оваа Информација на својата 43-та седница, одржана на 2 
февруари 2021 година, при тоа го прифатила Планот за доекипирање на инспекциските 
служби во Република Северна Македонија за периодот 2020-2021 година и ги задолжила 
Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество и 
администрација со највисок приоритет да ги разгледаат и одобрат годишните планови за 
вработување на сите инспекциски служби за 2021 година, а особено на Државниот пазарен 
инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за транспорт, 
Државниот комунален инспекторат и Државниот инспекторат за животна средина. 

III.4 Соработка со други институции, организации, медиуми, 
јавност и меѓународна соработка 

Инспекцискиот совет како координативно тело, во континуитет спроведува 
активности унапредување на севкупниот инспекцискиот систем во Република Северна 
Македонија, што вклучува интензивна комуникација и соработка со домашни и странски 
институции и организации. Во таа насока во текот на 2020 година, остварени се следните 
резултати: 
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III.4.1.1. Потпишан меморандум за размена на информации со УЈП 

Меморандумот предвидува дека Советот до Управата за јавни приходи доставува 
информации, податоци и документација за констатирани состојби од страна на 
инспекциските служби, надлежни за спроведување на Законот за забрана и спречување на 
нерегистрирана дејност, заради утврдување и пресметување на даночните обврски. Управата 
за јавни приходи, пак, до Советот доставува информации за нерегистрирано вршење на 
дејност од страна на субјекти при вршење на контроли согласно своите надлежности. 

III.4.1.2. Унапредување на соработката со ЕБРД 

Во текот на 2020 година продолжи спроведувањето на проектот „Поддршка за 
подобрување на ефективноста на инспекциите“, чија реализација беше отпочната во ноември 
2019 година. Проектот финансиски е поддржан од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) 
и Владата на Министерството за финансии на Големото војводство на Луксембург, а неговата 
главна цел е подобро спроведување на новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските 
акти што произлегуваат од него. Проектот го спроведуваа:  

Центарот за развојни политики – ИДЕАС Де По, Скопје и 

Ivote, Скопје. 

Во рамките на проектот, се реализирани следниве активности: 

- Задача 1: Поддршка за спроведување на новиот Закон за инспекциски надзор и 
подзаконските акти кои произлегуваат од него согласно најдобрите меѓународни практики: 

Подготвени се вкупно 187 листи за проверка, од кои 89 од консултантот, а 98 од 
инспекциските служби, кои се објавени на веб-страниците на инспекциските 
служби, додека врски кон нив се поставени и на веб-страницата на Советот; 

Подготвени се 15 Методологии за проценка наризик, кои по позитивното мислење на 
Советот, се донесени од раководителите на инспекциските служби10.  

- Задача 2: Координација на реформата и иницијативите за инспекциски надзор во 
Инспекцискиот совет: 

За реализација на оваа задача Инспекцискиот совет обезбеди канцеларија во 
рамките на своите простории. 

- Задача 3: Градење и зајакнување на капацитетите на инспекциските служби и 
инспекторите согласно барањата кои произлегуваат од новиот Закон за инспекциски надзор: 

Изработена е нова база со вкупно 600 испитни прашања за општиот дел од испитот за 
лиценца на инспектор, која е достапна на македонски и на албански јазик, на веб 
страницата на Советот. Прашањата исто така се поставени и ЛМС платформата, 
каде ќе се спроведува испитот; 

 

 

 

10Државен инспекторат за земјоделство, Државен инспекторат за локална самоуправа, Државен просветен 
инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен комунален инспекторат, Дирекција за 
радијациона сигурност, Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за труд, Државен инспекторат за 
транспорт, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Државен 
управен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина, Државен пазарен инспекторат и Државен 
инспекторат за градежништво и урбанизам 
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Во согласност со Програмата за интерактивна обука за стекнување со лиценца за 
инспектор, за сите осум модули11 се подготвени пакети за обука. Материјалите за 
обука се достапни на македонски и на албански јазик; 

Изработен е Прирачник за организација и управување со Центарот за обука во рамки 
на Советот; 

Подготвени и испорачани се 10 дена обука и 10 менторски сесии, за зајакнување на 
вештините и знаењето за организација и управување со обуки, на стручната 
служба во Советот, кои ги посетуваа вкупно 10 државни службеници. 

Подготвена и организирана е Обука за обучувачи, од редот на искусни инспектори, 
кои се вклучени во реализацијата на Програмата за интерактивна обука за 
стекнување со лиценца за инспектор; 

Развиена е платформа за електронско учење и тестирање (ЛМС)12, која е достапна за 
инспекторите и кандидатите за инспектори; и 

Редизајнирана е и надградена веб-страницата на Инспекцискиот совет13, која е 
пуштена во употреба во ноември 2020 година. 

Советот ја продолжи успешната соработка со ЕБОР, склучувајќи нов договор за 
продолжување на овој проект за уште една година. Втората фаза од реализацијата, отпочна 
на 18 декември 2020 година, а треба да се реализира заклучно со 17 декември 2021 година. Во 
оваа фаза, ќе бидат ангажирани истите консултанти, од кои се очекува да ги реализираат 
следните активности: 

- Задача 1: Подготовка на Методологии за проценка на ризик, за останатите 13 
инспекциски служби14; 

- Задача 2: Координација на реформата и иницијативите за инспекциски надзор во 
Инспекцискиот совет: 

- Задача 3: Градење на капацитетите на кандидатите за инспектори и постоечките 
инспектори, во рамките на која се предвидени следните активности: 

Адаптирање и ажурирање на осумте постоечки пакети за интерактивна обука, и 

Развивање на 11 нови пакети за обука, согласно Програмата за генерички обуки за 
постојните инспектори (напредна програма/напредно ниво). 

 

 

 

11Закон за инспекциски надзор, Закон за општа управна постапка, Закон за прекршоци, Закон за постапување по 
претставки и предлози, Закон и Уредба за канцелариско и архивско работење, Упатство за спроведување на 
инспекциски надзор, Компјутерски вештини, и Меки вештини 

12www.lms.is.gov.mk 

13www.is.gov.mk 

14Државен девизен инспекторат, Агенција за лекови и медицински средства, Дирекција за заштита и 
спасување, Центар за управување со кризи, Министерство за здравство - Сектор за хемикалии, Министерството за 
труд и социјална политика – Сектор за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од 
областа на социјалната заштита и заштита на децата, МТВ – Капетанија на пристаништата, Охрид, Управа за 
сигурност во железничкиот систем, Управа за заштита на културното наследство, Министерство за култура – 
Сектор за управен и инспекциски надзор, Државен архив на Република Северна Македонија, Агенција за млади и 
спорт и Државен инспекторат за употреба на јазиците 

http://www.lms.is.gov.mk/
http://www.is.gov.mk/
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III.4.1.3. Подготвување на Комуникациска стратегија за реформите во 
инспекцискиот систем во Република Северна Македонија  

Инспекцискиот совет, како водечка институција во инспекцискиот систем во 
Република Северна Македонија, практично е промотор на реформите во инспекцискиот 
надзор заедно со Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).  

Во овој контекст во соработка со проектот „Модернизација на инспекциските 
служби“, кој го спроведува Центарот за развојни политики „ИДЕАС Де По“ - Скопје, со 
финансиска поддршка на УСАИД, Инспекцискиот совет на 155-та седница одржана на 
23.1.2020 година ја разгледа и донесе Комуникациската стратегија за реформите во 
инспекцискиот систем на Република Северна Македонија. Целта на Стратегијата е да се врати 
довербата на граѓаните и бизнис секторот во инспекциските органи, кои со зајакнати и 
реформирани капацитети ќе ја унапредат примената на регулативата, како и заштитата на 
правата на целните групите.  

III.4.1.4. Соработка со Државната комисија за спречување на корупција 

Инспекцискиот совет и во 2020 година ја продолжи интензивната соработка со 
Државната комисија за спречување на корупција. Советот на барање на Државната комисија 
за спречување на корупција изврши ажурирање на Акцискиот план од Национална стратегија 
за спречување на корупција и судирот на интереси, во делот којшто е апликативен за 
Инспекцискиот совет.  

III.4.1.5. Соработка со соработка со Кабинетот на заменик претседателот на 
ВРСМ задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и 
човечки ресурси 

Инспекцискиот совет во 2020 година имаше интензивна и продуктивна соработка 
со Кабинетот на заменик претседателот на ВРСМ задолжен за борба против корупцијата и 
криминалот, одржлив развој и човечки ресурси. Во тој контекст, Советот зема учество на 
координативната средба организирана од страна на Кабинетот на 5.10.2020 година на која 
зедоа учество и повеќе други институции, заради подобрување на координацијата, 
утврдување на механизми за олеснување на меѓу-институционалната комуникација со Врвица 
крајна цел зголемување на ефикасноста на антикорупцискиот систем во целина. Ако резултат 
на оваа средба, Советот изработи детална анализа за законските надлежности, капацитети и 
поставеноста во инспекцискиот систем во Република Северна Македонија. Како резултат на 
оваа средба, а со цел да се добие слика за моменталната кадровска екипираност на 
државните инспекциски служби, Советот изработи и детална Анализа за кадровската 
екипираност со план за доекипирање на инспекциските служби. 

III.4.1.6. Соработка со други организации 

Советот во 2020 година оствари соработка со НВО Инфоцентар, Скопје, кој во 
рамките на проектот „Граѓански мониторинг врз инспекциските служби на локално ниво“, 
организираше три јавни дебати. Имено, Советот учествуваше на сите три дебати, 
организирани на 22 октомври, за Скопски регион, на 15 декември, за Североисточен регион и 
на 17 декември, за Вардарски регион. На дебатите беа презентирани идентификуваните 
проблеми, како што се неекипираноста на инспекциските служи, неусогласената законска 
регулатива, зависноста на инспекциите од општините/градоначалниците и 
(не)функционирањето на меѓуопштинските договори за соработка. Исто така, посочени се и 
нови предизвици – клучни за унапредување на инспекциската функционалност, особено на 
локално ниво, вклучувајќи регионална организација. 
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III.5 Подобрување на работењето на Советот 

Од исклучително значење за постигнување на резултатите од Годишниот план за 
работа, беше зајакнувањето на Советот и особено неговото место во инспекцискиот систем на 
државата. Токму овие „внатрешни“ прашања имаа највисок приоритет во текот на 2020 
година, при што беа планирани да се остварат следните резултати: 

III.5.1.1. Вработување на стручни административни службеници 

Остварувањето на предвидените цели и приоритети на Советот се во директна 
зависност со бројот и структурата на службеници вработени во стручно – административната 
служба. Бројот на службеници вработени во службата, заклучно со 31.12.2020 година, 
изнесува 11 од предвидените 38, односно 28,9%. Според тоа, јасно е дека со ваков потенцијал 
на човечките ресурси, не може да се очекува успешно спроведување на законските 
надлежности и обврски на Советот, особено имајќи ги во предвид новите надлежности во 
доменот на обука на инспекторите, како и во доменот на ИТ работењето (во моментов нема 
вработено ниту едно лице во овој Сектор). 

Треба да се нагласи дека во 2020 година, поради мерките за борба со КОВИД - 19, 
не е реализирано ниту едно од трите вработувања, предвидени со одобрениот Годишен план 
за вработување во 2020 година, бидејќи средствата за нив беа укинати со ребалансот на 
Буџетот на РСМ. Дополнително, Министерството за финансии се уште не дало согласност на 
Предлог – Годишниот план за вработување во Инспекцискиот совет за 2021 година.  

Ваквата состојба со недоволната екипираност влијае врз ефикасното и навремено 
извршување на надлежностите на Инспекцискиот совет, особено функциите за координирање 
и следење на работата на инспекциските служби. 

III.5.1.2. Донесување на нови акти за внатрешна организација  и систематизација 
на работни места во Советот 

Врз основа на спроведената Функционална анализа на Инспекцискиот совет во 
октомври 2019 година, на почетокот од 2020 година беа донесени нови акти за внатрешна 
организација и систематизација на работните места во Советот, односно: 

- Правилник за внатрешна организација на Инспекцискиот совет и 

- Правилник за систематизација на работните места во Инспекцискиот совет 

Со овие правилници се предвидени три сектори и 38 работни места, и тоа: 

Сектор за обуки (предвидени 9 работни места, а пополнети само 3), 

Сектор за следење, координација и заеднички работи (предвидени 15 работни места, 
а пополнети само 6) и 

Сектор за ИКТ (предвидени 9 работни места, а пополнети 0) 

Одделение за финансиски прашања (предвидени 4 работни места, пополнети само 1) 

III.5.1.3. Стратешки план на Советот  2021 – 2023 година 

Инспекцискиот совет е сосредоточен на доследно и сеопфатно спроведување на 
процесите на реформа на јавната администрација, а во тој контекст и на инспекцискиот 
систем. Целта е ефикасно и ефективно задоволување на потребите и барањата на граѓаните и 
деловната заедница, преку развој на ефикасна и транспарентна инспекциска служба, како дел 
од јавната администрација, која ќе се потпира на интензивна дигитализација и оптимална 
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структура. Процесот на континуирано стратешко планирање овозможува најдобра платформа 
за ефикасно спроведување на надлежностите на Инспекцискиот совет, и обезбедува 
гаранција за донесување на клучните одлуки, кои ќе овозможат остварување на визијата. Во 
тој контекст, Стратешкиот план на Инспекцискиот совет, ја поставува визијата за развој и 
одржливост, не само на институцијата, туку и на целокупниот инспекциски систем во 
Република Северна Македонија. Стратешкиот развој ќе се реализира низ неколкуте програми, 
дефинирани во Стратешкиот план на Советот за периодот 2021-2023 година. Планот ја 
идентификува одговорноста за спроведувањето на предвидените активности, ја определува 
временската рамка и показателите за успешност, преку кои ќе се следи спроведувањето на 
програмите, но и потребните  човечки и финансиски ресурси за нивно спроведување. Сепак, 
остварувањето на утврдените приоритети и цели, бара висока професионалност на сите 
членови на Инспекцискиот совет и стручно – административната служба, но и нивна целосна 
посветеност на постигнување на посакуваните резултати. Се разбира, целосниот успех зависи 
и од останатите заинтересирани субјекти, пред се инспекциските служби, без чија поддршка и 
соработка, тоа нема да биде можно.  

Главните развојни цели на Инспекцискиот совет, произлегуваат од неговите 
законски надлежности. Во наредниот тригодишен период, Инспекцискиот совет ќе се 
фокусира на целосно и доследно спроведување на законската регулатива за инспекциски 
надзор донесена во текот на 2019 година, спроведување на процесите на реформи во јавната 
администрација односно, реорганизација на инспекцискиот систем преку оптимизација на 
инспекциските служби за овозможување на ефикасно и ефективно и економично работење на 
истите, како и на сопственото доизградување и зајакнување на капацитетите за вршење на 
законските надлежности.  

Во овој контекст Инспекцискиот совет има поставено пред себе повеќе 
стратегиски приоритети и цели, кои треба да бидат реализирани во периодот 2021-2023 
година. 

- Приоритет 1 Автоматизиран и дигитализиран систем за следење и координација 
на работата на инспекциските служби  

Цел 1 – Целосна усогласеност, поедноставување и хармонизација на материјалните 
закони со Законот за инспекциски надзор, 

Цел 2 – Доследно спроведување на новиот систем за планирање на инспекциски 
надзори врз основа на проценка на ризик и употреба на листите за проверка при 
вршењето на инспекциски надзори, во сите инспекциски служби на централно и 
локално ниво, 

Цел 3 – Спроведување на дигиталната платформа „Е-инспектор“ во сите инспекциски 
служби на централно ниво, 

Цел 4 – Воспоставени внатрешни стандардни оперативни процедури за преземање 
дејства и постапување по примени информации, 

Цел 5 – Засилена улога на Инспекцискиот совет, особено во координацијата на 
инспекциските служби, 

Цел 6 – Реорганизација и намалување на бројот на инспекциски служби и 
зголемување на пополнетоста на работните места за инспектори на најмалку 80%. 

- Приоритет 2 Одржлив и дигитализиран систем за стручно усовршување и обука на 
инспекторите во инспекциските служби 
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Цел 1 – Спроведување на платформата за електронско учење на кандидатите за 
инспектори на општинско и централно ниво, како и на инспекторите во сите 
инспекциски служби на централно ниво, 

Цел 2 – Спроведување на годишните програми за генеричка обука на инспекторите 
на централно ниво, како и на Програмата за интерактивна обука за стекнување со 
лиценца за инспектор, 

Цел 3 – Подобрен имиџ на инспекторите во Република Северна Македонија со високо 
ниво на генерално познавање на предметните области и развиени вештини и 
компетенции на инспекторите и кандидатите за инспектори, 

Цел 4 – Воспоставена професионална средина за обуки и јадро од високо 
професионални обучувачи инспектори, 

Цел 5 – Склучен меморандум за соработка со Академијата за обука на МИОА. 

- Приоритет 3 Инспекцискиот совет е клучен чинител во процесот на реформата на 
јавната администрација  

Цел 1 – Зајакната организациска поставеност на Инспекцискиот совет и целосно 
екипирање на сите сектори и одделенија, 

Цел 2 – Воспоставени програми за обука на вработените во Инспекцискиот совет, за 
систематско развивање на нивните вештини, знаења и однесување, потребни за 
исполнување на стратегиските приоритети и цели, 

Цел 3 – Постигнат висок степен на активна транспарентност, отворени податоци за 
јавноста и поедноставен пристап до нив,  

Цел 4 – Воспоставени одржливи стратегиски партнерства и склучени договори со 
релевантни заинтересирани страни, вклучувајќи меѓународни организации и 
асоцијации  поврзани со инспекциските служби, инспекциски служби, 
министерства и други државни органи, стопански комори, невладини 
организации и донаторска заедница, 

Цел 5 – Подигната свест на граѓаните и на бизнис заедницата и обезбедено целосно 
разбирање (медиумско/јавно/политичко), за функцијата, улогата и значењето на 
Советот во процесот на реформата на јавната администрација. 

III.5.1.4. Годишен план за работа на Советот за 2021 година 

Годишниот план за работа на Инспекцискиот совет за 2021 година е донесен врз 
основа на повеќеслојниот делокруг на работа на Советот, утврден во Законот за инспекциски 
надзор, како и на приоритетите содржани во Стратешкиот план на Советот (2021-2023), со 
особено внимание на спроведување на обврските кои за Советот произлегуваат од 
приоритетите на Владата на Република Северна Македонија. 

III.5.1.5. Ажурирање на веб страницата на Советот 

Во рамките на проектот „Поддршка за подобрување на ефективноста на 
инспекциите“, финансиран од ЕБОР, е реализирана активност за редизајнирање и ажурирање 
на веб страницата на Советот. Во рамките на оваа активност, консултантот иВоте, Скопје, 
изработи сосема нов и модерен дизајн на веб страницата, во функција на зголемување на 
видливоста и проактивната транспарентност на Советот. Новата веб страница 
(https://is.gov.mk), која е пуштена во употреба во ноември 2020 година, е организирана на 
начин кој обезбедува полесна достапност на информациите кои се структурирани според 
целни групи (Слика 1). Веб страница е тријазична, односно покрај на македонски јазик, 
информациите се прикажани на албански и англиски (таму каде што е можно и соодветно). 

https://is.gov.mk/
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Слика 1 Изглед на почетната страница на редизајнираната веб страница на Советот 

 

III.5.1.6. Спроведување на обука за службениците во Советот 

Во текот на 2020 година реализирани се три обуки на административните 
службеници во Советот (Табела 13). 

Табела 13 Преглед на реализирани обуки 

РБр Вид на обука Датум на реализација 

1 Обука за обучувачи од Инспекциски совет и од инспекциските служби - 
организирана од ИДЕАС ДеПо во рамки на проектот за поддршка за 
подобрување на ефективноста на инспекциите, поддржан од ЕБОР 

16.09-22.09.2020 (Прв 
дел) 

30.10.2020 (Втор дел) 

2 Обука за примена за Законот за заштита на правото за слободен 
пристап до информации од јавен карактер - организирана од 
Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации 
од јавен карактер 

11.02.2020 (Прв дел) 
26.11.2020 (Втор дел) 

3 Систем за следење програми - организирана од страна на Генерален 
секретаријат на Влада на РСМ и Nextsense 

27.11.2020 (Прв дел) 
24.12.2020 (Втор дел) 

 

Планираните генерички обуки за 2020 година (согласно Законот за 
административните службеници) вработените административни службеници во Советот, од 
технички причини ги немаат реализирано. Истите требаше да се спроведат преку Системот за 
управување со учење на Министерството за информатичко општество и администрација. 

Во рамки на Проектот - Поддршка за подобрување на ефективноста на 
инспекциите во Северна Македонија, подржан од ЕБОР, а во соработка со Инспекцискиот 
совет, на  14 септември и 30 октомври 2020 година се одржаа обуки за административните 
службеници за администратори на обуките во Инспекциски совет. На обуката 
административните службеници се обучуваа за организацијата и управувањето со тренинг 
центарот на Советот, односно конкретно обуката се однесување на Принципи на учење кај 
возрасните, стилови на учење преку анализата на личноста, планирање на обуките, анализата 
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на потребите од обука, типови на обуки, стандарди за поставување на обука, материјали за 
обука, организирање и испорачување на обука, документирање на обука, критериуми за 
селектирање на обучувачите, како и оценување на обуките. 

За потребите на оваа обука беше изработено Упатство за организацијата и 
управувањето со тренинг центарот на ИС. 
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IV. БУЏЕТ И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Вкупниот одобрен буџет за 2020 година на Инспекциски совет, изнесува 
19.345.000,00 денари. Истиот е реализиран во 90,72%, што во најголем дел се должи на 
неискористеност на ставката 421 – Комунални услуги и 425 - Договорни услуги. Имено, заради 
светската пандемија со КОВИД-19, планираните активности за генерички и интерактивни 
обуки во училница не се реализирани, односно обуките се реализираа по електронски пат. 

За 2021 година, пак, вкупниот одобрен буџет на Инспекциски совет е скоро 
идентичен како и претходната година и изнесува 19.845.000,00 денари. Меѓутоа, треба да се 
нагласи дека во согласност со законските обврски од новиот Закон за инспекциски надзор, за 
2021 година, Инспекцискиот совет проектираше и побара од Буџетот на РСМ, средства во 
вкупен износ од 38.560.000,00 денари од кои: 

1.550.000,00 денари за надградба и одржување на ЛМС системот; 

2.000.000,00 денари за одржување на системот Е-инспектор; 

5.000.000,00 денари за целосно развивање на системот Е-инспектор; 

1.500.000,00 денари за консултантски услуги/обучувачи и 

28.510.000,00 за нормално функционирање на Инспекцискиот совет. 

Ова јасно покажува дека за 2021 година не се одобрени средства потребни за 
спроведување на законските обврски на Советот, кои произлегуваат од новиот ЗИН, најмногу 
во делот на одржување и организирање на генерички и интерактивни обуки за инспекторите 
и кандидатите за инспектори, што би можело да има последици во доследната 
имплементацијата на Законот. 
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V. ЗАКЛУЧОЦИ 

Во Годишниот план за работа на Советот за 2020 година, се идентификувани три 
клучни ризици, чие појавување може да влијае на загрозувањето на редовното работење и 
остварувањето на планираните цели и резултати. Тие ризици се: 

- Несоодветна примена на Законот за инспекциски надзор и соодветните 
подзаконски акти, пред се, поради почетната фаза на нивна примена, 

- Неразбирање на улогата на Советот од страна на инспекциските служби, односно 
непочитувањето на неговата независност во работењето и одлучувањето, и  

- Не ефикасна и ненавремена комуникација меѓу инспекциските служби и Советот, 
во однос на почитување на законските рокови за доставување на релевантни плански и 
извештајни документи . 

Меѓутоа, покрај овие идентификувани ризици, во текот на 2020 година, се појави 
уште еден непредвиден ризик, имено, вонредната состојба предизвикана од пандемијата на 
вирусот КОВИД-19, кој предизвика сериозно нарушување на работењето во многу сектори, 
што секако имаше свој одраз и во работењето на Советот. 

Сепак, како што може да се заклучи од презентираните информации во овој 
Извештај, Советот во 2020 година, не само што успеал добро да се справи со предвидените  
ризици, тоа уште подобро го направил и со непредвидениот ризик. 

Во таа смисла, почетната примена на Законот за инспекциски надзор и 
подзаконските акти, се покажа успешна, иако во овој контекст сериозен предизвик 
претставува неусогласеноста на материјалните прописи по кои постапуваат инспекциските 
служби. Имено, иако Советот разгледал и издал мислења за 43 предлози за изменување и 
дополнување на 42 предлог закони, од сите области (Табела 5), поради распуштањето на 
Собранието на РСМ во 2020 година и последователното одложување на изборите за 
пратеници, ниту еден од овие закони не е усвоен во Собранието. 

Во однос на улогата на Советот, во 2020 година немаше посебни предизвици, 
напротив, соработката со Кабинетот на заменик претседателот на ВРСМ задолжен за борба 
против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, како и редовните прес 
конференции на претседателката на Советот, во функција на справување со кризата 
предизвикана од КОВИД-19, овозможија не само инспекциските служби, туку и пошироката 
јавност да се стекнат со правилно разбирање на улогата на Советот во инспекцискиот систем. 

Тоа, посредно влијаеше и на елиминирање на ризикот за ефикасна и навремена 
комуникација меѓу инспекциските служби и Советот, што резултираше со значително 
подобрување на почитувањето на законските обврски кон Советот од страна на 
инспекциските служби. Доказ за тоа е фактот дека најголемиот дел од инспекциските служби 
редовно и навремено ги доставуваа своите плански и извештајни документи до Советот, при 
што значително е подобрен и нивниот квалитет, споредено со претходните години. Кон овој 
напредок голем придонес има новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти 
донесени од Советот, МИОА и ВРСМ, кои се многу по интуитивни и поедноставни за примена. 

Во целина, овој Извештај покажува дека од предвидените 35 програмски 
определби/активности во Акцискиот план за спроведување на Годишниот план за работа на 
Советот во 2020 година, не се реализирани само 5 активности. Но, важно е да се нагласи дека 
две од овие активности имаат карактер „по потреба“, односно нивната реализација била 
условена од потребите, а такви во минатата година не се појавиле. Останатите три 
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нереализирани активности, пак, биле под директно влијание на непредвидениот ризик 
предизвикан од пандемијата со КОВИД-19.  

Токму поради пандемијата од КОВИД-19, Советот не го реализирал Годишниот 
план за вработување на државни службеници во 2020 година, бидејќи со ребалансот на 
државниот Буџет, овие предвидени средства беа повлечени од буџетот на Советот и насочени 
кон активности за справување со последиците од пандемијата. Исто така, Советот не беше во 
можност да ги реализира и предвидените активности за медиумската кампања, ниту пак да ги 
преговара и потпише двата меморандуми за соработка со сродни институции во Регионот, 
пред се заради сериозните ограничувања за движење, кое во одредени периоди беше 
потполно оневозможено. 

Врз основа на сето погоре, Советот им препорачува на Собранието на РСМ и на 
Владата на РСМ да го разгледаат Годишниот извештај за работа на Инспекцискиот совет во 
2020 година, како материјал за информирање. 

 


