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ВОВЕД

Практичниот дел од испитот за стекнување со лиценца за инсйектор

се полага врз основа на Програма за испит за лиценца -Практичен дел што

ја донесува Директорот на инспекциската служба, која пак е во согласност

со Програмата за практична работа и обука на работно место.

Практичниот испит се организира и спроведува од страна на
|

инспекциската служба каде е вработен кандидатот за инспектор, преку

Комисија за полагање на практичен испит во која учествуваат менторот на

кандидатот за инспектор, двајца инспектори од инспекциската служба, од

кои еден раководен инспектор и членот на Советот за соодветната област.

Практичниот испит се полага најрано до 15 дена пред истекот, а

најдоцна до истекот на практичната работа и обука на работното место.

Со практичниот дел од испитот се врши проверка на оспособеноста на

кандидатот за инспектор, за самостојно вршење на работите поврзани со

инспекцискиот надзор, за кои се обучувал за време на практичната работа

и обуката на работното место.

Практичниот испит се состои од самостојно спроведување на

симулиран инспекциски надзор, со коефициент на сложеност соодветен на

нивото на кандидатот за инспектор.

Вкупниот збир на бодови за практичниот испит изнесува 90 и тоа:

- планирање и подготовка за инспекциски надзор - 15 бодови,

- спроведување на инспекциски надзор - 30 бодови,

- затворање на инспекциски надзор - 30 бодови.

- документирање на инспекциски надзор- 15 бодови. |

|
Испитот се смета за положен, доколку кандидатот за инспектор

освоинајмалку две третини од вкупниот збир на бодови, односно најмалку
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60 бодови, при што е потребно „да има освоено најмалку половина од
5

бодовите за секоја алинеја.

Времетраењето за полагање на практичниот дел од испитот изнесува

вкупно шест часа. 7

За спроведениот практичен испит, од страна на Комисијата се

составува записник кој содржи датум, време и место на одржување на

испитот, состав на Комисијата, листа на кандидати за инспектор кои го

полагале испитот со освоените бодови и вкупниот исход и печат на
| ‘
| инспекциската служба и истиот се објавува на интернет страницата на
|
| Советот.

Испитните прашања и информациите и литературата потребна за

подготовка на кандидат за инспектор за полагање на испитот се објавуваат

на веб страницата на Советот.
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МОДУЛИ И ТЕМИ ЗА ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР-

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ :

ТЕМА 1 – ЗАКОН ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА с

11. Надлежности организација
4

12. Овластувања на управните инспектори

13. Постапка за вршење на инспекциски надзор

14. Прекршочни одредби

ТЕМА 2- КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

21. Закон за архивски материјал (документарен и архивски

материјал, јавен и приватен имател на архивски и

документарен материјал, опис и попис на архивски материјал,

попис на документарниот материјал за уништување )

22, Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот

и документарниот материјал во канцелариското и архивското

работење

23. Уредба за канцелариско и архивско работење

(прием, прегледување и распоредување на документ/запис, заведување на

документот/записот, доставување Ha документот/записот во работа,

административно-техничко обработување на документот/записот,

испраќање на документот/записот, разведување и класифицирање на

документот/записот И одлагање на решениот документ/запис BO

писарницата, ракување со печати и штембили и евиденција за печати) :

ТЕМА 3 - ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

3.1. Предмет, примена на законот и основни начела

3.2. Поднесоци (форма и содржина) и разгледување на списи
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3.3.Постапка пред првостепен орган (по барање/спужбена

| должност/жалба)

3.4. Работа на второстепен орган по жалба

3.5. Форма, структура и елементи на управен акт :

3.6. Реални акти, услуги од општ интерес и управни договори 4

3.1. Вонредни правни средства :

ТЕМА 4 - ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

4.1. Предмет, примена и начела на законот

4.2. Организација и раководење со инспекциските служби

4.3. Следење на работата на инспекциските служби

4.4, Статус, вработување и лиценца за инспектор

4.5. Права, обврски и одговорности на инспектор/субјект на надзор

4.6. Учинок на инспектор

4.7. Начин и постапка на вршење инспекциски надзор (РИН, ВИН и

КИН)

4.8. Прекршочни одредби

TEMA 5 – ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ ғ

НАДЗОР

5.1. Правилник за формата и содржината на решението по извршен

инспекциски надзор

5.2. Правилник за формата и содржината на записникот за извршен

| инспеќциски надзор Е

ѓ



5.3. Правилник за начинот за спроведување на испитот за стекнување6

со лиценца :

5.4. Упатство за начинот на спроведување на инспекцискиот надзор за

инспектор

ТЕМА 6 - ЗАКОН ЗА ВРАБОТЕНИТЕВО ЈАВЕН СЕКТОР
4

6.1. Работодавачи и вработениво јавниот сектор

6.2. Акти за внатрешна организација и систематизација на работните

места

6.3. Регистар на вработените во јавниот сектор

6.4. Годишни планови за вработувања

6.5. Видови вработувањаво јавниот сектор

6.6. Мобилност на вработените во јавниот сектор

6.7. Надзор над спроведување на законот

ТЕМА 7- ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО

ЈАВНИОТ СЕКТОР

71. Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за

пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и

на пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот

на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при :

вработувањево јавен сектор

7.2. Правилникза формата и содржината на Регистарот на вработените

во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап,

: користење, обработката Ha податоците, како и начинот Ha

е е 6



)

<

обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста "на

податоците

7.3. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен

налог

i 7.4. Методологија за планирањето на вработувањата во јавниот сектор,

како и формата, содржината и образецот на образецот на годишниот

план за вработување и извештајот за реализација на годишниоќ план

за вработување :

ТЕМА 8 - ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

8.1. Класификација на работни места на административни службеници

8.2. Начини на пополнување на работни места на административни

службеници

8.2-1 Вработување на административни службеници

8.2.-2 Унапредување на административни службеници

8.3. Стручно усовршување на административни службеници

8.4. Управување со ефектот на административните службеници

8.5. Дисциплинска одговорност на административните службеници

8.6. Материјална одговорност на административните службеници

8.7. Плата и надоместоци на плата на администратвинисте

службеници .
|

8.8. Престанок на работниот однос на административните службеници

8.9. Надзор и прекршочни одредби



ча

ТЕМА 9 = ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

9.1. Уредба за спроведување на постапката за вработување Ha

административни службеници 7

9.2. Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на

материјална одговорност и формата и содржината на решението за
4

надомест на штета |

ki

9.3.Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за

изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална

одговорност на административните службеници

9.4. Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за

дисциплински престап и образецот за тајното гласање

9.5. Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот

на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на

спроведување на административната селекција и интервјуто, како и

начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од

постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно

место за кое е објавен интерниот оглас

9.6.Правилникза формата и содржината на прекршочниот платен налог

9.7. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното

интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно

интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на

административниот службеник, поблиските критериуми за начинот на

оценување на административен службеник во институции со помалку

од 20 административни службеници, формата и содржината на

обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг

листа на годишни оценки, како и содржината на извештаите и начинот

на оценување на административните службеници во други околности

9.8. Кодекс за административни службеници

| |
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