
Повик за инспектори – обучувачи 

(активен до 25.11.2022 година) 

 

I. ВОВЕД 
 

Инспекцискиот совет на Република Северна Македонија, согласно член 18, став 15 од Законот 

за инспекциски надзор ( Службен весник на РСМ бр.102/19) во рамките на своите надлежности, 

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. За таа цел, а во 

согласност со Стратегијата за стручно усовршување и обуки на инспекторите во инспекциските 

служби 2020-2024 година, Инспекцискиот совет веќе три години гради и одржува база на 

обучувачи – инспектори, кои се сертифицирани за спроведување на интерактивните обуки за 

кандидатите за инспектори.  

Инспекцискиот совет е во процес на зголемување на оваа база, и за таа цел, во текот на месец 

декември ќе спроведе обука за обучувачи, кои ќе се стекнат со потврда за обучувач инспектор. 

Во согласност со Програма за интерактивна обука за стекнување со лиценца за инспектор број 

01-1135/1 од 27.12.2019 година, идните инспектори обучувачи ќе спроведуваат обуки за 

следните теми: 

 

II. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА ИНСПЕКТОРИ ОБУЧУВАЧИ 
 

Општи услови  
 

• Кандидатите за инспектори обучувач, да бидат инспектори со: 

1. Најмалку пет (5) години работно искуство како инспектор 

2. Познавање на темите 

3. Познавање на MS Office 

Дополнителни услови  
 

• Кандидатите треба да ги исполнуваат следните дополнителни услови: 



1. Мотивираност и спремност за учество во програмата за интерактивна обука за 

стекнување со лиценца за инспектор, во улога на инспектор-обучувач 

2. Мотивираност за понатамошно пренесување на знаењето 

3. Развиени вештини за презентација ќе се смета за предност 

4. Искуство во примена на ИТ технологија во наставен процес ќе се смета за 

предност   

III. ИЗБОР НА ПРИЈАВЕНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ОБУЧУВАЧИ 

 
Инспекцискиот совет, во соработка со надворешен експерт кој ќе ја спроведува обуката за 

обучувачи, во првата половина на декември 2022 година, ќе изврши селекција на пријавените 

инспектори, водејќи се од горе наведените критериуми и ќе избере вкупно 12 - 15 инспектори 

кои ќе бидат навремено информирани за точните термини за обуката. Планирано е обуката за 

инспектори обучувачи да се реализира во првата половина на декември 2022 година. 

Се очекува дека по завршувањето со обука, потенцијалните инспектори обучувачи ќе се 

стекнат со следните знаења и вештини: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Напоменуваме дека материјалите за обуките за горе наведените теми се веќе развиени и се 

спроведуваат, што значи дека од идните инспектори – обучувачи нема да се бара развивање на 

обуките, туку само нивно спроведување. 

 

IV. ПРИДОБИВКИ ЗА ИДНИТЕ ИНСПЕКТОРИ - ОБУЧУВАЧИ 
 

1.Инспекторите кои ќе ја поминат обуката се стекнуваат со потврда за обучувач, кој согласно 

член 4, став 4 од 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 ( Службен весник на 

Република Македонија број 11/15) носи поени при процесот на административна селекција при 

пријава на интерен оглас и тоа :  



-обуки како посетител на обука: по 0,5 бодови за секоја обука за која кандидатот доставил 

потврда не постара од пет години, а најмногу три бодови; 

обуки како обучувач: по еден бод за секоја обука за која кандидатот доставил потврда не 

постара од пет години, а најмногу пет бодови;  

2. Идните инспектори обучувачи, ќе станат дел од базата на инспектори-обучувачи на 

Инспекциски совет, ќе имаат можност да спроведуваат обуки за идните кандидати за 

инспектори, имајќи во превид дека имаат круцијално значење во процесот на спроведување на 

интерактивната обука за кандидати за инспектори и градење на капацитетите на инспекциските 

служби.  

3. Согласно Стратегијата за стручно усовршување и обуки на инспекторите во инспекциските 

служби 2020-2024 година, идните инспектори обучувачи ќе добиваат намален број на 

инспекциски надзори во периодот кога ќе бидат ангажирани како обучувачи.  

4. Континуирано усовршување и обука на инспекторите-обучувачи. 

V. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

Заинтересираните кандидати да го пополнат Формуларот за пријава на кандидат за инспектор-

обучувач, даден во прилог на овој повик и да го достават во оригинал во архивата на 

Инспекциски совет и на следната е-маил адреса: s.nikolovska@is.gov.mk. 

Рокот за доставување на Формуларот за пријава на кандидат за инспектор-обучувач е до 

25.11.2022 година. 
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