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Кратенки користени во извештајот: 
 
МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација; 
ИС - Инспекциски совет; 
ДПИ - Државен пазарен инспекторат; 
ДИЗ – Државен инспекторат за земјоделство; 
ДИТИ - Државен инспекторат за техничка инспекција; 
ДТИ - Државен инспекторат за труд; 
ДСЗИ - Државен санитарен и здравствен инспекторат; 
ДИЖС - Државен инспекторат за животна средина и заштита на природата; 
МАЛМЕД - Македонска агенција за лекови и медицински средства; 
ДЗС - Дирекција за заштита и спасување; 
ДРС - Дирекција за радијациона сигурност; 
ДБКИ - Дирекцијата за безбедност за класифицирани информации; 
ЦУК - Центар за управување со кризи; 
ДКИ - Државен комунален инспекторат; 
ДИТ - Државен инспекторат за транспорт; 
ДИГУ - Државен инспекторат за градежништво и урбанизам; 
МТВ-КПО - Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата 
Охрид; 
УСЖС - Управа за сигурност во железнички систем; 
АХВ - Агенција за храна и ветеринарство; 
ДИП - Државен просветен инспекторат; 
УЗКН - Управа за заштита на културното наследство; 
МК - Министерство за култура; 
ДУИ - Државен управен инспекторат; 
ДИЛС - Државен инспекторат за локална самоуправа; 
ДАРСМ - Државен архив на Република Северна Македонија; 
АМС - Агенција за млади и спорт; 
МТСП - Министерство за труд и социјална политика; 
МЗ-Х - Министерство за здравство - Сектор хемикалии; 
ЗИН - Закон за инспекциски надзор; 
РСМ - Република Северна Македонија. 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
 
РЕЗИМЕ  
 

Извршивме ревизија на успешност на тема „Институционални капацитети на 
инспекторатите во Република Северна Македонија“. Ревизијата на успешност е 
спроведена со цел да одговори на прашањето: „Дали институционалните 
капацитети на инспекторатите во Република Северна Македонија обезбедуваат 
ефикасен инспекциски надзор“. 
 

Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2020 година. 
 

Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот 
заклучок: 
 

За организација и функционирање на ефикасен инспекциски систем, непречено 
спроведување на процесот на вршење на инспекциски надзор, превентивно 
делување и преземање мерки за спречување и отстранување на неправилности и 
недостатоци, не се преземени сите неопходни мерки и активности од страна на 
надлежните институции во РСМ. Недонесената стратегија за развој на 
инспекциските служби, не воспоставениот интегриран информациски систем, 
донесувањето на методологиите за проценка на ризик и нивна имплементација, 
обезбедувањето на неопходни финансиски средства за набавка на потребните 
материјално технички средства за вршење на инспекциски надзор, зајакнувањето 
на кадровските капацитети во институциите надлежни за вршење на инспекциски 
надзор, зголемување на бројот на обуки на инспекторите, унифицирање на процесот 
на вршење на инспекциски надзор, како и усогласување на законската регулатива 
заради хармонизација на правниот систем и воедначено постапување во делот на 
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инспекцискиот надзор, имаат влијание врз ефикасноста на вршењето на 
инспекцискиот надзор. 
 

Реализацијата на потребните активности ќе придонесе за подобрување на 
институционалните капацитети на инспекторатите, а со тоа и на целокупниот 
процес на инспекцискиот надзор, со цел поголема контрола во работењето на 
субјектите во државата и подобрување на ефикасноста на инспекцискиот надзор. 
 

Активностите на ревизијата на успешност имаат за цел да помогнат наредните 
активности на надлежните институции да се фокусираат на исполнување на 
поставените постулати за подобрување на состојбите во инспекторатите во РСМ. 
 

Периодот кој беше опфатен со ревизијата на успешност е од 2017 до  2019 година, 
како и одредени области, прашања и настани, последователно до денот на 
известување од извршената ревизија.  
 

Целокупниот опфат и доказите кои ги обезбедивме со спроведените техники и 
методологија ни дадоа основа да утврдиме повеќе состојби кои влијаат на 
ефикасноста во вршењето на инспекцискиот надзор од страна на инспекторатите во 
РСМ во следните области: 
 

Во однос на областа која се однесува на стратешката и законска рамка во 
работењето на инспекторатите и инспекциските служби ги утврдивме следните 
состојби: 

 не е донесена стратегијата за развој на инспекциските служби во РСМ која 
треба да ги даде клучните насоки и цели за работењето на инспекциските 
органи; 

 шест месечните и годишните извештаи за работа на инспекциските служби и 
податоците за бројот на активни лиценци не се доставуваат редовно до 
Инспекцискиот совет; 

 потреба инспекторатите во целост да ги применуваат одредбите од новиот 
Закон за инспекциски надзор, што ќе придонесе за поголема 
институционална ефикасност на инспекторатите; 

 потреба од целосна евиденција со цел добивање на точни, ажурни и целосни 
податоци за бројот на издадени и активни лиценци на инспекторите во 
инспекциските служби и 

 потреба од доследна имплементација на предвидените мерки со програмата 
за работа на Владата на РСМ во периодот 2020 - 2024 година, во делот на 
инспекциските служби. 
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Во однос на областа која се однесува на кадровските, финансиските, материјално и 
техничките ресурси со кои располагаат инспекторатите/инспекциските служби ги 
утврдивме следните состојби: 

 недоволна кадровска екипираност во Инспекцискиот совет и недоволен број 
на инспектори во инспекторатите и инспекциските служби ; 

 финансиските средства за спроведување на законските обврски на 
Инспекцискиот совет не се доволни; 

 потреба од зајакнување на административните, оперативните и техничките 
капацитети на инспекторатите во насока на обезбедување на стабилен, 
одржлив и ефикасен систем на инспекциски надзор; 

 недоволна техничка опременост, застареност, дотраеност и 
нефункционалност, недостиг на возила, што влијае врз  квалитетот  на 
вршењето на инспекцискиот надзор и 

 потреба од реорганизација и оптимизација на инспекциските служби. 
 

Во однос на областа која се однесува на планирање и извршување на инспекцискиот 
надзор од страна на инспекторатите и инспекциските служби ги утврдивме 
следните состојби: 

 потреба од имплементацијата на донесените методологиите за проценка на 
ризик при  планирањето на субјектите предмет на инспекциски надзор ;  

 не се врши ажурирање на прегледите за субјектите предмет на инспекциски 
надзор, со што се отежнува планирањето на опфатот на субјекти за 
инспекциски надзор; 

 не усогласени материјалните закони по кои постапуваат инспекторатите со 
Законот за прекршоци и Закон за инспекциски надзор; 

 не е воспоставен интегриран информатички систем, со софтверско решение 
за инспекциски служби, кој треба да овозможи поврзување на сите потребни 
податоци во вршењето на инспекцискиот надзор;  

 нецелосно и неажурно евидентирање на податоците кои произлегуваат од 
извршените инспекциски надзори; 

 потреба од воспоставување на систем за внатрешна контролa во постапката 
на вршењето на инспекцискиот надзор;    

 не се одржуваат доволни обуки за инспекторите кои треба да придонесат за 
зголемување на знаењата и вештините како и да се добијат навремени 
информации во однос на изменетата регулатива; 

 целокупната административна постапка од спроведениот инспекциски 
надзор се врши од страна на инспекторите, што влијае врз ефикасноста на 
инспекцискиот надзор; 

 зголемување на надлежностите на инспекторатите заради намалување на 
ризикот од зарази и заштита на населението од корона вирус – COVID 19. 
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За надминување на погоре наведените состојби дадовме и препораки до Владата на 
РСМ, Инспекцискиот совет, МИОА и инспекциските служби, истите се темелат на 
резултатите од извршената ревизија и се во функција на подобрување и 
унапредување на ефикасноста во функционирањето на инспекторатите во РСМ. 
Укажуваме дека потребно е надлежните институции да ги интензивираат 
активностите за обезбедување на финансиски средства со цел подобрување на 
состојбата со кадровската екипираност, опременост за подобрување на состојбите 
во инспекторатите во РСМ.  
 

Потребно е да се направат сеопфатни и детални анализи за потребата од постоење 
на определени инспекторати и инспекциски служби, нивна реорганизација и 
оптимизација со цел да се подобри нивното функционирање во насока на поголема 
ефикасноста во вршењето на инспекцискиот надзор. 
 

Зајакнувањето на комуникацијата и соработката помеѓу надлежните институции 
кои преземаат мерки и активности за развој на инспекторатите, ќе придонесе за 
подобрување на состојбите, за размена на мислења, решавање на определени 
проблеми кои се значајни за развој на инспекциските служби.  
 

Имплементација на препораките од изработените студии, извршените анализи, 
програми, планови, во голема мера ќе придонесат за унапредување на процесот на 
вршење на инспекциски надзор и зголемување на неговата ефикасност. 
 

Со воспоставување на организиран и координиран пристап во работењето на 
инспекторатите ќе се придонесе за градење на ефикасни инспекциски служби како 
и ќе се придонесе за вршење на ефикасен инспекциски надзор.    
 

Завршување на процесот за воведување и користење на единствениот софтверски 
програм за планирање, евиденција и водење на инспекциските постапки за сите 
инспекциски служби, со кој истовремено ќе се овозможи поврзување на 
инспекциските служби и размена на податоци за постапките на надзор. 
 

Со имплементација на дадените препораки се очекува да се намалат ризиците и да 
се даде придонес во подобрување на институционалните капацитети на 
инспекторатите во РСМ, да се подобрат и отстранат утврдените слабости, 
недостатоци, нерегуларности во организацијата и функционирањето на 
надлежните институции, со цел создавање на модерен, функционален и ефикасен 
инспекциски систем во кој ќе се вградат најдобрите национални и меѓународни 
практики. 
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Од страна на раководните лица на Државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам, Инспекциски совет и Државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам, добиени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор, истите се разгледани и констатирано е дека најголем дел претставуваат 
образложенија за констатираните состојби, две забелешки се прифатени, додека 
четири забелешки не се прифатени.  
 
I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ  

 

1. Вовед 
 

Инспекциските служби во РСМ се организирани како:  
 државни инспекторати,  како органи во состав на министерствата, со 

својство на правно лице,  
 организациски единици  во рамки на министерствата или други органи на 

државната управа како сектор или одделение за инспекциски надзор и 
 организациски единици  за инспекциски надзор во состав на општините, 

општините во Градот Скопје  и градот Скопје, како сектор или одделение за 
инспекциски надзор. 

 

Во октомври 2013 година со измени и дополнувања на Законот за инспекциски 
надзор се воведе системска рамка за формирање на посебен самостоен орган на 
државната управа - Инспекциски совет со цел координација на работата и 
реформите на инспекцискиот надзор, како и системска рамка за обезбедување 
независност на инспекторатите во управувањето со буџетот, човечките ресурси и 
другите ресурси за функционирање на инспекторатите.  
 

Инспекциски совет  е самостоен државен орган со својство на правно лице, кој има 
сопствена буџетска сметка, претставува буџетски корисник од прва линија, 
самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за 
правата и обврските од работен однос.  
 

Инспекцискиот совет има стручно административна служба, која ја раководи 
генерален секретар на начин кој обезбедува законито, стручно, одговорно, 
навремено и економично работење. 
 

Инспекцискиот совет има надлежност врз 28 инспекциски служби од кои: 
 14 функционираат како инспекторати, со статус на правно лице, буџетски 

корисници од прва линија и  
 14 инспекциски служби кои функционираат како организациски единици во 

рамките на други органи на државната управа.  
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Во рамки на овие инспекциски служби утврдени се 45 видови на инспектори, а 
заклучно со месец септември 2020 година вработени се 812 инспектори кои вршат 
инспекциски надзор. 
 

Поставеноста на инспекциските служби и вршењето на инспекцискиот надзор е 
уреден со бројни закони и подзаконски акти. Инспекциските служби вршат надзор 
врз примената на околу 270 закони и нивните подзаконски акти. Во зависност од 
карактерот, односно содржината и видот на законот, истите се: 

 општи закони  кои регулираат општи прашања од значење за поставеноста и 
работата на инспекциските служби, како што се: Закон за организација и 
работа на органите на државна управа, Закон за инспекциски надзор, Закон 
за општа управна постапка, Закон за административните службеници, Закон 
за вработени во јавниот сектор и Закон за прекршоци и 

 посебни закони  кои подетално го уредуваат организирањето и 
функционирањето на одредени инспекциски служби или надзорот во 
конкретната област, како што се: Закон за управна инспекција, Закон за 
техничка инспекција, Закон за просветната инспекција, Закон за работни 
односи, Закон за безбедност на производи, Закон за животната средина и др. 

 

Државните инспекторати  се организирани во сектори со одделенија, како и 
самостојни одделенија согласно законските барања за независност на одредени 
функции на поддршка на органот (финансии и управување со човечки ресурси). 
Инспекциските служби во рамките на министерствата и другите органи,  во 
зависност од обемот на работа, се организирани како сектори или како одделенија 
во рамките на некој сектор. 
 

2. Законска регулатива  
 

Прашањата со кои се регулира функционирањето на инспекторатите во РСМ  
уредени се со повеќе законски и подзаконски акти (прилог на овој извештај), меѓу 
кои за темата на ревизијата на успешност значајни се следните:  

 Закон за инспекциски надзор; 
 Закон за општа управна постапка; 
 Закон за постапување по претставки и предлози; 
 Закон за организација и работа на органите на државната управа; 
 Закон за прекршоците;  
 Закон за девизната инспекција; 
 Закон за државен пазарен инспекторат; 
 Закон за техничката инспекција; 
 Закон за државниот инспекторат за земјоделство; 
 Закон за шумарска и ловна инспекција; 
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 Закон за санитарната и здравствената инспекција; 
 Закон за просветната инспекција; 
 Закон за инспекцијата на труд; 
 Закон за државниот инспекторат за локална самоуправа; 
 Закон за управната инспекција; 
 Закон за превоз во патниот сообраќај; 
 Закон за градење; 
 Закон за просторно и урбанистичко планирање; 
 Закон за комунални дејности; 
 Закон за животната средина. 

 

Закон за инспекциски надзор  
 

Законот1 за инспекциски надзор од 2010 година, имал голем број на измени и 
дополнувања во текот на годините и истиот бил во примена до ноември 2019 година. 
Во мај 2019 година донесен е нов Закон2 за инспекциски надзор кој започнува со 
примена од декември 2019 година. Законот претставува дел од реформата на јавната 
администрација, чија цел е нејзина професионализација и обезбедување на 
квалитетни услуги за граѓаните и за деловниот сектор.  
 

Со законот се уредуваат основните начела на инспекцискиот надзор, статусот, 
надлежностите и работењето на Инспекцискиот совет, организацијата и 
раководењето со инспекциските служби, следењето, контролата и координацијата 
на работата на инспекциските служби, статусот и вработувањето на инспектори, 
лиценцата за инспектори, правата и обврските на инспекторите (системот на 
надоместоци на плати на инспекторите, системот за стручно усовршување и обука 
на инспекторите), учинокот на инспекторите, права и обврски на субјектите на 
инспекциски надзор при вршење на инспекциски надзор, постапката на вршење 
инспекциски надзор, посебните дејствија во инспекциската постапка, односите на 
инспекциските служби и надлежните органи. 
 

Одредбите од законот кои се однесуваат на постапката за вршење на инспекциски 
надзор и на условите за вршење на должноста инспектор и раководењето се 
применуваат на инспекциските служби организирани како органи во состав на 
министерствата или како организациски единици, во рамки на органите на 
државната управа, општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје. 
Одредбите кои се однесуваат на обврските на инспекциските служби кон 
                                                 
1„Службен Весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 
193/15, 53/16, 11/18, 83/18 и 120/18 
2„Службен Весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019 
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Инспекциски совет, се применуваат на инспекциските служби организирани како 
органи во состав на министерствата или како организациски единици во рамки на 
органите на државната управа. 
 

Одредбите од Законот не се применуваат во министерството за финансии, 
вклучувајќи ги Управата за јавни приходи и Царинската управа на РСМ, 
Министерството за одбрана, Дирекцијата за безбедност на класифицирани 
информации и Министерството за внатрешни работи. 
 

Специфичните цели за потребата од донесување на овој Закон вклучуваат: 
 давање на предност на превентивниот пред репресивниот аспект на 

инспекцискиот надзор, преку воведување на опомена како примарна 
инспекциска мерка; 

 зголемена сигурност и предвидливост за субјектите на надзор, со 
задолжителноста на листите на проценка на ризикот; 

 подобрување на ефективноста на Инспекцискиот совет, преку појасно и 
попрецизно определување на неговата улога и надлежност; 

 подобрување на координативните и контролните механизми за следење на 
работењето на инспекциските служби; 

 подобрување на квалитативната и квантитативната структура на 
инспекторите, преку воведување на нов систем за стекнување со лиценца за 
инспектор, како и нов систем за постојана обука и стручно усовршување на 
инспекторите и 

 подобрување на атрактивноста на инспекторската професија и 
зголемување на мотивацијата преку регулирање на права за додатоци и 
надоместоци на плата за инспекторите. 

 

Инспекцискиот совет 
 

Инспекцискиот совет го сочинуваат претседател и шест члена одговорни за 
следните области: 

 пазар, работни односи, безбедност и здравје при работа; 
 животна средина и заштита на здравјето на луѓето; 
 градежништво, урбанизам комунални работи и транспорт; 
 земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна; 
 образование, наука и култура и  
 управа. 

 

Делокруг на работа на Инспекцискиот совет: 
 ја следи и координира работата на инспекциските служби; и дава писмена 

согласност на годишниот план на инспекциските служби;  
 дава мислење на методологиите за процена на ризик;  



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  
 „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 9 
1. _______________________                                                               _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

 дава мислење на предлозите на законите и подзаконските акти;  
 донесува насоки за изготвување на актите за внатрешна организација и 

систематизација на инспекциските служби;  
 подготвува годишен извештај за работа на инспекциските служби; 
 издава налог за вршење на поединечен и заеднички инспекциски надзор;  
 донесува програма за обука и испит за лиценца за инспектор, како и  издава 

и одзема лиценца за инспектор;  
 ја следи успешноста на нивното работење;  
 воспоставува и одржува систем за стручно усовршување и обука на 

инспекторите во инспекциските служби;  
 воспоставува и одржува регистри и информациски систем за управување со 

инспекцискиот надзор;  
 постапува по претставки од физички и правни лица, поврзани со работата 

на инспекторите;  
 поднесува предлог за разрешување на директор и иницијатива за 

утврдување на дисциплинска одговорност на инспектор и  
 спроведува меѓународна соработка.  

 

Инспекциски служби и државни органи над кои има надлежност Инспекцискиот 
совет во делот на инспекцискиот надзор се: 

 Државен пазарен инспекторат; 
 Државен инспекторат за техничка инспекција; 
 Државен инспекторат за труд; 
 Државен девизен инспекторат; 
 Државен санитарен и здравствен инспекторат; 
 Државен инспекторат за животна средина и заштита на природата; 
 Македонска агенција за лекови и медицински средства; 
 Дирекција за заштита и спасување; 
 Дирекција за радијациона сигурност; 
 Дирекцијата за безбедност за класифицирани информации; 
 Центар за управување со кризи; 
 Државен комунален инспекторат; 
 Државен инспекторат за транспорт; 
 Државен инспекторат за градежништво и урбанизам; 
 Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништата Охрид; 
 Управа за сигурност во железнички систем; 
 Државен инспекторат за земјоделство; 
 Државен инспекторат за шумарство и ловство; 
 Агенција за храна и ветеринарство; 
 Државен инспекторат за просвета; 
 Управа за заштита на културното наследство; 
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 Министерство за култура; 
 Државен управен инспекторат; 
 Државен инспекторат за локална самоуправа; 
 Државен архив на Република Северна Македонија; 
 Агенција за млади и спорт; 
 Министерство за здравство – Сектор хемикалии и 
 Министерство за труд и социјална политика. 

 

Со Законот за инспекциски надзор од 2019 година Дирекцијата за безбедност за 
класифицирани информации е изземена од ингеренциите на инспекцискиот совет, 
додека пак додаден е Инспекторатот за употреба на јазиците, како новоформиран 
инспекторат со посебен закон кој не е предвиден согласно Законот за организација 
и работа на органите на државната управа. 
 

Целта на инспекцискиот надзор е превентивно делување или преземање на мерки 
за спречување или отстранување на последиците врз заштитените добра, права или 
интереси, како и изрекување на инспекциски мерки за отстранување на утврдените 
неправилности и недостатоци.  
 

Инспекцискиот надзор може да биде: редовен инспекциски надзор , вонреден 
инспекциски надзор  и контролен инспекциски надзор,   
 

Главните развојни цели на Инспекцискиот совет се да се фокусира на 
подобрување, целосно и доследно спроведување на законската регулатива за 
инспекциски надзор, реорганизација на инспекцискиот систем преку оптимизација 
на инспекциските служби за овозможување на ефикасно, ефективно и 
економично работење,  како и сопствено доизградување и зајакнување на 
капацитетите за вршење на законските надлежности. 
 

Со новиот Закон за инспекциски надзор предвидени се и донесени подзаконските 
акти кои се во надлежност на Инспекцискиот совет како и актите од страна на 
МИОА и Владата на РСМ, со кои подетално се регулираат работите кои 
произлегуваат од вршењето на инспекцискиот надзор. 
 

Државен инспекторат за земјоделство 
 

Работите на инспекциски надзор од областа на земјоделството, руралниот развој, 
рибарството и аквакултура, ги врши Државниот инспекторат за земјоделство, како 
орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите од областа на 
земјоделството, руралниот развој, рибарството и аквакултура и на поблиските 
прописи донесени врз основа на законите од овие области.  
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Инспекторатот во својата надлежност е овластен да врши инспекциски надзор 
преку контроли и прегледи на: земјоделското земјиште, земјоделски посеви и 
насади, производство и промет на производи за заштитата на растенија, 
производство и промет на семенски и саден материјал, производство и промет на 
ѓубриња, производство и промет на квалитет на добиточна храна, евиденција на 
приплоден и друг добиток, преглед на земјоделскиот имот, на објекти и опрема при 
држење на добитокот, врши преглед на исхраната, утврдува земјоделска 
инфраструктура, врши надзор на држењето на пчели и пчеларски ред за испаша, 
водење на матични книги и обележувања, го утврдува исполнувањето на 
критериумите за производство, потекло на добитокот и надзор на прометот на 
добитокот и приплодниот материјал, како и надзор над работата на одобрените 
институции и одгледувалишта на пчелни матици, производство, промет и улов на 
риби, генетски модифицирани организми, радионуклиди во добиточна храна, 
растенија и семенски материјал, производство и промет на афион, производство и 
промет на органски производи, производство и промет на вино, производство и 
промет на тутун, производство и промет на цвеќе и декоративни растенија, пасишта, 
правни и физички лица за добивање на финансиска поддршка во земјоделството, 
настанати полски штети, опремата и простории каде што се врши преработка и 
доработка на земјоделски производи, земјоделска механизација, техника и 
транспортни средства, процесите на преработка и доработка во сите фази, се до 
финалниот производ.  
 

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 
 

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам е орган во состав на 
Министерството за транспорт и врски и има статус на правно лице, со сопствена 
буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува 
постапки за вработување согласно законот и одлучува за правата и обврските од 
работен однос.  
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам врши инспекциски надзор 
над следните закони: Закон за градење, Закон за просторно и урбанистичко 
планирање, Закон за урбанистичко планирање, Закон за инспекциски надзор, Закон 
за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност, Закон за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, Закон за општа управна постапка, Закон 
за постапување по претставки и предлози, Закон за административни службеници, 
Закон за вработените во јавниот сектор, Закон за работни односи, Грански 
колективен договор, Закон за безбедност и здравје при работа и други закони. 
 

Државен инспекторат за локална самоуправа 
 

Државниот инспекторат за локална самоуправа е орган во состав на 
Министерството за локална самоуправа. Предмет на надзор е надзор над 
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законитоста на прописите на општините. Надзорот над законитоста на прописите 
на општините го опфаќа и надзорот над постапката за нивно донесување.  
Во вршењето на работите од својата надлежност инспекторатот обезбедува правна 
сигурност и извесност со: почитување на обврската сите прописи кои се донесуваат 
од страна на Советот на општините да бидат во согласност со Уставот и законите и 
постапување и одлучување во согласност со закон, меѓународни договори 
ратификувани согласно со Уставот на РСМ и со други прописи донесени врз основа 
на закон.  
За прашањата кои не се уредени со законот за државен инспекторат за локална 
самоуправа се применуваат одредбите од Законот за локалната самоуправа и 
Законот за инспекциски надзор. 
 

Државен пазарен инспекторат 
 

Работите на пазарната инспекција ги врши Државен пазарен инспекторат како 
орган во состав на Министерството за економија. Инспекторатот има својство на 
правно лице, има своја буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, 
самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за 
правата и обврските од работен однос. 
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите 
донесени врз основа на Законот во работењето на трговските друштва, правните и 
физичките лица, примената на прописи од областа на забраната и спречување на 
вршењето на нерегистрирана дејност, како и изрекување на инспекциски мерки со 
цел отстранување на утврдените неправилности. 
 

Инспекторатот врши надзор и над преземените обврски на работодавачите во однос 
на пријавувањето на работниците и пријавувањето во задолжителното социјално 
осигурување врз основа на работен однос, согласно со Законот за работните односи. 
 

Министерство за здравство – Сектор хемикалии 
 

Одделението за инспекциски надзор во Министерство за здравство има надлежност 
да врши надзор над законитото, стручното и ефикасното вршење на работите и 
задачите од делокругот на работа на министерството уредени во Законот за 
хемикалии и тоа 

 во субјектите кои произведуваат опасни хемикалии,  
 во прометот со хемикалии,    
 при рекламирањето на хемикалии кои се со ризик по здравјето на луѓето, 

како канцерогени, мутагени и тератогени,  
 при ставање во промет и рекламирање на биоцидни производи кои немаат 

ефикасност и можат дополнително да бидат ризик по здравјето на луѓето и 
животната средина и  
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 при продажба на хемикалии на лица помали од 18 години и друго. 
 

Управа за заштита на културното наследство 
 

Секторот за превенција и инспекциски надзор на културното наследство е дел од 
Управата за заштита на културното наследство, како орган во состав на 
Министерството за култура со својство на правно лице. Во рамките на Секторот за 
превенција и инспекциски надзор има предвидено одделение за инспекциски 
надзор на културното наследство и одделение за превенција на културното 
наследство. 
 

Целта е вршење на инспекциски надзори од областа на заштитата и безбедноста 
на културното наследство, како и вршење на инспекциски надзор од областа на 
спроведување на конкретни мерки на посегање во интегритетот на културното 
наследство (преку увиди во состојбата на заштитените добра и нивно чување, 
одржување и користење, особено преку вршењето на археолошките, 
конзерваторските и други истражувања, изведувањето на работите на непосредна 
заштита и спроведување мерки на заштита и во извршувањето на законите и 
други прописи, но и со цел подобро разбирање на улогите на вработените, полесно 
вршење на координација, контрола и комуникација во работењето),  
 

II.ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈА 
 

1. Цели на ревизијата 
 

1.1. Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа 
на Државниот завод за ревизија за 2020 година на тема: Институционални 
капацитети на инспекторатите во РСМ, со цел да дадеме одговор на 
прашањето: „Дали институционалните капацитети на инспекторатите во 
Република Северна Македонија (кадровски, финансиски, материјални и 
технички) обезбедуваат ефикасен инспекциски надзор“.  

 

1.2. Ревизијата на успешност е спроведена со цел да даде оценка за состојбата со 
институционалните капацитети на инспекторатите во РСМ и да даде 
придонес во зголемување на ефикасноста на процесот на вршење на 
инспекциски надзор, преку утврдување на одредени слабости/ 
недоречености во законската и подзаконската регулатива, надлежноста, 
финансирањето, кадровската екипираност, комуникацијата и соработка на 
институциите надлежни за вршење на инспекциски надзор во РСМ, како и 
мерките и активностите кои ги преземаат надлежните институции за 
подобрување на состојбите во областа предмет на ревизија. 
 

1.3. Со Ревизијата на успешност опфатени се следните области: 
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 Стратешка и законска рамка на работењето на инспекторатите; 
 Кадровски, финансиски, материјални и технички ресурси за 

функционирање на инспекторатите и 
 Планирање и извршување на инспекцискиот надзор. 

 

2. Опфат на ревизија   
 

2.1. Со ревизијата на успешност беа опфатени следните субјекти: 
 Инспекциски совет; 
 Министерство за информатичко општество и администрација; 
 Државен инспекторат за земјоделство; 
 Државен инспекторат за градежништво и урбанизам; 
 Државен инспекторат за локална самоуправа; 
 Државен пазарен инспекторат; 
 Министерство за здравство – Сектор хемикалии и 
 Управа за заштита на културното наследство. 

 

Со цел добивање на податоци испративме прашалници за 
институционалните капацитети на инспекциските служби како и за 
процесот на вршење на инспекцискиот надзор и проблемите со кои се 
соочуваат во вршењето на својата дејност до сите инспекторати и 
инспекциски служби во кои беа наведени 26 прашања поврзани со предметот 
на ревизија на успешност. 
 

При изборот на инспекторати и инспекциски служби кои ќе бидат предмет на 
вршење на ревизија, ја имавме во предвид состојбата со пандемијата со Ковид 
19 и ангажираноста на инспекторатите кои најмногу беа вклучени во вршење 
на инспекциски надзор. 

 

2.2. Со ревизијата на успешност го опфативме периодот од 2017 до 2019 година, а 
дадени се состојби и настани и последователно до денот на известување од 
извршената ревизија. 
 

3.  Методологија   
 

3.1. Ревизијата на успешност е извршена во согласност со стандардите за 
државна ревизија на Меѓународната организација на ВРИ (ИНТОСАИ) кои се 
пропишани за примена во РСМ при вршењето на државната ревизија. 
 

3.2. Ревизијата на успешност е независно испитување на ефикасноста и 
ефективноста на владините активности, програми, со оправдана почит кон 
економијата и целта која води кон подобрувања.  
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3.3. Ревизијата на успешност преставува објективна и систематска проверка на 
докази со цел обезбедување на независна проценка на „Институционални 
капацитети на инспекторатите во РСМ“. 

 

3.4. Заклучоците од оваа ревизија на успешност ќе придонесат за унапредување 
на ефикасноста на процесот на вршење на инспекцискиот надзор, 
зголемување на функцијата на надлежните институции во РСМ кои во 
иднина треба да продолжат со мерките и активностите за подобрување на 
институционалните капацитети на инспекторатите, што ќе придонесе за 
унапредување на целокупниот процес на инспекцискиот надзор во државата. 

 

3.5. Кај оваа ревизија на успешност го следевме комбинираниот пристап и тоа: 
пристап насочен кон резултатите и проблемски ориентираниот пристап.  
Со следењето на пристапот ориентиран кон резултатите утврдиме дали со 
имплементација на законските и подзаконските акти, донесените стратегии, 
програми, извештаи, евиденции, постапки, процедури, мерки, политики и 
проекти се постигнати соодветни резултати за подобрување на 
институционалните капацитети на инспекторатите во РСМ.  
 

Со следење на проблемски ориентиран пристап ги проверивме и 
анализиравме причините за одредени проблеми со кои се соочуваат 
надлежните институции во РСМ во процесот на вршење на инспекциски 
надзор. 

 

3.6. Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои водат кон 
ревизорските наоди, заклучоци и препораки ги користевме следниве техники 
на ревизија на успешност:  
 прибирање и анализа на документацијата што се однесува на: 

организационата поставеност  на системот  за управување и контрола на 
инспекторатите, актите за назначување, кадровската екипираност на, 
распределбата на одговорностите и надлежностите, политиката на 
управување со човечките ресурси, пишаните процедури кои се користат 
во процесот на инспекцискиот надзор, информационите системи и 
алатки, воспоставените алатки за комуникација, одржани семинари, 
работилници, состаноци, системот за мониторинг и контрола, извештаи 
за степенот на реализација и др; 

 прашалници разговори и интервјуа со надлежните лица одговорни за 
управување, контрола и координација на инспекторатите; 

 директни проверки, анализа на податоците од доставената 
документација на предметите опфатени со ревизорскиот примерок,  

 за постапката за избор на инспекторатите применет е нестатистички 
избор на примерок по случаен избор. 
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Главните методи за обработка на добиените информации се: 
 дескриптивна анализа на: кадровската екипираност, распределба на 

одговорностите и надлежностите, потребните професионални 
квалификации за нивно спроведување, постапката за назначување, 
прераспоредување со цел правилно организирање на работата; 

 компаративна анализа на: структурната поставеност на Инспекцискиот 
совет и инспекторатите на управување и контрола и распределбата на 
одговорностите и надлежностите со барањата на регулативите; 

 директното набљудување го користевме со цел да добиеме уверување по 
однос на степенот на реализација на плановите и програмите на 
инспекциските органи. 

 

3.7. Ревизијата на успешност е извршена во периодот од 09.03.2020 до 30.09.2020 
година од тим на Државниот завод за ревизија. 

 

3.8. Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на 
завршен состанок одржан на ден 22.01.2021 година. 

 

Од страна на раководното лице на Државниот инспекторат за земјоделство 
добиено е мислење на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, 
истите се разгледани и констатирано е дека истите претставуваат 
образложенија за констатираните состојби, освен една забелешка која не е 
прифатена. 
 
Од страна на раководното лице на Инспекциски совет добиено е мислење на 
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, со кое информира дека 
го прифаќаат Нацрт извештајот и дека немаат забелешки по однос на истиот. 
 
Од страна на раководното лице на Државниот инспекторат за градежништво 
и урбанизам добиено е произнесување на Нацрт извештајот на овластениот 
државен ревизор, истите се разгледани и констатирано е дека најголем дел 
претставуваат образложенија за констатираните состојби, две забелешки се 
прифатени, додека три забелешки не се прифатени.  

 

3.9. Прелиминарните истражувања беа насочени кон повеќе области заради 
стекнување на знаења за стратешка и законска рамка на работењето на 
инспекторатите, кадровски, финансиски, материјални и технички ресурси за 
функционирање на инспекторатите како и начинот на планирање и 
извршување на инспекцискиот надзор од страна на инспекторатите во РСМ. 
 

Од прелиминарните истражувања произлегоа заклучоци по што 
ревизорскиот тим изработи Ревизорска програма која ги опфаќа утврдените 
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ризици, прашања, критериуми за преземање на понатамошни активности со 
цел обезбедување на доволно релевантни докази.  
 

Од заклучоците кои произлегоа од прелиминарните истражувања, оценивме 
дека со продолжување на ревизијата на успешност ќе се даде придонес за 
ефективно спроведување на мерките и активностите кои ги преземаат 
надлежните институции за подобрување на состојбите со институционалните 
капацитети на инспекторатите во РСМ.  
 

Препораките произлезени од оваа ревизија на успешност ќе имаат додадена 
вредност во насока на подобрување на институционалните капацитети на 
инспекторатите и ќе бидат од општ интерес за граѓаните на РСМ. 
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III. РЕВИЗОРСКИ НАОДИ 
 

1. Стратешка и законска рамка на работењето на инспекторатите 
 

Во рамки на оваа област ревизијата имаше за цел да даде одговор на повеќе 
ревизорски прашања поврзани со законската, подзаконската и стратешката рамка 
која се применува при функционирањето на инспекторатите во РСМ, како основа за 
градење на интегриран систем на контрола на национално ниво, преку реализација 
на целите и активностите определени во стратешките, планските и програмски 
документи, при што ги утврдивме следните состојби: 
 

1.1. Не е изработена и донесена Стратегија за развој на инспекциските служби во 
РСМ, која треба да претставува главен долгорочен стратешки документ во областа 
на инспекцискиот надзор, со утврдени цели, политики и мерки за развој на 
инспекциските служби во РСМ.  
Стратегијата треба да ги сумира институционалните рамки од правната регулатива 
за инспекциските служби, состојбата на инспекциските служби од аспект на 
вршењето на инспекцискиот надзор, со цел да ја дефинира мисијата и визијата на 
инспекциските служби во државата, да ги планира целите, активностите и мерките, 
изворите на финансирање, на чија основа ќе се градат годишните активности на 
инспекциските служби во РСМ.  
 

Стратегијата треба да предвиди долгорочни цели за развој на инспекциските 
служби, механизми кои ќе осигурат вршење на ефикасен инспекциски надзор, како 
и мерки за подобрување на состојбите во областа.  
Стратегијата треба да го одрази интересот на државата за развој на инспекциските 
служби, преку понатамошно унапредување на политиките и зголемување на 
нивната ефикасноста, заради постигнување на унифициран и координиран систем 
на вршење на инспекциски надзор во државата.  
 

Во текот на 2019 година изработен е извештај во рамките на Проектот на УСАИД 
„Проект за модернизација на инспекциските служби“, подготвен од Агенцијата на 
САД за меѓународен развој (УСАИД), имплементиран од Центар за развојни 
политики ИДЕАС Де По. Извештајот ги презентира резултатите од функционалната 
анализа во Инспекцискиот совет, која е спроведена во период мај - септември 2019 
година, во која покрај експертите, бил вклучен и Инспекцискиот совет. 
Функционалната анализа се фокусира на административните капацитети, 
анализирајќи ги целите, функциите, структурата, процедурите и човечките ресурси 
во Инспекцискиот совет.  
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Во анализата се наведуваат состојбите и се даваат препораки за подобрување на 
квалитетот на работењето на Инспекцискиот совет заради постигнување на целите 
на најефикасен начин. 
 

И покрај тоа што во законската регулатива не е предвидено донесување на 
стратегија, укажуваме дека со нејзиното донесување и спроведување во наредниот 
период ќе се утврдат целите, мерките, активностите и приоритетите на 
инспекциските служби во РСМ, со што ќе се даде придонес за развој на 
инспекциските служби во насока на спроведување на ефикасен инспекциски 
надзор во државата. 

 

1.2. Со Законот за инспекциски надзор, кој беше на сила до декември 2019 година, 
предвидено е дека одговорното лице на инспекциската служба има обврска до 
Инспекцискиот совет да доставува: 
 предлог годишна програма на мислење; 
 квартални планови за работа на секој инспектор; 
 збирни квартални извештаи за работа на секој инспектор и  
 годишен извештај за работа на инспекциската служба. 
 

Инспекцискиот совет врши следење на реализацијата на годишните програми за 
работа, преку кварталните извештаи за работа кои ги доставуваат инспекциските 
служби. 
 

Ревизијата направи анализа на извештаите за работа на Инспекцискиот совет и 
информацијата за работата на инспекциските служби, за период од 2017 до 2020 
година кои ги изработува Инспекцискиот совети утврди дека најголемиот дел од 
инспекциските служби редовно и ажурно ги доставуваат кварталните извештаи за 
работа, но има инспекторати кои воопшто не доставуваат или ги испраќаат подоцна 
од законски утврдениот рок.  
 

За 2017 година до Инспекцискиот совет доставиле Годишен извештај за работата 25 
инспекциски служби или 90%, во 2018 година 27 инспекциски служби или 96%, 
додека за 2019 година 18 инспекциски служби или 64%.  
Со новиот Закон за инспекциски надзор од 2019 година предвидено е да се 
изготвуваат шест месечни извештаи за работа на инспекциските служби и да се 
доставуваат најдоцна до 31 јули во тековната година до Инспекцискиот совет, при 
што утврдивме дека 82% од инспекциските служби редовно и ажурно ги доставуваат 
извештаите. 
 

Недоставувањето на извештаи за работа влијае на информираноста на 
Инспекцискиот совет со точни, навремени и целосни информации за состојбите кај 
пооделните инспекциски служби, потребни за креирање на политики и мерки за 
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унапредување и зајакнување на инспекциските служби, како и за целосно 
информирање на Владата на РСМ за состојбите, активностите и ефектите од 
работата на инспекциските служби во РСМ. 
 

1.3. Една од целите на Инспекцискиот совет  како координативно тело е низ 
анализи, размена на мислења, воведување на иновации, спроведување на различни 
проекти и програми, да изнаоѓа решенија за предизвиците со кои се соочуваат 
инспекциските служби во тековното работење, како и подобрување на процесот на 
взаемна соработка.  
Во таа насока, Инспекцискиот совет треба постојано да ја унапредува соработката 
со инспекциските служби, со цел градење на подобар инспекциски систем, кој ќе 
овозможи поголема транспарентност, предвидливост и правна сигурност за 
субјектите на надзор.  
 

Со Законот за инспекциски надзор било предвидено формирање на работни тела од 
страна на Инспекцискиот совет и тоа: 

 за утврдување на ефективноста, ефикасноста и квалитетот на 
инспекциските служби во кое треба да учествуваат членовите на 
Инспекцискиот совет и директорите на инспекторатите; 

 за усовршување и обука во кое треба да учествуваат членовите на 
Инспекцискиот совет и директорите на инспекторатите и други работни тела 
кога за тоа ќе има потреба. 

 

Последни информации за работата на овие работни тела се содржани во Извештајот 
за работа на Инспекцискиот совет и информацијата за работа на инспекциските 
служби за прв квартал на 2017 година. Во истиот е наведено дека се одржани 
неколку состаноци со работното тело за утврдување на ефективноста, ефикасноста 
и квалитетот на инспекциските служби, на кои бил разгледуван статусот на 
изработката на контролни листи и листи на постапки по кои инспекторите треба да 
вршат надзор, изнаоѓање на мерки за подобрување на постапките за вршење на 
инспекциски надзор, за искуствата од примената на методологијата за вршење на 
инспекциски надзор, влијанието на пропишаните глоби и други санкции и нивната 
висина, како и други предлози кои би помогнале во подобрување на постапките за 
вршење на инспекциски надзор. 
 

Од извршениот увид во документацијата утврдивме дека од вториот квартал на 2017 
година се до ноември 2019 година (до донесување на новиот Закон за инспекциски 
надзор) нема податоци за продолжување на работата на овие тела како и за 
резултатот од нивната работа. 
 

Со новиот Закон за инспекциски надзор не е предвидено формирање на овие 
работни тела, но сметаме дека е потребно да се преиспита потребата од 
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формирањето на стручни тела, во кои ќе учествуваат членови на Инспекциски совет 
како и раководните лица на инспекциските служби на кои ќе се утврдуваат и ќе се 
даваат насоки за решавање на проблемите со кои се соочуваат инспекциските 
служби, со цел унапредување на ефективноста, ефикасноста и квалитетот во 
работењето. 
 

1.4. Извршивме анализа на новиот Закон за инспекциски надзор  донесен во текот 
на 2019 година, при што ги утврдивме следните состојби: 
 сe менува и прецизира позицијата на Инспекцискиот совет, чија цел треба да 

биде координација на инспекциските служби, давање на мислења за законските 
и подзаконските акти кои го регулираат инспекцискиот надзор; 

 се воведува проценката на ризик, која претставува основа за планирање на 
зачестеноста на спроведувањето на инспекциските надзори; 

 Инспекцискиот совет за својата работа поднесува годишен извештај за 
информирање до Владата на РСМ и Собранието на РСМ, што со стариот закон 
немаше обврска; 

 воспоставување на електронски систем за инспекциски надзор, кој беше 
предвиден и со стариот закон; 

 во насока на зголемување на транспарентноста, се воведува листа за проверка 
за соодветните области на надлежност, кои треба да се објавуваат на веб 
страницата на инспекциската служба; 

 се воведува нов систем за стекнување со лиценца за инспектор со кој се 
опфатени и општинските инспектори; 

 предвиден е систем за континуирано професионално и стручно усовршување и 
обучување на инспекторите; 

 се зголемуваат платите на инспекторите, во висина од 30% од износот на 
основната плата, етапно по 10% во периодот 2020 – 2022 година; 

 предвидено е инспекциската служба на своја сметка, задолжително да го 
осигурува инспекторот за случаи на несреќа при работа; 

 се воведува нова примарна инспекциска мерка - опомена; 
 се намалува висината на глобите заради финансиско олеснувања за субјектите 

на надзор и 
 инспекцискиот совет не е надлежен за водење на дисциплинските постапки 

против инспекторите, односно истите се водат во инспекторатите и 
инспекциските служби. 

 

Констатиравме дека со донесувањето на новиот закон намалена е рестриктивноста 
и репресивноста на надзорот, утврдени се правата и обврските на субјектите 
предмет на надзор, како и обврските на инспекциските служби кон Инспекцискиот 
совет, регулирање на статусните прашања на инспекторите, поедноставување на 
постапката за лиценцирање на инспектор, воведување на нов концепт на 
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инспекциски надзор преку планирање врз основа на проценка на ризик и 
олеснување и поголема правна сигурност за субјектите на надзор со воведување на 
унифицирани правила за надзор и задолжително користење на листи за проверка 
при редовниот надзор. 
 

Имплементацијата на новиот Закон за инспекциски надзор треба да придонесе за 
надминување на неконзистентноста, слабостите и пропустите од претходниот 
закон, со што ќе се зголеми институционалната ефикасност на инспекторатите во 
спроведување на инспекцискиот надзор во РСМ. 
 

1.5. Со законот за инспекциски надзор една од надлежностите на Инспекцискиот 
совет е да издава и одзема лиценци на инспектори,  како и да го спроведува испитот 
за стекнување на инспекторите со лиценца, за што е донесен Правилник за начинот 
за спроведување на испитот за стекнување со лиценца на инспектор и Програма за 
испит за лиценца за инспектор – општ дел.  
 

Инспекцискиот совет кој досега ја регулираше работата само на инспекторите на 
државно ниво, со новиот Закон за инспекциски надзор ја опфаќа и работата на 
општинските инспектори, во делот на издавање на лиценци на општинските 
инспектори.  
Лиценцирањето на општинските инспектори ќе овозможи специјализација и 
едукација на инспекторите, а ќе ја оневозможи досегашната честа практика, еден 
инспектор да покрива повеќе области на инспекциски надзор на локално ниво. 
Инспекцискиот совет досега има издадено 255 лиценци на вработените 
општинските инспектори во различни области во 72 општини во РСМ, додека 
останатите 9 општини не доставиле податоци потребни за издавање на лиценци до 
Инспекцискиот совет. 
 

Извршивме анализа на доставените податоци од страна на Инспекциски совет за 
издадените лиценци за инспектори во инспекторатите и инспекциските служби и 
утврдивме дека се издадени се 1.692 лиценци за вкупно 45 видови на инспектори 
вработени во 28 инспекторати и инспекциски служби, од кои активни се 842 
лиценци за инспектор.  
Намалувањето на бројот на активни лиценцирани инспектори во 96% е резултат на 
пензионирање или промена на работното место на инспекторите, без доставување 
на податоците до Инспекцискиот совет за нивно ажурирање, 3,76 % или  32 лиценци 
се одземени по основ на закон и 3 лиценци или 0,24% се одземени  од страна на 
Инспекцискиот совет, по основ на спроведени дисциплински постапки. 
 

Имајќи ја предвид важноста и улогата на инспекциските контроли, истакнуваме 
дека намалувањето на бројот на инспектори во државата, кој за 10 години е намален 
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за околу 50% е состојба за која е потребно да се преземат итни мерки во насока на 
зголемување и екипирање на бројот на инспектори во државата. 
 

Исто така констатиравме дека регистарот кој што го води Инспекцискиот совет не 
содржи навремени, точни и ажурирани податоци за бројот на издадени лиценци.   
Состојбата која ја утврдивме за бројот на активни лиценци по инспекторати и 
инспекциски служби е прикажана на следниот графикон. 
 

 
 

Отсуството на целосни, точни и навремени податоци за бројот на издадени лиценци 
со кои располагаат инспекторатите кои ја вршат својата функција влијае на 
неможноста да се знае реалната бројка на лиценцирани инспектори во државата. 
 

1.6. Една од утврдените надлежности на Инспекцискиот совет е да воспоставува и 
одржува регистри и информациски систем за управување со инспекцискиот 
надзор.  
Регистрите се водат од страна на Инспекцискиот совет3 и треба да содржат 
податоци за инспекциските служби односно раководители на инспекциски служби, 
деловни простории, ИКТ опременост на инспекциските служби, нивните буџети, 
акти за организација и внатрешна систематизација, видови на инспектори, 
податоци за инспектори, извршени инспекциски надзори, претставки, како и 
законската регулатива потребна при вршење на инспекцискиот надзор. 
 

                                                 
3Правилник за видот, формата и содржината на регистрите од интерес на Инспекцискиот 
совет Службен весник на Република Македонија бр. 44/15. 
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Утврдивме дека во периодот 2017 - 2019 година не се водат регистрите за буџетите, 
ИКТ опрема, деловни простории, за актите за организација и систематизација, 
надоместоци, претставки, извршени надзори и заклучоци, поради тоа што дел од 
инспекциските служби не доставувале податоци до Инспекцискиот совет, дел 
податоците ги доставувале во хартиена форма, кои не биле целосни, додека во 
кварталите и годишните извештаи за работа на инспекциските служби нема 
детални податоци кои би можеле да се искористат како основ за водење на 
регистрите. 
 

Почнувајќи од 2019 година (со новиот Закон за инспекциски надзор) намален е 
бројот на регистри кои треба да се водат од страна на Инспекцискиот совет за кои 
утврдивме дека иако се воспоставени, истите не се целосни, точни и ажурирани.  
 

Од извршениот увид во регистарот на инспектори и податоците од 6-те 
инспекторати предмет на ревизија во однос на бројот на вработени инспектори, 
утврдивме дека постои разлика, поради ненавремено доставување на  податоци од 
страна на инспекторатите, за што Инспекцискиот совет укажува и низ Годишните 
извештаи за работа на Инспекциските служби во периодот од 2017 до 2019 година. 
 

Ваквата состојба е последица на отсуство на систематизиран пристап и систем за 
тековна и навремена, ажурна размена на информации преку електронски софтвер 
за размена на податоци и информации на ниво на инспекциските служби и 
Инспекциски совет.  
Во текот на ревизијата од страна на Инспекцискиот совет доставени се барања за 
доставување на податоци за ажурирање на регистарот на инспектори до сите 
инспекциските служби во РСМ. 
 

Ваквиот начин на водење на регистрите влијае на вршење на основната функција на 
Инспекцискиот Совет за следење, надзор и координација на инспекциските служби 
со цел констатирање на реалните состојби и преземање на мерки и активности за 
подобрување на условите и поефикасно работење на инспекциските служби.  
 

1.7. Во програмата на Владата на РСМ 2020 - 2024 година, во однос на инспекциските 
служби,  констатирано е дека сеуште е голема недовербата кај граѓаните и бизнис 
секторот во ефикасноста и непристрасноста на државните и локалните инспекции.  
 

Во однос на реформирањето на системот и правилата во инспекцискиот надзор, 
предвидено е назначување на вицепремиер задолжен за координација на сите 
инспекциски служби, значително намалување на бројот на инспекторати, додека 
планирано е зголемување на бројот на инспектори за животна средина и пазарна 
инспекција.  
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Значајно е планираното воведување на платформата „Е-инспектор“ во сите 
инспекциски служби, како и задолжителност за објавување на месечните извештаи 
со податоци кога, каде и со каков резултат се спроведени инспекциските надзори  и  
одржување на редовни средби со ЗЕЛС и заинтересирани НВО за презентирање на 
резултатите и проблемите со кои се соочуваат инспекциските служби.  
 

Овие активности, предвидени за зголемување на ефикасноста на инспекцискиот 
надзор, се дел од целосна реорганизација на јавната управа, која е започната во 2020 
година. Предвидено е да се отстранат преклопување на надлежностите меѓу 
институциите и да се воведе јасна хиерархиска подреденост согласно улогата на 
институцијата, односно да се направи разграничување помеѓу креаторите на 
политики, спроведувачите на политики и на инспекциски надзор.  
  
Имплементацијата на наведените мерки и политики се очекува да придонесе кон 
поголема транспарентност и објективност како и намалување на субјективноста во 
вршењето на инспекцискиот надзор. Целта е оптимизирање и намалување на бројот 
на институциите, намалување на трошоците за работа, подобрување на 
управувањето и зголемување на ефикасноста во работењето и испорачувањето на 
услуги кон граѓаните и деловната заедница. 
 

2. Кадровски, финансиски, материјални и технички ресурси за 
функционирање на инспекторатите 
 

Во рамките на оваа област ревизијата имаше за цел да даде одговор на ревизорските 
прашања поврзани со состојбата со кадровските, материјалните и техничките 
ресурси за функционирање на инспекторатите во РСМ, при што ги утврдивме 
следните состојби: 
 

2.1. Ревизијата изврши анализа на кадровската екипираност на Инспекцискиот 
совет при што ја утврди следната состојба. 
 

Со Правилникот4 за внатрешна организација и Правилникот5 за систематизација на 
работните места во Инспекцискиот Совет се формирани сектори и одделенија со 
вкупно предвидени 37 работни места, од кои пополнети се 11 работни места или 29%, 
од кои поголем дел од раководните позиции не се пополнети.  
Имајќи предвид дека едукацијата, надградбата на знаења и вештини на 
инспекторите е еден од приоритетните услови за зајакнување на капацитетите на 
инспекторатите, кој понатаму има влијание и врз ефикасноста при вршењето на  

                                                 
4 Правилник број 01-164/1 од 31.01.2020 година 
5 Правилник број 01-181/1 од 03.02.2020 година 
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инспекцискиот надзор, констатиравме дека во секторот за обуки предвидени се 9 
работни места, а пополнети се 3 работни места, како сектор кој треба да ги планира 
и изведува обуките на сите инспекторати во државата.  
Потенцирајќи ја потребата од следење и координација на инспекциските служби, 
констатиравме дека во секторот за следење, координација и заеднички работи, од 
предвидените 15 работни места, пополнетоста изнесува 40%. 
Имајќи ги предвид заложбите на Владата на РСМ за реформирање на  системот и 
правилата во инспекцискиот надзор, како и програмата на Владата на РСМ 2020 
2024 година каде е планирано воведување на платформа „Е-инспектор, 
констатиравме висок ризик за непречена имплементација од причина што во сектор 
за ИКТ, одделението за ИКТ поддршка и одделението за е-инспекции, нема 
вработен кадар, иако предвидени се 9 работни места.  
 

Ваквата состојба со недоволната кадровска екипираност влијае врз ефикасното и 
навремено извршување на надлежностите на Инспекцискиот совет, имајќи во 
предвид дека треба постојано да ја координира и следи работата на инспекциските 
служби, да дава насоки и препораки за подобрување на нивното работење, да ја 
унапредува соработката со инспекциските служби, со цел градење на инспекциски 
систем кој ќе овозможи поголема транспарентност, предвидливост и правна 
сигурност, како и превенирање, спречување и намалување на незаконско 
постапување.  
 

Наведената состојба е посочена и во спроведената функционална анализа во 
Инспекцискиот совет, образложено во точка 1.1., со фокус на административните 
капацитети, целите, функциите, структурата, процедурите и човечките ресурси на 
инспекцискиот совет, при што утврдено е дека бројот на пополнети работни места e 
недоволен за ефикасно и навремено извршување на надлежностите на 
Инспекцискиот совет. 
 

2.2. Во текот на 2018 година изработена е „Информација за кадровска екипираност 
на инспекциските служби во РМ со план за нивно доекипирање за период 2018 - 2020 
година“, од страна на Инспекцискиот совет со податоците со кои располага и врз 
основа на Извештајот од спроведената функционална анализа на инспекциските 
служби во РСМ6 . Целта е да се даде преглед на состојбите со човечките ресурси во 
инспекциските служби, во однос на бројот и структурата на вработените, со акцент 
на инспекторите и развојот на човечките ресурси, како и да даде препораки за 

                                                 
6Извештајот е подготвен во рамките на Проектот за модернизација на инспекциските 
служби, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на САД и имплементиран од 
Центарот за развојни политики ИДЕАС Де По. 
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подобрување на состојбите и идниот развој на инспекциските служби, што е и еден 
од заклучоците7 на Владата на РСМ. 
 

Утврдено е дека во 2018 година од вкупниот број на инспектори 977, во пензија 
заминале 89, а до 2021 година 1/5 од вкупниот број на инспектори, што негативно би 
се одразило на севкупниот систем на инспекциски надзор. Имено, нивото на 
старосна структура во инспекциските служби е од исклучителна важност за 
нејзиното ефикасно работење, вклучувајќи го нивото на мотивираност, ентузијазам, 
енергичност, флексибилност, работа под притисок и работа во смени. 

 

Владата го прифатила планот за доекипирање на инспекциските служби за 
периодот 2018 - 2020 година и ги задолжила инспекторатите да достават Годишни 
планови за вработување, а Министерството за финансии, Министерството за 
информатичко општество и администрација и Секретаријатот за спроведување на 
Охридскиот договор со највисок приоритет да ги одобрат истите. 
Од извршената ревизија утврдивме дека Плановите за вработување и доекипирање 
на инспекциските служби се изработени, но истите не се реализирани според 
предвидената динамика. 
 

Со анализа на податоците со кои располага Инспекцискиот совет за секој 
инспекторат одделно, во однос на пополнетоста на работните места со 
инспектори, како и од извршената анализа на шест месечните извештаи за работа 
за 2020 година на инспекторатите и инспекциските служби  заклучно со 30.09.2020 
година, ја утврдивме следната состојба: 

 во државните инспекторати од предвидените 1.006 работни места за 
инспектори, пополнети се 602 или 60%. Најниска пополнетост на работните 
места за инспектори има во Државниот инспекторат за локална самоуправа и 
Државниот девизен инспекторат, со 10% и 

 во инспекциските служби  од предвидените 418 работни места за инспектори, 
пополнети се 210 или 50%. Најниска пополнетост на работните места за 
инспектори има во Управата за сигурност на железнички систем 17% и кај 
Центарот за управување со кризи 25%.  

 

Состојбата со кадровската екипираност на државните инспекторатите  во РСМ е 
прикажана на следниот графикон. 

                                                 
747-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 јануари 2018 
година. 
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Состојбата со кадровската екипираност на инспекциските служби во РСМ  е 
прикажана на следниот графикон. 
     

             
 

Имајќи во предвид дека дел од инспекторите во текот на 2020 и 2021 година треба да 
се пензионираат, состојбата ќе биде уште позагрижувачка. Старосната структура на 
инспекторите влијае врз вршењето на инспекцискиот надзор, имајќи во предвид 
дека постојат определени законски ограничувања во вршењето на теренска и ноќна 
работа, за работници повозрасни од 57 години за жени и 59 години за мажи. 
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Укажуваме дека од извршената анализа и направените споредби помеѓу 
доставените податоци од Инспекциски совет - регистар на инспектори за 
кадровската екипираност, шест месечните извештаи доставени од страна на 
инспекторатите како и извршениот увид кај инспекторатите во текот на ревизијата 
утврдивме разлики во однос на кадровската екипираност, што укажува на 
нецелосни и не ажурирани податоци со кои располагаат надлежните институции во 
однос на кадровската екипираност. 
Голем број на инспекциски служби работат отежнато, поради недоволен број на 
инспектори и доколку во наредниот период не се реализираат нови вработувања, 
постои ризик неколку инспекторати да немаат можност да вршат инспекциски 
надзор.  
Наведените состојби и бројот на извршени инспекциски надзори, детално 
образложено во точка 3.1 од извештајот, укажуваат на потребата од преземање на 
итни мерки, како што се нови вработувања во инспекторатите и во инспекциските 
служби и разгледување на можноста од идентификување и привлекување на 
административни и други службеници вработени во јавниот сектор, кои поседуваат 
лиценца за инспектор. 
2.3. Извршивме анализа на институционалната поставеност, организација, 
надлежност и кадровската екипираност во шест инспекторати за периодот  2017 - 
2020 година, при што ја утврдивме следната состојба: 
 

2.3.1. Во ДИЗ бројот на вработени инспектори бележи тренд на намалување и 
тековната пополнетост изнесува 77%. од предвидениот број согласно 
систематизацијата.  
За 2017 година побарани се 18 вработувања, за 2018 година 7, кои не се 
одобрени. За 2019 година побарани и одобрени се 20 вработувања на 
инспектори, која постапка продолжи и во 2020 година и сеуште не е завршена. 
Во 2020 година предвидени се пензионирања на 3 лица. 

 
2.3.2. Во ДИГУ бројот на вработените инспектори бележи тренд на намалување и 

тековната пополнетост изнесува 32% од предвидениот број согласно 
систематизацијата. 
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Во изминатите три години не се реализирани нови вработувања на 
инспектори. Имено, во 2017 година барани се 9 кои не се одобрени, додека во 
2018 година биле побарани и одобрени средства и започнати постапки за 
вработување на 3 инспектори. Поради неуспешни огласи, непријавени 
кандидати, како и ниските плати утврдени за работното место инспектор 
градежен инженер во областа на градежништвото и урбанизмот, струка која 
е дефицитарна, истите не се пополнети.  
 

Во текот на 2020 година нема нови вработувања имајќи во предвид дека 
планот за вработување, заклучно со септември 2020 година сеуште не е 
одобрен од страна на МИОА.  Се очекува најголем дел од постојниот кадар да 
се пензионира до 2021 година, со што пополнетоста ќе биде 10%.  
 

 

  
                   
             

2.3.3. Во ДИЛС пополнетоста на вработените инспектори бележи тренд на 
зголемување и тековната пополнетост изнесува 18% од предвидениот број 
согласно систематизацијата. Треба да се истакне дека иако во изминатиот 
период имало планови и биле барани вработувања, истите не се одобрени и 
реализирани во целост.  
За 2017 нема барани и реализирани вработувања, за 2018 година има 
побарани и одобрени нови две вработувања кои не се реализирани. За 2019 
година од побарани и одобрени 4 нови вработувања, 3 се реализирани. Во 
текот на 2020 година биле планирани и побарани 2 вработувања, но истите не 
се одобрени. Нема предвидени пензионирања за 2020 година. 
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2.3.4. Во ДПИ пополнетоста на вработените инспектори бележи тренд на 
намалување и тековната пополнетост изнесува 59% од предвидениот број 
согласно систематизацијата. Во ДПИ има застарена структура кај постојниот 
кадар, односно 50 лица или 30% од инспекторите се на возраст над 60 години 
кои се очекува да се пензионираат во наредните години.  
 

За 2017 година нема планирани нови вработувања, за 2018 година има 2 нови 
вработувања, за 2019 година 17 нови вработувања и за 2020 година 16 нови 
вработувања. Предвидени пензионирања за 2020 година се 6 лица. 
 

               
2.3.5. Во МЗ – ХЕМ, Сектор за хемикалии, предвидени се 5 работни места за 

инспектори согласно систематизацијата од кои пополнети се 3 или 60%.  
Согласно новиот Законот за инспекциски надзор предвидено е раководењето 
со инспекциските служби кои се организирани како организациони единици 
во состав на органите на државната управа, како сектор или одделение за 
инспекциски надзор да раководи раководен инспектор од категорија Б и 
нивото кое одговара на организацискиот облик на инспекциската служба. 
Раководителот на секторот за хемикалии во чиј состав е одделението за 
инспекциски надзор ја врши работата со овластување, но истиот нема 
лиценца за инспектор и поради тоа не може да ги врши работите на 
раководител на инспекциската служба. Во одделението нема вработено лица 
од категоријата Б која е услов за раководител на инспекциска служба и 
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поради ваквата состојба одделението се соочува со проблем во однос на 
донесувањето и потпишување на сите потребните документи за вршење на 
инспекцискиот надзор, со што е доведено во прашање неговото 
функционирање. 
За периодот 2017 – 2020 година секторот има побарано вработување за две 
работни места во одделението за инспекциски надзор, секоја последователна 
година, но истите не се одобрени и реализирани. За 2020 година нема 
предвидено пензионирања.  

 

2.3.6. Во УЗКН, во Секторот за превенција и инспекциски надзор, предвидени се 11 
работни места за инспектори согласно систематизацијата од кои пополнети 
се 4 или 36%. Не е пополнето работното место раководител на инспекциската 
служба, односно назначено е лице со овластувања за вршење работни задачи 
раководител. Раководителот е одговорен да ги реализира, координира и 
насочува работењето на службата со цел квалитетно извршување на 
работните обврски. 
За 2019 година планирани се две нови вработувања кои не се реализирани и 
за 2020 година планирано е едно вработување кое не е реализирано. За 2020 
година предвидено е едно пензионирање. 

Извршивме анализа на односот на вработени инспектори и административни 
службеници и констатиравме  дека различен е односот на пополнетост/застапеност 
во различните инспекторати.  
 

 
 
 

Кадровската екипираност со инспектори е несоодветна и загрижувачка  особено во 
ДИГУ и ДИЛС каде значително повеќе се застапени административни службеници 
како финансиски, правен и помошно технички персонал кои се поддршка на 
инспекциската служба, отколку инспектори, што влијае на ефикасното вршење на 
основната функцијата за кои се формирани како самостојни инспекциски органи за 
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превентивно делување и преземање на мерки за спречување и отстранување на 
утврдени неправилности или недостатоци при вршење на инспекциски надзор во 
областа.  
 

Укажуваме на потребата на вработување на инспектори како кадри кои се носители 
на инспекциската дејност наспроти административни службеници, во насока на 
квалитетно и ефикасно извршување на надлежноста како и оправданост на 
постоење на инспекторатите како правни субјекти во остварување на дејноста за 
која се формирани. 
 

Од извршените анализи може да се заклучи дека во периодот 2017 - 2020 година кај 
дел од инспекторатите има реализирано нови вработувања, кај поголем дел не се 
одобрени планираните вработувања согласно потребите, додека кај дел поради 
изборни години постапките се одолговлекуваат или истите се неуспешни поради 
специфичноста на работните места и малата заинтересираност на пазарот на 
трудот.  
 

Значајно е да се истакне дека кај оваа професија е од исклучително значење 
пренесувањето на знаењата и вештините од искусните инспектори кон помладите 
што треба да се има во предвид при вработувањата. Тековните пензионирања треба 
навремено да се пополнат со нов кадар за кои е потребно период за обука и 
лиценцирање, со цел да се обезбеди одржлив и стабилен систем на кадровска 
екипираност на долг рок. 
 

Ваквата состојба со недоволна кадровска екипираност со инспектори влијае врз 
извршување на основната функција за која се формирани а тоа е вршењето на 
ефикасен инспекциски надзор. 
 

2.4. Од извршената анализа на податоците за период 2017 - 2019 година утврдивме 
дека годишниот Буџет на Инспекцискиот совет  не е одобрен на ниво на бараните 
средства.  
 

Имено, за 2017, 2018 и 2019 година на годишно ниво во просек се одобрени 60% од 
бараните средства. Најголем дел од реализираните буџетски средства 77% се 
расходи направени за бруто плати за вработените во Инспекцискиот совет.  
Буџетот на Инспекциски совет за 2019 година е реализиран 77%, што во најголем дел 
се должи на неискористеност на планираните средства за проектот за изработка на 
Софтвер за интеграција на инспекциските служби, во износ од 10.000 илјади денари. 
Во 2020 година неговата реализација е пренесена во надлежност на Министерството 
за информатичко општество и администрација, образложено во точка 3.5 од 
извештајот.   
 

Буџетот на Инспекциски совет за периодот 2017 – 2020 и неговата реализација е 
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прикажан на следниот графикон. 
 

               
 
За 2020 година Инспекцискиот совет проектирал и побарал средства од Буџетот на 
РСМ во вкупен износ од 31.778 илјади денари, од кои одобрени се 21.490 илјади 
денари, односно 67% буџетски средства од потребните.  
 

Констатиравме дека не се обезбедени средства за спроведување на обуки и испит за 
стекнување со лиценци за инспектор, што создава ризик за доследна 
имплементација на надлежностите предвидени со Законот за инспекциски надзор. 
 

2.5. Од извршената анализа на податоците од инспекциските служби утврдивме 
дека финансирањето на инспекциските служби  се врши во најголем дел од 
Буџетот на РСМ, како и од донации и проекти во рамки на меѓународна 
институционална соработка.  
 

Реализацијата на Буџетите на дел од инспекторатите, предмет на ревизија, по 
видови на трошоци се прикажани на следните графикони. 
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Од анализата на реализацијата на буџетите на инспекторатите констатиравме дека 
најголем дел од буџетските средства се наменети за финансирање на плати на 
вработените во инспекторатите, дел за патни и дневни расходи, комунални услуги и 
греење, трошоци за материјали, поправки и тековно одржување и други тековни 
расходи. Најмало учество имаат капиталните расходи во буџетите на 
инспекторатите и Инспекцискиот совет, што укажува на недостаток на развојната 
компонента на Буџетите за зајакнување на административните, оперативните и 
техничките капацитети на инспекторатите.  
 

Меѓународните проекти кои се поддршка за зајакнување на капацитетите особено 
во делот на капитални инвестиции, реконструкција на застарени објекти, набавка 
на специјализирана опрема, обнова на возен парк, компјутери, учествуваат со мал 
процент во буџетите на инспекторатите.  
 

Одобрените буџетски средства претставуваат ограничувачки фактор, односно не се 
доволни за реализирање на надлежностите регулирани со законите, уште повеќе 
што вкупно одобрените средства со буџетот на РСМ на инспекторатите секоја 
година се намалуваат или се на исто ниво како претходните години.  
 

При процесот на буџетирање и одобрување на средства, надлежните институции  
треба да ја имаат во предвид потребата од финансиски средства за зајакнување на 
капацитетите на инспекторатите, како што се нови вработувања, одржувањето на 
возниот парк со кој располагаат поради тоа што истиот е застарен, со чести дефекти 
што директно влијание на условите и можноста за реализација на планираните 
надзори, како и потреба од дополнителни средства за набавка на техничка опрема 
потребна за вршење на инспекциски надзор. 
 

Со новиот закон за инспекциски надзор предвидено е инспекциската служба на 
своја сметка, задолжително да го осигурува инспекторот за случаи на несреќа при 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000

реализација

реализација

реализација

реализација 6 мес.
20

1 7
20

1 8
20

1 9
20

2 0

Реализација на буџетот по вид на трошоци ДИГУ

Плати и надоместоци Стоки и услуги

Субвенции и трансфери Капитални расходи 



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  
 „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 37 
1. _______________________                                                               _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

работа. Од извршениот увид во шест инспекторати ревизијата утврди дека ДИЗ и 
ДИГУ ги има осигурено инспекторите. Имајќи во предвид работата и ризиците со 
кои се соочуваат инспекторите на терен во вршењето на инспекцискиот надзор, од 
особена важност е инспекторатите во своите Буџети да планираат финансиски 
средства за оваа намена и истите да ги осигурат во случај на несреќа при работа. 
 

Од горенаведеното може да се заклучи дека обемот на планираните финансиски 
средства, како и нивната структура по видови расходи, не се доволни, не 
обезбедуваат целосна функционалност, стабилност, непречено и доследно 
спроведување на законски утврдени надлежности на инспекторатите, односно не се 
доволни за  обезбедување на стабилен, одржлив и ефикасен систем на инспекциски 
надзор во РСМ. 
 

2.6. Техничката опременост на инспекторатите е важен предуслов за навремено, 
квалитетно и ефикасно вршење на инспекцискиот надзор и инспекциските 
контроли. Од извршената анализа на прашалниците и доставени податоци до 
Инспекцискиот Совет за техничка опременост на инспекторатите за периодот 
2017–2020 година ревизијата ја утврди следната состојба: 

 имајќи ја предвид потребата од транспарентност и информираност на 
заинтересираните страни за работата на инспекторатите, 82% од 
инспекциските служби имаат веб страна; 

 75% од инспекциски служби се опремени со преносни компјутери, додека 
останатите надзори сеуште ги вршат „рачно“; 

 одделението за инспекциски надзор во МАЛМЕД, не располага со печатари 
како основна техничка опрема за извршување на тековните активности;  

 со различен специјализиран софтвер располагаат 40% од инспекциски 
служби, кој е застарен и нефункционален со неможност за надградба и 

 инспекциските служби располагаат со моторни возила, од кои најголем дел 
се застарени, додека три инспекторати не располагаат. 

 

Од извршената ревизија и увид кај 6-те инспекциски служби утврдивме дека: 
 ДИГУ - располага со три возила, иако вработени се шест инспектори, со 

компјутери, лаптопи, принтери, дистанцметар и фотоапарати кои се користат 
при вршењето на инспекциски  надзор. Вработените се сместени во објектот 
на МРТВ, сопствен простор; 

 ДИЗ - располага со солидна опрема како што се возила пловни објекти 
(чамци), лаптопи, десктоп компјутери, принтери, фотоапарати, двогледи, 
микроскопи, лупи, ваги, фрижидери, широмери, алати за мостри итн; 
ДИЗ користи сопствени канцеларии, канцеларии во подрачните одделенија 
по градови во РСМ, на граничните премини и на царински терминали; 

 ДПИ – располага со возен парк кој ги покрива потребите на инспекторите за 
вршење теренска контрола не располага со лаптопи и нема доволно опрема 
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во подрачните единици. Располага со сопствени канцелариски простории во 
Скопје и одделенијата по градови, од кои во Куманово, Тетово и дел од Скопје,  
се реновирани и опремени со средства од донации; 

 ДИЛС - располага со возила, од кои дел не се во возна состојба и едно ново 
возило кое е донација, компјутери, лаптоп, принтери и проектор. 
Инспекторатот не располага со сопствени простории, сместени се во 
простории кои се под закуп; 

 МЗ - Сектор хемикалии не располага со сопствено возило, располагаат само 
со персонални компјутери. 

 УЗКН – Сектор за превенција и инспекциски надзор на културното 
наследство располага со сопствени простории, не располага со моторни 
возила, компјутерска опрема и лична заштитна облека. 

Ваквата состојба со техничка опременост, недостиг на возила, застареност, 
дотраеност и нефункционалност, недоволна опрема и материјали за вршење на 
инспекциски надзор  влијае врз ефикасноста на вршењето на инспекцискиот надзор 
од страна на инспекциските служби, како и го доведува во прашање 
функционирањето на одредени инспекторати. 
 

2.7. Во рамките на Проектот за модернизација на инспекциските служби во 
октомври 2018 година е објавен „Предлог за реорганизација и оптимизација на 
инспекциските служби“, подготвен од Центар за развојни политики ИДЕАС Де По. 
 

Оваа активност била усогласена со процесот на реформа во инспекцискиот систем 
и инспекциските служби, која произлегува од целите на Стратегијата за реформа на 
јавната администрација 2018 – 2022 година, од февруари  2018 година, во 
приоритетната област „Одговорност, отчетност и транспарентност“ со Акциски 
план. Исто така конкретните предлози од оваа анализа се усогласени и со 
„Извештајот за резултатите од мапирањето на институциите од јавниот сектор, 
функционална анализа и препораки за започнување на процесот на реформа на 
јавната администрација“ изработен од УНДП во рамките на проектот „Помош на 
МИОА во функционалните реформи“.  
Анализата и предлозите се надоврзуваат на претходно спроведените анализи во 
рамките на проектот:  

 „Преглед и анализа на законската регулатива во однос на системот на 
инспекциски надзор во РСМ“ мај 2017 година и 

 „Функционална анализа на инспекциските служби во РСМ“ февруари 2018 
година.  

Со проектот и анализата за реорганизација и оптимизација на инспекциските 
служби биле опфатени 37 инспекциски служби, од кои 28 се дел од системот кој го 
координира Инспекцискиот совет. 
Меѓу главните констатации и препораки се:   
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 инспекциските органи и служби да бидат уредени со Законот за организација 
и работа на органите на државната управа, при што ќе се ограничи можноста 
за формирање на инспекциски органи со посебни закони и   

 сите инспекторати треба да имаат или статус на самостојни органи надвор од 
министерствата или статус на органи во состав на министерствата со точни 
ингеренции на ресорните министри врз нивната работа.   

 

Согласно предлогот, во инспекцискиот систем под координација на Инспекциски 
совет би требало да има 12 инспекциски служби (11 инспекторати и една агенција), 
наместо досегашните 28 инспекциски служби. 
Клучен принцип на кој се заснова предлогот за реорганизација е раздвојување на 
функцијата на креирање политики и регулаторната функција од контролно 
надзорната функција. Имено, органот кој креира политики и прописи и издава 
одобренија, дозволи, лиценци и слично, што претставува главен аспект на 
регулаторната функција, не треба да врши и инспекциски надзор, односно да има 
надзорна функција.  
Иако е спроведен проектот и објавен е Предлог за реорганизација и оптимизација 
на инспекциските служби, со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во 
спроведувањето на инспекцискиот надзор, подобрување на организациската 
поставеност на инспекцискиот надзор, подобро искористување на човечките, 
финансиските и управувачките ресурси и унифицираност при примената на 
прописите, истиот не е имплементиран, имајќи предвид дека со носење на новиот 
Закон за инспекциски надзор во мај 2019 година опфатот и организацијата на 
инспекциските служби останува ист како и претходно, и тоа во однос на начинот на 
организација и поставеност на инспекторатите како и бројот на инспекторати во 
надлежност на Инспекцискиот совет. 
 

Предлогот за реорганизација и оптимизација на инспекциските служби е даден во 
насока на надминување на проблемот со преклопување на надлежностите на 
инспекциските служби, оптимизација на трошоците и административните 
капацитети кој се поддршка во работењето на инспекторите, зголемување на 
ефикасноста во нивното работење, како и зголемување на правната сигурност на 
субјектите предмет на инспекциски надзор.  
 

2.8. Во периодот ноември 2019 – март 2020 година спроведено е истражување на 
тема Општински инспекциски надзор - проблеми и предизвици,  реализирано од 
НВО Инфоцентар, поддржан од Амбасадата на САД, за постојната организациска 
поставеност и функционирање на инспекциските служби во 80 општини и Градот 
Скопје, министерството за локална самоуправа, државниот инспекторат за локална 
самоуправа и заедницата на единиците на локална самоуправа. 
 

Од спроведената анализа утврдени се следните заклучоци: 
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 повеќе од половината од општините (53%) имаат одделенија за инспекциски 
надзор. Големите општини (16%) имаат сектори во чии рамки функционираат 
посебни инспекциски одделенија, а 15% од општините немаат ниту сектор, 
ниту одделение за инспекциски надзор; 

 просекот на средства наменети за инспекциски надзор од буџетите на 
општините, на годишно ниво се движи околу 1%; 

 во општините нема доволен број инспектори, а во некои општини еден 
инспектор е овластен да врши инспекциски надзор во повеќе области; 

 речиси нема општина во која се пополнети сите работните места за 
инспектори предвидени со систематизацијата на работни места; 

 возраста на дел од инспекторите (над 60 години) и недоволната стручност и 
обученост на постојниот инспекциски кадар сериозно ја отежнува работата 
на општинските инспекциски служби и ја намалува нивната ефикасност; 

 висината на платите на инспекторите не соодветствува со одговорноста и 
тежината на нивната професија; 

 инспекторите немаат опрема за инспекциски надзор; 
 соработка со државните институции на национално ниво не е на 

задоволително ниво; 
 општините најчесто постапуваат по пријавите и претставките на граѓаните во 

периодот од една недела до еден месец, што се должи на недоволниот број 
инспектори, како и сложените и долги законски и административни 
процедури при инспекцискиот надзор; 

 информациите за инспекциските служби кои треба да бидат лесно достапни 
за граѓаните, најчесто или ги нема на општинските интернет - страници или 
се многу оскудни и не се видливи и 

 инспекциските служби на општините не му посветуваат сериозно внимание 
на годишното планирање. 

 

Во ноември 2019 година, со донесување на новиот Закон за инспекциски надзор, 
Инспекцискиот совет кој досега издаваше лиценци само на инспекторите на 
државно ниво, ќе издава лиценци и на инспектори во општините. Лиценцирањето 
на општинските инспектори треба да овозможи специјализација и едукација на 
инспекторите и да ја оневозможи досегашната честа пракса, еден инспектор да 
покрива повеќе области за инспекциски надзор.  
Со законските измени предвидено е зголемување на платите на локалните 
инспектори, за 10% во секоја од следните три години и осигурување во случај на 
несреќа при работа. 
 

Големите разлики во однос на можностите и капацитетите на руралните и малите 
општини во однос на големите и на урбаните општини, назначувањето на 
општинските инспектори од страна на градоначалникот, како и фактот што 
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општините во исто време се и даватели на услуги и вршители на инспекциски 
надзор, се состојби кои имаат негативно влијание врз вршењето на инспекцискиот 
надзор. 
 

Исто така во услови на недостиг на човечки, финансиски и материјално технички 
капацитети, не хармонизирана законската регулатива, по која работат и 
постапуваат општинските инспектори како и непостоење на јасно разграничување 
на надлежностите на општинските инспектори во определените области, влијае врз 
организирањето и спроведување на ефикасен инспекциски надзор. 
 

3. Планирање и извршување на инспекцискиот надзор 
 

Во рамките на оваа областа ревизијата имаше за цел да даде одговор на 
ревизорските прашања поврзани со начинот на планирање и извршување на 
инспекцискиот надзор од страна на инспекторатите во РСМ, при што ги утврдивме 
следните состојби: 
 

3.1. Инспекцискиот  надзор може да биде редовен инспекциски надзор , се врши врз 
спроведувањето на соодветните закони и прописи и се врши според однапред 
предвиден распоред во годишниот план и месечен план вонреден инспекциски 
надзор, се врши по службена должност или врз основа на поднесена иницијатива, 
налог или наредба и контролен инспекциски надзор,  се врши по службена 
должност со цел инспекторот да утврди дали субјектот на инспекцискиот надзор, по 
истекот на рокот определен во инспекцискиот акт, или при претходно извршен 
редовен или вонреден инспекциски надзор постапил во целост, делумно или не 
постапил. 
 

Ревизијата изврши анализа на извршените инспекциски надзори по видови во 
периодот 2017 - 2019 година во шест инспекторати и тоа: ДЗИ, ДИГУ, ДИЛС, ДПИ, МЗ-
ХЕМ и УЗКН и ја утврди следната состојба:  
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Констатиравме дека извршените инспекциски надзори на ДИЗ, покажуваат тренд 
на зголемување на вонредните надзори, а намалување на редовните инспекциски 
надзори.  
 

 
 

Согласно податоците за извршени инспекциски надзори на ДИГУ, констатиравме  
дека најголем број на инспекциски надзори се извршуваат преку редовното 
планирање на инспекциските надзори, со помала застапеност на контролните и 
вонредните инспекциски надзори. 
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Во ДИЛС најголем дел од инспекциските надзори се реализираат како редовни 
надзори, со мал процент на реализација на вонредните надзори. 
 

 
 

Податоците за бројот на извршени инспекциски надзори на ДПИ, покажува дека 
планираните редовни инспекциски надзори не се извршуваат во целост, а во исто 
време постои тренд на пораст на вонредните инспекциски надзори. 
 

324

1,162

0 0 0 44

531

1,289

0 0 0 46

750

1,263

0 1 0 68
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал.

Редовни Контролни Вонредни Редовни Контролни Вонредни Редовни Контролни Вонредни

2017 година 2018 година 2019 година

бр
ој

 н
а 

на
дз

ор
и

Број на извршени инспекциски надзори ДИЛС

29,016

17,039

936
3,017

936
4,048

20,600
16,140

644
3,966

7,004 5,853

16,196

7,889

464

5,948

14,594
17,720

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000

план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал. план реал.

Редовни Контролни Вонредни Редовни Контролни Вонредни Редовни Контролни Вонредни

2017 година 2018 година 2019 година

бр
ој

 н
а 

на
дз

ор
и

Број на извршени инспекциски надзори ДПИ



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  
 „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 44 
1. _______________________                                                               _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

 
 

Планираните редовни надзори во МЗ - ХЕМ, се извршуваат со низок степен на 
реализација, а контролните и вонредните инспекциски надзори не се реализираат. 
 

 
 

Констатиравме дека извршени инспекциски надзори на УЗКН, во најголем број се 
вонредните, додека редовните и контролните не се застапени или имаат низок 
степен на реализација. 
 

Наведените состојби по инспекторати за видовите инспекциските надзори, 
соодносот на планирани и реализирани, се должи на начинот на планирање на 
контролите (детално точка 3.2.) кое во најголем број случаи се врши без претходно 
извршена проценка на ризиците, имајќи ја предвид кадровската екипираност и 
областа која е предмет на надзор, како и голем број на барања за вршење на 
вонредни надзори, кои имаат приоритет.  
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3.2. Планирањето на инспекциските надзори  согласно Законот за инспекциски 
надзор започнува со донесување на годишна програма за работа на инспекциската 
служба од страна на директорот, по претходно мислење на Инспекцискиот совет.  
Врз основа на годишна програма за работа на инспекциската служба, директорот 
подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги 
доставува на разгледување до Инспекцискиот совет.  
Во кварталните планови за работа за секој инспектор, задолжително се внесува 
бројот на планираните надзори во наредните три месеци и степенот на сложеност 
на секој од надзорите, врз основа на кои се подготвува месечен план за работа за 
секој инспектор, кој содржи распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.  
 

Месечните планови кои се однесуваат на спроведување на редовните надзори во кои 
се утврдуваат субјектите предмет на надзор, се предложени од самиот инспектор 
или заедно со раководителот, без пропишани и утврдени критериуми за начинот на 
избор на субјекти предмет на инспекциски надзор. 
 

Со новиот Закон за инспекциски надзор кој започна да се применува од 1 декември 
2019 година предвидено e да се носат годишни планови, а инспекцискиот надзор да 
се спроведува во согласност со месечен план за работа на секој инспектор или по 
писмена наредба на директорот или раководното лице на органот односно 
градоначалникот, во чиј состав се наоѓа инспекциската служба како и по налог 
издаден од Инспекцискиот совет. 
 

Законот предвидува инспекцискиот надзор да се заснова на проценка на ризик и ја 
дефинира проценката на ризик како процес на анализа, управување и известување 
за ризикот од неусогласеноста на работењето на субјектот на надзор со прописите 
од соодветната област.  
Секоја од 28 - те инспекциски служби се должни проценката на ризик да ја направат 
во текот на подготвувањето на годишниот план за работа на инспекцискaта служба.  
За таа цел, Инспекцискиот совет има донесено  правилник за елементите на 
проценката на ризикот, како и на зачестеноста на спроведувањето на 
инспекцискиот надзор врз основа на проценката на ризик8, врз основа на кој секоја 
инспекциска служба мора да изработи методологија за проценка на ризик, која ја 
донесува раководителот на инспекциската служба, а по претходно мислење на 
Инспекцискиот совет.  
 

Проценката на ризикот, се врши преку:  
 идентификување на ризиците за заштитените добра, права и интереси, 

животната средина и здравјето на луѓето, кои може да се случат како 
последица од работата на субјектот на надзор и  

 проценка на тежината на штетните последици и веројатноста за нивно 
случување.  

                                                 
8 „Службен весник на Република Ссеверна Македонија“ број 247/2019 
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Центарот за развојни политики ИДЕАС Де По, како имплементатор на Проектот на 
ЕБРД за поддршка и подобрување на ефективноста на инспекциските служби, во 
2020 година е вклучен во развој на Методологии за проценка на ризик на 15 
инспекциските служби.  
 

Во текот на 2020 година дел од инспекциските служби започнале со изработка на 
методологиите за проценка на ризик во согласност со одредбите од законот и 
правилникот и заклучно со ноември 2020 година, Инспекциски совет има дадено 
позитивно мислење на 15-те Методологии за проценка на ризик на инспекциските 
служби9. 
 

Наведената состојба упатува дека годишните планови за работа на инспекциските 
служби не се изработуваат со примена на унифицирана методологија за проценка 
на ризикот со која при вклучувањето на субјекти на надзор во годишните планови 
ќе се идентификуваат ризиците за заштитените добра, права и интереси, животната 
средина и здравјето на луѓето кои можат да се случат како последица на работата 
на субјектот на надзор.  
 

Донесувањето и имплементацијата на методологиите за проценка на ризик во 
наредниот период ќе придонесе планирањето на надзорите да се врши преку 
идентификување на специфичните ризици и мерење на степенот на ризиците со 
цел ефективно и рационално планирање на обемот на зачестеноста на надзорот над 
субјектите во областите предмет на надлежност на инспекторатите.  
 

3.3. За да се воспостави ефикасно планирање на инспекциските надзори, потребно 
е  инспекторатите да располагаат со целосна база на субјекти предмет на надзор.   
Од извршениот увид, спроведените истражувања во однос на субјектите кои се 
предмет на инспекциски надзор ја утврдивме следната состојба: 

 ДИЗ, користи нецелосна и не ажурирана база на податоци за субјектите 
предмет на инспекциски надзор, од регистрите кои ги води МЗШВ и 
податоците од оние субјекти кои претходно биле предмет на инспекциски 
надзор; 

 ДИГУ, предмет на инспекциски надзор се градбите од значење на државата 
и контрола на овластените градежни инспектори во ЕЛС во делот на  нивното 
работење;  

 ДИЛС, субјекти на надзор се општините во РСМ, во делот на законитоста на 
прописите на општините и постапката за нивно донесување од страна на 
Советите на општините; 

                                                 
9ДКИ, ДИЗ, ДИЛС, ДИП, ДИТ, ДИШЛ, ДРС, ДСЗИ, АХВ, ДИЖС, ДПИ, ДИГУ, ДУИ, ДИТИ и ДИТ. 
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 ДПИ, ги користи податоците за субјекти предмет на инспекциски надзор од 
поднесените пријави за исполнување на минимално технички услови за 
вршење на туристичка, угостителска и занаетчиска дејност и вршење на 
трговија, Централен регистар на РСМ и податоците од оние субјекти кои 
претходно биле предмет на инспекциски надзор; 

 УЗКН, субјекти на надзор се националните установи и музеи од областа на 
заштита на културното наследство и 

 МЗ-ХЕМ, предмет на надзор се субјектите кои вршат дејност промет и 
производство на хемикалии на кои МЗ-ХЕМ им издава решение за вршење на 
дејност. 

 

Од извршената анализа на базите со кои располагаат инспекторатите, ревизијата 
утврди дека истите не се целосни и не содржат податоци за субјектите предмет на 
инспекциски надзор, во однос на големината на субјектите, бројот на постапувања 
од страна на различни инспекциски органи, спроведена едукација, број на наоди кај 
субјектот, висина на изречени казни, повторување на прекршоците, што 
претставува ограничувачки фактор при утврдувањето на ризичните субјекти при  
изработка на Годишната програма и месечните планови за работа на секој 
инспектор. 
 

Ваквата состојба се должи и на недоволната соработка со другите државни 
институции кои имаат надлежности во поглед на евидентирањето на субјектите кои 
се предмет на инспекциски надзор, како и тоа што не е прецизно дефиниран 
начинот на обезбедување, воспоставување и ажурирање на оваа евиденција. 
 

Имајќи ги во предвид начелата на еднаквост, непристрасност и објективност при 
вршењето на инспекцискиот надзор, непостоењето и неажурирање на субјектите 
може да влијае на несоодветно планирање. Имено, субјектите кои се со најголем 
ризик и кои треба да бидат предмет на инспекциски надзор може да бидат 
исклучени, односно да не се земат во предвид при планирањето на инспекцискиот 
надзор, поради немање на податоци и информации за постоење на истите во 
соодветните инспекциски служби.  
Ваквата состојба може да доведе до нецелосен опфат на субјектите во подолг 
временски период со што истите се доведуваат во нерамноправна положба во однос 
на останатите субјекти. 
 

Воспоставувањето на целосна база на субјекти со детални податоци за истите и 
зајакнување на соработката помеѓу инспекциските служби ќе овозможат ефикасно 
и ефективно планирање на обемот и зачестеноста на надзорот. 
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3.4. Во 2019 година донесен е нов Закон за прекршоци10 со кој се определуваат 
општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции,  за 
утврдување на прекршочната одговорност, изрекувањето и извршувањето на 
прекршочните санкции. Важечкиот Закон за прекршоци прецизно ја уредува 
постапката за изрекување на прекршочната санкција и врши разграничување на  
надлежностите за водење на прекршочната постапка од страна на комисијата и 
судот и утврден е точен распон на висината на прекршочните глоби.  
 

Во  таа насока сметаме за потребно да истакнеме дека во однос на стариот Закон за 
прекршоци значително е намалена висината на глобите преку утврдување на точен 
распон на нивната висина за правни и одговорни лица и за физички лица по кој 
треба да се усогласат материјалните закони по кои постапуваат инспекторатите. 
Од извршената анализа на законската регулатива и од доставените прашалници, 
ревизијата утврди дека материјалните закони во кои се пропишани прекршочните 
санкции и покрај обврската да се усогласат со Законот за прекршоци најдоцна до 
ноември 2019 година, истите сеуште во најголем дел не се усогласени.  
 

Исто така утврдивме неусогласеност помеѓу материјалните закони и Законот за 
прекршоци во однос на надлежноста за водење на прекршочна постапка од причина 
што во материјалните закони е утврдено дека постапката ја води прекршочна 
комисија, износот на глобите е најчесто многу поголем од оној за кој согласно новиот 
Закон за прекршоци комисијата има надлежност за водење на постапката.  
Поради наведеното комисијата се изјаснува за ненадлежна и предметите се 
доставуваат до надлежниот суд, со што непотребно се одолговлекува постапката.  
 

Неусогласеностите во одредени одредби на законите доведува за различно 
постапување при нивната примена во однос на висината на изрекување на глобите. 
Имено, согласно материјалните закони се изрекуваат повисоки глоби од 
максималниот пропишан износ во Законот за прекршоци, што доведува до 
несигурност во правниот систем, не воедначено и нееднакво постапување кон 
субјектите во изрекувањето на висината на глобите.  
 

Ревизијата укажува на потребата од усогласување на материјалните закони со 
Законот за прекршоци заради обезбедување на хармонизација на правниот систем 
и воедначеност во националната прекршочна постапка со цел ефективно 
изрекување на глобите, водењето на прекршочната постапка и нивната наплата.  
 

3.5. Покрај постоењето и примената на Законот за инспекциски надзор, во 
досегашната пракса воспоставувањето, организацијата и надлежноста на 
инспекциските служби се уредува и со посебни материјални закони  по кои 

                                                 
10„Службен Весник на Република Македонија“ број 96/2019  
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постапуваат инспекторатите кои регулираат и други прашања поврзани со условите 
за именување директори на инспекторатите, условите кои треба да ги исполни еден  
инспектор, како и начинот на вршење инспекциски надзор, кои се примарно 
уредени во Законот за инспекциски надзор.  
 

Од извршената анализа на законската регулатива и доставените податоци од МИОА 
ревизијата утврди дека од вкупно 170 закони кои треба да бидат усогласени со  
Законот за инспекциски надзор,  усогласени се само 50 материјални закони по кои 
постапуваат инспекторатите во делот на: 

 постапката и условите за именување директор на инспекциска служба 
организирана како орган во состав на министерство – државен инспекторат; 

 регулирање на надлежноста, односно овластувањата на директорот на 
инспекциската служба; 

 условите за стекнување на статус инспектор од категорија В; 
 уредувањето на издавањето на службените легитимации на инспекторите; 
 начинот на вршење на инспекцискиот надзор и изрекувањето на мерки, во 

однос на издавањето на опомена како инспекциска мерка и 
 обврските за изработка на плански и извештајни документи од страна на 

одговорните лица во инспекторатите (планови/програми/извештаи). 
 

Успешноста на овој процес бара ангажман на инспекциските служби, но пред се на 
ресорните министерства кои се одговорни за вршење на надзор над спроведувањето 
на материјалните закони, како и за покренување на процесите за нивни измени и 
дополнувања.  
 

Најголем број од овие материјални закони се усогласени на ниво на предлог на 
закон, но истите не се завршени. 
 

Наведената состојба упатува на потребата од усогласување на сите материјални 
закони со одредбите од новиот Закон за инспекциски надзор со што ќе се придонесе 
за хармонизација на правниот систем и воедначеност во постапувањето на 
инспекторатите. 
 

3.6. Со стариот Закон за прекршоци беше воведена двостепеност во прекршочната 
постапка во рамките на државната управа. Странката на која прекршочен орган и 
изрекол прекршочна санкција има право на жалба пред Државна комисија за 
одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор  и прекршочната 
постапка основана со посебен Закон за основање на Државна комисија за 
одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 
постапка11.  
 

                                                 
11„Службен Весник на Република Македонија“ број 130/2014 од 03.09.2014 година. 
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Во Стратегијата за реформи во правосудниот систем 2017 - 2022 наведено е дека „Со 
оглед на фактот дека беше обезбедена редовна правна заштита против решенијата 
за прекршок, донесени од органи на државна управа со претходниот Закон за 
прекршоци преку правото на тужба за поведување управен спор, како и тоа дека 
инспекциските постапки се само вид управни постапки за кои веќе постои 
второстепен државен орган, се поставува прашањето за причините и мотивите за 
формирање на оваа Комисија“. 
Согласно Законот за прекршоци од 1 јануари 2021 година се укинува правото на 
жалба против решенија за прекршок што ги донел прекршочниот орган до 
Државната комисија, а предметите кои нема да завршат во рокот ќе се предадат и 
ќе продолжат пред Управниот суд.  
 

Од извршените разговори со одговорните лица во МИОА, водејќи се од потребните 
реформи во инспекциската и прекршочната постапка МИОА има изработено 
предлог Закон за укинување на Законот за основање на Државната комисија за 
одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната 
постапка.  
 

Во новиот Закон за инспекциски надзор е дадено правото на жалба, но не е 
предвиден органот за одлучување во втор степен по поднесена жалба против 
решението на инспекторот, односно не е утврден органот кој ќе има надлежност за 
водење на постапките по жалби. 
 

Постапката пред органите на државната управа и судовите се води согласно 
Законот за општа управна постапка, кој пропишува рок за жалба од 15 дена. Законот 
за прекршоци пропишува дека против пресуда и решение на првостепениот суд 
може да се изјави жалба до второстепениот суд, во рок од осум дена од денот на 
приемот на одлуката, што доведува до неусогласеност на рокот во Законот за 
прекршоци со Законот за општа управна постапка.  
 

3.7. Со извршената ревизија констатиравме дека не е воспоставен интегриран 
информатички систем за следење на работењето на инспекциските служби  кој 
треба да овозможи: електронска распределба на надзори по инспектори, внесување 
на степени на сложеност на надзори, следење на реализација на надзори и 
генерирање на записници и решенија, следење на успешноста на работењето и 
генерирање на годишни оцени за инспекторите, генерирање на квартални и 
месечни планови, квартални и годишни извештаи и други типови на извештаи, за 
секоја инспекциска служба во РСМ и покрај фактот што истиот е предвиден со 
Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор уште во 
2013 година. 
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Во рамки на Проектот12 за модернизација на инспекциските служби, во април 2019 
година изработена е анализа „Дизајн за новиот концепт на инспекциски 
информатички систем во РСМ“ . 
Во 2019 година е склучен Меморандум за соработка за развој на пилот проектно 
решение за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење, 
помеѓу МИОА и ИДЕАС Де По, кој ја презема надлежноста за воспоставување на 
системот како надлежно министерство од областа ИКТ и интероперабилноста меѓу 
државните и јавните органи.  
ИДЕАС Де По како имплементатор на Проектот за модернизација на инспекциските 
служби склучил договор со компанија за развој на софтвер, кој вклучува развој на 
индикатори и аспекти за собирање на податоци кои треба да обезбедат независно и 
транспарентно годишно планирање на инспекциски надзор, инспекции базирани на 
ризици, стандардизирани форми за известување и функционална и ефективна 
контрола над работата на инспекторите.  
Инспекцискиот Совет и инспекциските служби ДУИ, ДПИ и ДИТ се дел од проектот 
во фазата на изработка и ставање во функција на софтверот. По завршувањето на 
периодот на тестирање софтверското решение и развиените модули ќе бидат 
сопственост на МИОА, кој ќе ја има улогата на координатор на сите институции 
вклучени во процесот. 
МИОА треба да овозможи непречено поврзување на софтверското решение со 
платформата за интероперабилност, за што во 2020 година склучен е договор 
помеѓу Инспекциски совет и МИОА за уредување на начинот и пристап за 
поврзување на инспекторатите. Инспекцискиот совет склучил поединечни 
договори со инспекциските служби за користење на националната платформа за 
интероперабилност. 
 

Развојот на новиот инспекциски информатички систем треба да обезбеди 
интеграција со информациски системи од други релевантни институции и да ги 
користи сите достапни придружни алатки и инфраструктура со цел да може да се 
разменуваат сите релевантни податоци, електронски и во реално време, кога им се 
потребни. Ова ќе им помогне на инспекторатите да ги забрзаат своите активности и 
да го зголемат квалитетот на податоците што се користат во процесот.  
 

Системот треба да има напредна и интегрирана база на податоци за сите тековни и 
историски случаи, обезбедени од сите инспекциски служби, а извештаите од 
инспекциите да бидат подготвувани електронски. Изработката на софтверот е во 
тек и се очекува да започне со имплементација во текот на 2021 година. 
 

                                                 
12Договор број AID 165-A-16-00004 



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  
 „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 52 
1. _______________________                                                               _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

Донесен е Правилник13 во кој се пропишани модулите кои треба да ги содржи 
информацискиот систем за инспекциски надзор со најмалку следните 
функционалности и тоа: 

 планирање на инспекциски надзор со: проценка на ризик, листа за проверка, 
годишен и месечен план за инспекциски надзор, налог за вршење на 
вонреден надзор и комуникација со субјект на надзор; 

 спроведување на инспекциски надзор со: записник за земање примерок и 
потврда за одземени предмети; 

 затворање на инспекциски надзор со: записник за извршен инспекциски 
надзор, решение за изречена инспекциска мерка, прекршочен платен налог, 
барање за поведување прекршочна постапка и кривична пријава; 

 документирање на инспекциски надзор, со: евидентирање во инспекциската 
евиденција, комплетирање на досието на субјектот на инспекциски надзор, 
планирање на контролен инспекциски надзор и известување на други 
инспекциски служби; 

 обука на инспектори и кандидати за инспектори, со: креирање на е-обука, 
спроведување на е-обука, проверка на стекнати знаења преку е-обука, испит 
за стекнување со лиценца и општ дел; 

 регистар на субјекти на надзор; 
 регистрите кои ги воспоставува и одржува Инспекцискиот совет; 
 корисничка поддршка и 
 статистички и други извештаи вклучувајќи: шестмесечен извештај за работа 

на инспекциските служби и годишен извештај за работа на инспекциските 
служби. 

Наведените состојби укажуваат дека во отсуство на информатички систем за 
следење на работењето на инспекциските служби, не се врши електронска 
распределба на надзорите по инспектори што создава ризик од субјективизам при 
изборот и распределбата на надзорите, следење на реализација на надзори е 
отежнато, не се генерираат автоматски записници и решенија од извршените 
надзори, отежнато е следење на успешноста на работењето на за инспекторите. 
 

3.8. Со Законот за инспекциски надзор од 2010 година предвидено е дека 
инспекциските служби за вршење на инспекцискиот надзор задолжително водат 
посебна евиденција за податоците што се однесуваат на инспекциската 
постапка.  Формата, содржината и начинот на водење на инспекциската евиденција 

                                                 
13Правилник за форма и содржина на регистрите, како и начинот на воспоставување, 
користење и содржината на информацискиот систем за инспекциски надзор („Сл.весник на 
Република Северна Македонија“ број 271 од 26.12.2019 година) 
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со Правилник14 ги има пропишано министерот на МИОА во вид на Уписник за 
предметите од првостепена инспекциска постапка „ИП1“.  
Уписникот содржи податоци за видот на надзорот, посебните дејствија на 
постапката, постапки по жалба и тужба, записник за порамнување со платен налог, 
барање за поведување на прекршочна постапка и одлука на прекршочниот орган.  
 

Еден од  недостатоците на Уписникот е што не содржи податоци за субјектот над кој 
што се вршел надзорот, но инспекторите во делот забелешка го наведуваат 
субјектот. 
Во Уписникот за видот на надзорот покрај редовниот и вонредниот надзор е 
содржан и контролниот и истиот се заведува засебно и не се поврзува со 
спроведениот редовен или вонреден надзор над одреден субјект.  
Исто така Уписникот не содржи суштински податоци во однос на  изречените мерки, 
нивниот исход односно дали субјектот на надзор постапил по нив, износ на 
изречената глоба, дали истата е платена во рок и слично, со што не е воспоставен 
механизам на следење на постапките. 
Со Правилникот се овозможува образецот  „ИП1“ да може да се води во електронска 
или хартиена форма, но не е утврден начинот на водење односно дали истата се води 
поединечно по инспектор, по подрачна единица или треба да се води една 
евиденција на ниво на инспекторат. 
 

Од извршената ревизија во шест инспекторати за периодот од 2017 до 2019 година 
утврдивме дека кај инспекторатите не е воспоставен воедначен пристап на работа и 
тоа: 

 во архивата на ДПИ за подрачното одделение во Скопје се водат две ИП1 
уписници, за инспекции и безбедност на призводи во хартиена форма, додека 
за другите подрачни одделенија се води еден уписник во архивите на ниво на 
подрачно одделение, исто така во хартиена форма; 

 во ДИЛС, ДИГУ и УЗКН, „ИП1“ уписникот се води во архивата на 
инспекторатите во хартиена форма; 

 во ДИЗ, „ИП1“ се води од страна на инспекторите поединечно за своите 
предмети во хартиена форма; 

 во ДИЗ, ДПИ, ДИГУ, ДИЛС и УЗКН евиденцијата во „ИП1“ уписникот не се 
води целосно и ажурно и 

 МЗ – ХЕМ нема воспоставено ваков вид на евиденција. 
Евиденција за податоците што се однесуваат на инспекциската постапка е 
предвидена и со новиот Закон за инспекциски надзор по кој е донесен нов 

                                                 
14Правилник за форма и содржината и начинот на водење на инспекциска евиденција, како и содржина 
на извештаите од инспекциската статистика, „Службен весник на Република Македонија“ број 165 од 
29.11.2011 година 
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Правилник15 но за разлика од претходниот, некои податоци се изземени а додадени 
се нови. Предвидено е да се наведе субјектот предмет на инспекциски надзор, а 
записникот и решението од спроведениот контролен надзор е дел од редовниот или 
вонредниот надзор со што се придонесува кон поголема следливост на постапката. 
Постои отсуство на внесување на податоци за одлуките на надлежните органи кои 
одлучуваат по жалби и тужби. 
Инспекциските служби за податоците кои се однесуваат на „инспекциската 
статистика„ се должни да доставуваат извештаи на секои шест месеци до 
Инспекцискиот совет.  
 

Со извршената ревизија констатиравме дека во инспекторатите не се изработувале 
и доставувале овие извештаи до Инспекцискиот Совет. Согласно новиот закон 
инспекторатите немаат обврска да ги доставуваат овие извештаи до Инспекцискиот 
совет. 
Инспекцискиот совет води регистар за извршени инспекциски надзори, врз основа 
на образец кој е потребно да го пополнува секој инспектор, предвиден согласно 
Правилник16. Во истиот предвидени се скоро истите податоци како во Уписникот за 
евиденција на првостепена инспекциска постапка. Исто така и тука се издвојува 
контролниот надзор како посебен надзор и не се поврзува со спроведениот редовен 
или вонреден, но содржи податоци за субјектот предмет на надзор. Решенијата за 
инспекциски надзор содржат податоци за мерка која е изречена, покана за 
порамнување и износ и статус на плаќање. 
Ревизијата утврди дека обрасците се воспоставени и се водат електронски во ДИЗ, 
ДПИ, ДИЛС, ДИГУ и УЗКН додека во МЗ – ХЕМ не се водат. Инспекторатите 
периодично и по барање на Инспекцискиот совет го доставуваат овој образец 
поединечно по инспектори и збирно.  
 

Со донесување на новиот закон се донесе и нов Правилник17 во кој податоците кои 
треба да ги внесуваат инспекторатите во регистарот за инспекциски надзор се 
сведоа на минимум,  актуелниот образец не содржи доволно податоци за потребите 
на инспекциската постапка односно нема доволно податоци за да се следи ефектот 
на надзорот кој завршил со носење на инспекциски акт: решение со мерки, 
постапено по нив, изрекување на прекршочна санкција, глоба и исходот од истата со 
оглед дека во новиот образец истите не се предвидени. 

                                                 
15„Правилник за формата, содржината и начинот на водење на посебна евиденција за податоците што 
се однесуваат на инспекциска постапка“, „Службен Весник на Република Македонија“ број 21/2020 

16Правилник за видот, формата и содржината на регистрите од интерес на Инспекцискиот совет 
„Службен Весник на Република Македонија“ број 44 од 19.03.2015 година 
17Правилник за форма и содржината на регистрите, како и начинот на воспоставување, користење и 
содржината на информацискиот систем за инспекциски надзор, Службен Весник на Република 
Македонија“ број 271 од 26.12.2019 година 
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Ревизијата смета дека е потребно да се преиспита законската обврска на постоење 
на два различни регистри кои се водат за иста цел и да се воспостави електронски 
систем во кој ќе има единствен регистар/уписник во кој ќе се содржат сите податоци 
за целокупната постапка на инспекцискиот надзор, од почеток до завршување, како 
и исходот од истата на ниво на инспекторат. 
 

Нецелосното и неажурно евидентирање на податоците кои произлегуваат од 
извршените инспекциски надзори влијае на неможност за утврдување на ефектот 
од спроведениот надзор во целина, односно на ниво на инспекторат и следење на 
постапките од самиот почеток на спроведување на надзорот до крајот на 
постапката, односно исходот од истата. 
 

3.9. Од особено значење е инспекциските служби да имаат воспоставено 
внатрешна контрола во работењето на инспекторите,  која преку низа мерки и 
активности ќе осигура вршење на инспекцискиот надзор на професионален, 
законски  и етички начин.  
Со увид во актите за систематизација и организација на работните места во 
инспекторатите, во однос на контролата на работењето на инспекторите утврдивме 
дека: 

 ДИЗ има предвидено одделение за внатрешна контрола, кое преку 
навремено откривање на отстапувањата од прифатените стандарди и 
принципите на законитост, ефикасност и ефективност во работењето, треба 
да презема корективни мерки за работата на инспекторатот. Иако во ова 
одделение има предвидено 5 работни места истите не се пополнети, односно 
со Овластување дадено од страна на директорот назначено е лице да ги врши 
работните задачи за работното место - раководител на одделение во 
одделението за внатрешна контрола. 
Во текот на 2017 - 2020 година при следењето на работата и интегритетот на 
инспекторите поведени се 14 барања за дисциплинска одговорност кои 
тековно се решавале и се изречени мерки за утврдената неуредност.  

 ДПИ нема предвидено одделение за внатрешна контрола,  раководителот на 
одделението за управување со човечки ресурси со овластување е назначено 
лице да ги контролира законитоста и ефикасноста, должностите и 
одговорностите во вршење на работите и работните задачи, кое од октомври 
2020 година е во пензија. 
Во периодот 2018 – 2020 година има изработено 4 извештаи за извршената 
контрола во кои се утврдени неправилности во работењето на инспекторите, 
но за истото не се преземени конкретни мерки и 

 ДИГУ, ДИЛС, УЗКН и МЗ – ХЕМ немаат предвидено одделение за 
внатрешна контрола. 
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Не воспоставениот систем за внатрешна контрола посебно во големите 
инспекторати ја зголемува можноста од непочитување на начелото на еднаквост, 
непристрасност и објективност, при извршувањето на инспекцискиот надзор, што 
влијае врз постапување на инспекторите согласно законите и правилата.  
 

3.10. Секој од инспекторатите имаат специфичности во своето работење, кои 
произлегуваат од областите кои се предмет на надлежност, законите по кои 
постапуваат, како и бројот и видот на субјекти на надзор. 
 
Од извршената ревизија во ДИЗ, ДИГУ, ДИЛС, ДПИ, МЗ-ХЕМ и УЗКН, 
спроведените анализи на добиените прашалници и спроведените интервјуа ги 
утврдивме следните состојби: 

 ДИЛС - има единствена надлежност да врши надзор над законитоста на 
правните акти донесени од Советите на општините и над постапката за 
нивното донесување. Имено, инспекторатот може да врши само ex post 
надзор, односно надзорот го врши откако прописите се веќе донесени од 
страна на Советите на општините.  
Констатиравме дека Законот за ДИЛС не дава голема можност за 
превентивно дејствување на инспекторот, нема прекршочни или казнени 
одредби и нема ефикасен механизам за обезбедување на законитоста на 
работењето на општините. Иако ДИЛС е формиран со посебен закон и од 2014 
година е орган во состав на Министерството за локална самоуправа со 
својство на правно лице, сеуште во Законот за локална самоуправа, донесен 
во 2002 година, предвидено е дека Министерството за локална самоуправа го 
врши надзорот, поради што потребно е усогласување на наведените закони; 

 ДПИ – постапува во различни области кои вклучуваат голем број на закони и 
подзаконски акти од областа на трговијата, угостителството, туризмот, 
заштита на правата од индустриска сопственост во прометот, 
занаетчиството, заштитата на потрошувачите, безбедност на производи и 
финансиска дисциплина. Не е извршена специјализација на инспекторите по 
одредени области, односно еден инспектор постапува по сите закони и под 
законски акти кои се од надлежност на ДПИ, што може да влијае на 
квалитетот на инспекцискиот надзор;  

 ДИГУ - инспекцискиот надзор го спроведува согласно одредбите од Законот 
за градење, надлежен е да врши надзор врз градби од значење на државата и 
контрола на работењето на општинските инспектори и тоа во делот на 
давање налог за нивно постапување, без законска обврска за повторна 
контрола на спроведениот инспекциски надзор од страна на општинските 
инспектори, што резултира со „некомплетен“ надзор врз градбите во 
државата, поради поставеноста на надлежностите во  законската регулатива 
и 
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 ДИЗ, МЗ-ХЕМ и УЗКН  имаат регулаторна функција (издавање лиценци, 
дозволи, акредитации) и истовремено вршат и инспекциски надзор, што не 
овозможува разграничување на надлежности во насока на извршување на 
работите и вршење надзор над истите. 

Наведените состојби ја отежнуваат работата на инспекторатите/инспекциските 
служби и влијаат во вршењето на ефикасен инспекцискиот надзор. 
 

3.11. Обуките како начин на градење на капацитети, треба да осигураат дека 
инспекторите ги имаат потребните информации, знаења и вештини за 
надлежностите кои ги вршат, познавање на релевантните законски одредби, 
национални политики, заради ефективно справување и вршење на инспекциски 
надзор кај субјектите. 
Стручното усовршување на инспекторите се врши преку генерички обуки кои што 
ги спроведува Инспекцискиот совет и специјализирани обуки кои ги организираат 
самите инспекциски служби.  
Целта на обуките за стручно усовршување на инспекторите е стекнување и 
надградба на знаењата, подобрување на вештините поврзани со инспекцискиот 
надзор во надлежните област, унапредување на вештините за професионално 
однесување при извршување на инспекцискиот надзор, како и изградба на личниот 
интегритет на инспекторите, со цел квалитетно извршување на службените 
овластувања за соодветните работни места.  
 

Еден од значајните ризици со кои инспекторите се соочуваат е постојаното 
менување на регулативата по која тие се надлежни да вршат инспекциски надзори. 
Овие ризици може да се намалат само ако инспекторите се навремено 
информирани за сите законски промени и континуирано ги надградуваат своите 
знаења, вештини и квалификации.  
 

Со извршената ревизија ја утврдивме следната состојба: 
 Инспекцискиот совет има донесено Стратегија за стручно усовршување и 

обуки на инспекторите во инспекциските служби за периодот 2020 – 2024 
година со Акциски план; 

 Годишна програма за генерички обуки на инспектори за 2020 и 2021 година и 
 Бизнис план за воспоставување на одржлива и функционална единица за 

поддршка на обуките; 
Во периодот од 2017 – 2019 година, Инспекцискиот совет има спроведено генерички 
обуки на инспекторатите во делот на Законот за општата управна постапка во 
вршење на инспекцискиот надзор и методологија за вршење на инспекциски надзор 
и лични вештини, а до Октомври  2020 година поради актуелната ситуација со Ковид 
19 не се спроведени обуки. 
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Во текот на септември 2020 година спроведена е Обука за 26 обучувачи од 13 
инспекторати кои во понатамошниот период ќе вршат генерички обуки на 
инспекторите. 
 

Инспекциските служби имаат воспоставено процедури за процена на потребите за 
обука врз основа на кои се изработуваат Програми за стручно усовршување и обука 
на инспекторите.  
Од извршениот увид во инспекторатите кои беа предмет на ревизија утврдивме дека 
се изработени програми за обука на инспекторите за периодот 2017 - 2020 година, но 
поради недостиг на финансиски средства истите не се реализираат во целост.  
 

Со цел стручно усовршување на инспекторите во периодот 2017 – 2019 година 
спроведени се 36 специјализирани обуки во ДИЗ и 17 специјализирани обуки во ДПИ 
во рамки на различни национални и меѓународни проекти. 
 

Од извршената анализа на добиените прашалници од страна на инспекторатите и 
инспекциските служби може да се заклучи дека речиси во сите инспекторати 
обуките кои се спроведуваат во соодветните области не се доволни и постои потреба 
од зголемување на специјализирани обуки, имајќи во предвид дека инспекторите 
постапуваат по голем број на закони кои често се менуваат и дополнуваат.   
 

Истакнуваме дека бројот на материјални закони по кои постапуваат инспекциските 
служби и во кои исто така се содржани одредби за начинот на вршење инспекциски 
надзор или мерките коишто може да бидат изречени против субјектите на надзор 
во државата се околу 219 закони.  
 

Подетално бројот на закони по кои постапуваат инспекторатите е прикажан на 
следниот графикон. 
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Спроведувањето на континуиран и сеопфатен систем на обуки за стручно 
усовршување на инспекторите е една од клучните „алки“ за создавање на едуциран 
професионален инспекциски кадар кој ќе овозможи спроведување на ефикасен 
инспекциски надзор. 
 

3.12. Во рамки на Инспекцискиот совет, во ноември 2019 година започнал со 
реализација проектот Поддршка за подобрување на ефикасноста на 
инспекциските служби,  поддржан од Европската банка за обнова и развој, за 
поддршка на реформата на инспекцискиот систем во РСМ.  
 

Со донесувањето на новиот Закон за инспекциски надзор се започна со реформата 
на законодавната рамка за инспекцискиот надзор и донесувањето на 
подзаконските акти. Отпочнувањето на примената на законот значеше воведување 
на промени во насока на реформата на инспекцискиот систем, кои имаат за цел 
зголемување на транспарентноста на инспекциските постапки, едукативна улога на 
инспекторите и инспекциската постапка, планирање на инспекцискиот надзор 
заснован врз проценка на ризикот, поголема соработка меѓу инспекторите и 
субјектите на надзор преку доставување на листи на проверки, обука и стручно 
усовршување на новите и постојните инспектори, зајакнување на улогата на 
Инспекцискиот совет, како и дефинирање на надлежностите на Инспекцискиот 
совет и инспекциските служби. Реализацијата на тековниот проект е предвидена до 
крајот на 2020 година.  
 

Во рамки на Проектот - Поддршка за подобрување на ефикасноста на 
инспекциските служби, се реализираат следните активности: 

 изработка на листи за проверка за соодветните области на надлежност на 
инспекциските служби, кои ќе се објават на веб страните. Активност која е 
реализирана, односно изработени се 90 листи за проверка во рамки на 
проектот и 98 листи од страна на инспекциските служби и истите се објавени 
на веб страните на инспекциските служби; 
Листите за проверка треба да овозможат воедначени инспекциски контроли 
и истите да бидат извор на информации за субјектите предмет на контрола 
во примената на законите; 

 изработка на 15 Методологии за проценка на ризик за инспекторатите, 
активност која е реализирана; 

 изработка на 8 наставни програми за обука на инспекторите, за која до сега 
се изработени 2 наставни програми за компјутерски вештини и општата 
управна постапка (прирачници за обучувачи и инспектори); 

 изработка на 600 испитни прашања со цел обновување на базата на испитни 
прашања на Инспекцискиот совет, активност која е во фаза на реализација; 

 редизајнирање и надградба на веб страната на Инспекцискиот совет, која е 
во фаза на изработка и 
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 развивање платформа за е - учење, обука, полагање на испит за лиценцирање 
на инспекторите, која е во фаза на изработка. 

Активностите во проектот треба да придонесат кон примена на законодавството, 
спроведување на воспоставените процедури, континуирана, унифицирана и 
доследна примена на инспекциската постапка од страна на сите инспекциски 
служби, планирање на инспекцискиот надзор, зајакнување на професионалниот 
капацитет на инспекторите, односно подобрени вештини и знаење, развиена 
платформа за е-учење и полагање на испити, како и функционална и транспарентна 
веб страна на Инспекцискиот совет. 
 

3.13. Од извршената ревизија во шест инспекторати и инспекциски служби  во 
делот на спроведување на постапката за вршење на инспекциски надзор утврдивме 
дека инспекторите ја работат целокупната управна, прекршочна и кривична 
постапка. Имено, поголем број од инспекторатите, немаат во својот состав посeбни 
организациони единици со квалификувани човечки ресурси со посебни 
компетенции за водење на прекршочната и кривичната постапка, кои подразбираат 
знаења од областа на правото кое го немаат сите инспектори.  
Водењето на постапките на инспекцискиот надзор во сите фази вклучувајќи го 
административниот дел од страна на инспекторите им го намалува времето  
потребно за вршењето на инспекциски  надзори на терен.  
Значајно е да се истакне дека голем дел од инспекторите го немаат потребното 
стручно образование за подготовка и водење на прекршочната и кривичната 
постапка, поради што се случува прекршочните органи да ги вратат предметите 
поради направени формално правни пропусти од страна на инспекторите.  
Со извршената ревизија утврдивме дека: 

 ДПИ – во рамките на одделенијата за инспекциски надзор во Скопје, Битола, 
Гостивар, Куманово, Неготино, Струга, Струмица, Тетово и Штип, имаат 
превидено десет советници за управни работи од кои се пополнети само 
четири и тоа во одделенијата во Гостивар, Струга и Струмица и 

 ДИЗ, ДИГУ, ДИЛС, УЗКН и МЗ – ХЕМ немаат предвидено работно место или 
организациона единица за водење на управни постапки. 

 

Потребно е формирање на посебна организациона едница или лица за водење на 
управни постапки, со цел по завршување на инспекциска постапка од спроведениот 
инспекциски надзор да ги преземе понатамошните дејствија кои се однесуваат на 
водење на целокупната постапка, со што ќе се зголеми ефикасноста на 
инспекторите во вршењето на инспекцискиот надзор. 
 

3.14. При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот првенствено врши 
превентивна функција,  а презема инспекциски мерки тогаш кога со превентивната 
функција не може да се обезбеди целта на инспекцискиот надзор. 
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Во функција на постапување во согласност со ова начело, во материјалните закони 
како и во законите од кои произлегува надлежноста на инспекторатите да вршат 
инспекциски надзор, воспоставена е инспекциската мерка - едукација.  
Целта на оваа мерка е инспекторот на прекршителите на законските одредби, да им 
укаже за направениот прекршок со спроведување на едукација за начинот на кој во 
иднина би требало да постапуваат, а со цел делото да не се повтори.  
Едукацијата е еднократна мерка и во случај на повторување на делото инспекторот 
е должен да изрече друга мерка/глоба или да поведе прекршочна постапка со која 
треба да се обезбеди целта на инспекцискиот надзор. 
 

Со донесување на новиот Закон за инспекциски надзор мерката едукација се 
заменува со опомена, како примарна инспекциска мерка, која има за цел да врши 
превентивна функција.  
Од извршениот увид во документацијата и спроведените интервјуа кај 
инспекторатите кои имаат ваква надлежност утврдивме дека инспекторатите  
немаат воспоставено централизиран систем на евиденција за извршените едукации 
и издадени опомени, а евиденцијата ја води секој инспектор поединечно.  
Ваквиот начин на водење на евиденција не обезбедува централизиран, лесен и брз 
увид од страна на инспекторите, врз спроведените едукации или изречени опомени 
над субјектите на надзор, како и за законската одредба по која е констатиран 
прекршок.   
Како резултат на ова инспекторите не располагаат со ефикасен систем со кој 
навремено ќе можат да ги детектираат субјектите предмет на надзор кои извршиле 
повторување на делото за кое веќе еднаш биле едуцирани или опоменати што 
остава можност за изрекување на несоодветна мерка. 
 

3.15. Законот за заштита на населението18 од заразни болести ги уредува мерките за 
спречување на појавата, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивање 
на заразните болест и и на инфекциите, правата и обврските на здравствените 
установи, правните и физичките лица, како и надзорот над спроведувањето на 
мерките, со цел заштита на населението од заразни болести. 
 

Имајќи ја во предвид состојбата со корона вирусот – COVID 19, во текот на 2020 
година се наметна потреба од доуредување на законските решенија. Владата на РСМ 
донесе Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на 
населението од заразни болести, меѓу кои и нови поголеми овластувања за 
надлежните инспекциски служби да вршат инспекциски надзор над мерките 

                                                 
18„Службен Весник на Република Северна Македонија“ број 66/2004, 139/2008, 99/2009, 86/2011, 
149/2014, 150/2015, 37/2016 и 257/2020 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита 
на населението од заразни болести за време на вонредна состојба број 72/2020, 76/2020, 94/2020, 
97/2020, 100/2020, 136/2020, 153/2020 и 156/2020 година 
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предвидени со Законот, во насока на спречување на ширењето и сузбивањето на 
заразната болест предизвикана од корона вирусот – COVID 19. и заштита на 
населението, кој предлог Собранието во октомври 2020 го усвои. 
 

Водејќи се од потреба за заштита на луѓето во услови на пандемија со Законот 
искористена е можноста што ја дава Законот за прекршоците во областа на заштита 
на здравјето на луѓето со што пропишани се глоби за правни лица до 30.000 евра. 
Исто така, предвидено е инспекциски надзор над примената на мерките да може да 
вршат и инспекциските служби во органите на државната управа и/или 
инспекциските служби во општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје, 
во рамките на нивните надлежности утврдени со закон.  
Со измените и дополнувања на Законот за изменување и дополнување на Законот 
за заштита на населението од заразни болести ќе се зголеми обемот на работа на 
инспекторатите на државно и локално ниво со давање на приоритет на 
инспекциските надзори во насока на намалување на ризикот од зараза и заштитата 
на населението од корона вирус – COVID 19.  
 
 

IV. ЗАКЛУЧОК 
 

За организација и функционирање на ефикасен инспекциски систем, непречено 
спроведување на процесот на вршење на инспекциски надзор, превентивно 
делување и преземање мерки за спречување и отстранување на неправилности и 
недостатоци, не се преземени сите неопходни мерки и активности од страна на 
надлежните институции во РСМ. Недонесената стратегија за развој на 
инспекциските служби, не воспоставениот интегриран информациски систем, 
донесувањето на методологиите за проценка на ризик и нивна имплементација, 
обезбедувањето на неопходни финансиски средства за набавка на потребните 
материјално технички средства за вршење на инспекциски надзор, зајакнувањето 
на кадровските капацитети во институциите надлежни за вршење на инспекциски 
надзор, зголемување на бројот на обуки на инспекторите, унифицирање на процесот 
на вршење на инспекциски надзор, како и усогласување на законската регулатива 
заради хармонизација на правниот систем и воедначено постапување во делот на 
инспекцискиот надзор, имаат влијание врз ефикасноста на вршењето на 
инспекцискиот надзор. 
 

Реализацијата на потребните активности ќе придонесе за подобрување на 
институционалните капацитети на инспекторатите, а со тоа и на процесот на 
вршење на инспекцискиот надзор, со цел поголема контрола во работењето на 
субјектите предмет на надзор и подобрување на ефикасноста на инспекцискиот 
надзор. 
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V. ПРЕПОРАКИ 
 

Влада на Република Македонија 
 

Одговорните лица да преземат мерки и активности за: 
 

1. Реализација на предвидените мерки и активности во донесената Програма за 
работа на Владата на РСМ 2020 – 2024 година во делот на инспекциските 
служби во РСМ, континуирано следење и ажурирање на податоците 
 

2. Уредување и усогласување на законската регулатива по која постапуваат 
општинските инспектори, со цел јасно разграничување на нивните 
надлежности во однос на државните инспекторати во вршењето на 
инспекцискиот надзор во определените области.  
 

3. Обезбедување на потребните средства во буџет на Инспекцискиот совет со 
цел непречено спроведување на предвидените надлежности.  
 

4. Обезбедување на потребните средства со буџетите на инспекторатите и 
инспекциските служби, со цел подобрување на кадровската екипираност, 
материјално техничката опременост и просторните услови. 

 

5. Спроведување на реорганизација и оптимизација на инспекциските служби 
и реализација на целите предвидено во Стратегијата за реформа на јавната 
администрација 2018 – 2022 година. 
 

6. Одобрување и реализирање на Годишните планови за вработување на 
инспекторатите и инспекциските служби, со цел подобрување на состојбата 
со кадровската екипираност. 
 

7. Усогласување на материјалните закони со Законот за прекршоци и Законот 
за инспекцискиот надзор.  

 

Министерство за информатичко општество и администрација 
 

Одговорните лица да преземат мерки и активности за: 
 

8. Спроведување на реорганизација и оптимизација на инспекциските служби 
и реализација на целите предвидено во Стратегијата за реформа на јавната 
администрација 2018 – 2022 година. 

9. Во соработка со надлежните институции за усогласување на материјалните 
закони, со одредбите од новиот Закон за инспекциски надзор по кои 
постапуваат инспекторатите. 
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10. Утврдување на орган за одлучување во втор степен по вложена жалба против 
решението на инспекторот во Законот за инспекциски надзор. 
 

11. Воспоставување на интегриран информатички систем со софтверско 
решение за инспекциски служби, со креирање на соодветни модули и негово 
поврзување со платформата за интероперабилност. 

 

Инспекциски совет  
 

Одговорните лица да преземат мерки и активности за: 
 

12. Донесување на Стратегија за развој на инспекциските служби во РСМ, која 
треба да претставува главен долгорочен стратешки документ за развој на 
инспекциските служби во РСМ. 
 

13. Преиспитување на потребата од формирањето на работни тела, во кои ќе 
учествуваат членови на инспекцискиот совет и раководните лица на 
инспекциските служби со цел координација и решавање на проблемите од 
заеднички интерес со кои се соочуваат инспекторатите во тековното 
работење. 
 

14. Водење на точни, ажурни и целосни податоци за бројот на издадени и 
активни лиценци на инспекторите во инспекциските служби и регистрите 
кои се предвидени согласно Законот за инспекциски надзор и Правилникот 
за формата и содржината на регистрите. . 

 

15. Во соработка со надлежните институции за кадровско екипирање на 
Инспекцискиот совет и на инспекторатите и инспекциските служби во РСМ. 

 

16. Имплементација и користење на електронскиот информатички систем со 
софтверско решение за инспекциските служби. 
 

17. Воспоставување на единствен електронски регистар (уписник на 
инспекторатите) кој ќе содржи податоци за целокупната постапка на 
инспекцискиот надзор. 

 

18. Спроведувањето на дополнителни генерички обуки на инспекторите во 
инспекторатите и инспекциските служби. 

 
 
 
 
 
 
 



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  
 „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ 
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 65 
1. _______________________                                                               _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                     

Инспекторати и инспекциски служби во РСМ  
 

Одговорните лица да преземат мерки и активности за: 
 

19. Редовно и ажурно доставување на шест месечните и годишните извештаи за 
работа на инспекциските служби до Инспекцискиот совет. 
 

20. Редовно доставување на податоци до Инспекцискиот совет за бројот на 
активни лиценци кои ги поседуваат инспекторите. 
 

21. Редовно доставување на податоци за водење на регистрите предвидени 
согласно Законот за инспекциски надзор и Правилникот за формата и 
содржината на регистрите. 
 

22. Во соработка со надлежните институции, за кадровско екипирање на 
инспекторатите и инспекциските служби во РСМ и пополнување на 
испразнетите работните места раководители на инспекциски служби, кои 
функции се извршуваат од лица со овластувања. 
 

23. Обезбедување на потребните средства за осигурување на инспекторите во 
случај на незгода при работа со цел  спроведување на ефикасен инспекциски 
надзор.  
 

24. Изработка на методологиите за проценка на ризик и нивна имплементација 
во процесот на планирање на инспекциските надзори.  

 

25. Воспоставување на систем на следење или контрола на инспекторите во 
постапките на вршење на инспекцискиот надзор со цел преземање или  
предлагање на корективни мерки за работата на инспекторите. 
 

26. Воспоставување на систем на евидентирање на субјектите кај кои 
инспекторот има спроведено постапки за едукација или изречени опомени. 
 

27. Воспоставувањето и ажурирање на база на субјекти предмет на инспекциски 
надзор. 
 

28. Имплементација и користење на електронскиот информатички систем со 
софтверско решение за инспекциските служби. 

 

29. Спроведувањето на дополнителни специјализирани обуки на инспекторите 
за вршење на инспекциски надзор. 

 

30. Формирање на посебна организациона едница или работни места за водење 
на управна, прекршочна или кривична постапка од извршениот инспекциски 
надзор. 
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Прилог 1 - Преглед на донесени подзаконски акти  
 

1. Правилник за елементите на процената на ризикот, како и зачестеноста на 
спроведувањето на инспекциски надзор врз основа на процената на ризик; 

2. Правилник за содржината и формата на годишниот план  за работа на 
инспекциската служба; 

3. Правилник за формата и содржината на месечниот план за работа на секој 
инспектор; 

4. Правилник за формата и содржината на извештајот за работа на 
инспекциската служба за претходните шест месеци и на годишен извештај за 
работата на инспекциските служби; 

5. Правилник за формата и содржината на регистрите, како и начинот на 
воспоставување, користење и содржината на информацискиот систем за 
инспекциски надзор; 

6. Правилник за формата и содржината на програмите за обука за стекнување 
со лиценца на инспектор; 

7. Правилник за начинот за спроведување на испитот за стекнување со лиценца 
за инспектор, програма за испит за лиценца; 

8. Правилник за формата и содржината на образецот за лиценца за инспектор; 
Правилник за формата и содржината на образецот на службената 
легитимација и значката на инспекторот, како и начинот на нивното 
издавање и одземање во инспекциските служби; 

9. Упатство за доделување на паричната награда;  
Правилник начинот на оценување и за формата и содржината на образецот 
за оценување на учинокот на инспекторите; 

10. Правилник за формата и содржината на записникот за извршен инспекциски 
надзор; 

11. Правилник за формата и содржината на решението по извршен инспекциски 
надзор; 

12. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на посебна 
евиденција за податоците што се однесуваат на инспекциската постапка и 

13. Упатство за начинот на спроведување на инспекциски надзор. 
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Ileguer:flponrHecyBalrre lo Haqpr u:rerua jor

flouurynauu,

.{o ,[pxannror r.rHcfleKropar 3a rpa,qex]rlxrao u yp6auNsaM Ha AeH 19.03.2021

roAHHa AocraBuore Haqpr lr:neurrai 3a 143BpueHara penxstia Ha ycflelxHocr

,l,Iuctr.rryquoua.nun Kanarlr4Teru lra lrncneKToparl4Te Bo Peny6.nrar<a Cnepua

Maregour.ria, 6 p.11- 440 I 1. ol, 15.03.2021 toAuHa.

3anarysafrra ro 3aKoHcKrlor HopMarxB corJlacHo ,uIeH 30 o4 3anonor ra

ApxaBHara peansuja (,Cryx6en BecHLIK Ha Peny6auxa Marcegonuia" 6p.6612010,

14512010,121201,4,1541201, 19212015,2712016 u 8312018) v ucruor ro AocraBI'IBre, Ha

rrporr3HecyBaFre, uefyroa 4o $tt:uvro nrlqe roe Bo MoMeHToB He Ir3BpxryBa HI4Ty eAHa

$ynrqpria uo uncrurqujara roia 6rna npeguer na Baurara lo4uruxa nporpaMa 3a

pa6ora Ha [pxaBHHor 3aBoA :a penuauia ra 2020 roguna.

Mopam ga HanoMeHaM AeKa co .flpxannuot ]'IHcneKropar 3a rpa,qexnutllrBo I't

yp6auusarra oa27.10.2020 roguua paKoBoALI n.g..[r.rperrop Oaruup Apu$r r'rr'leuynan

co peureHue 3a I4MeHyBaIbe n.g.,[,r.rperrop ua ,{pxanHuor l{Hc[exropar 3a

rpa,qexrrlxrBo u yp6aHn:arra, 6poi 20-10106/I o927.10.2020 roguua

{I
.t

.Y^Y

&,r



Og cy6iercrr.rre ror.r 6ea on$areuu co penu:ujaTa Ha ycflelllHocra 6eue u

,[pxaonuor rlHcneKropar 3a rpa,qexHHInrBo u yp6auu:arta.

Ypegno 6eat,re :secreuu co najara 3a floqeroK Ha peBI,I3I,Iia 6p. 11-84/5 og

16.06-2020 roAr4Ha Hr,r 6eure goctaaeuo LI3BecryBaIre ,qeKa cue on@areHr Bo

flporpaMaTa Ha ycnerrrHocr Ha TeMa ,l,lngruryquoHa.nura KarIaLII4TeTu Ha

HHCneKroparHTe Bo Pefly6nr,rra Cenepna Maxe4onuia", AocraBuBre npauanHl4K co

nucra Ha aKTlr Kor4 fiopaAr,r nau4eulriara co roja ce cnpaByBaMe Bo MoMeHroB oA

KopoHa Br,rpycor COVID - 19 tpe6aure Aa ce creHltpaar I4 Bo eneKoHcxa $oprrla 4a ce

AOCTaBaT Ha HaBeAeHaTa eJlepOHCKa noIXTa.

I,lucnerroparor co IonxHo BHr,rMaHr,re cocraBu rI4M KoI,I (e ia cnperran 6apaHara

goryueuraqria u ua ucroro Barue 6aparte no uaircyc uoxeu poK llocraIrH.

Bo .(pxanuraor HHcrreKropar 3a rpaAexHl4rIrrBo 14 yp6auu:au rxM oA

fipxanuuor 3aBoA 3a penuaula Bo cocraB: r',r-p I]nera Pr,rcroecra, IIoMolrIHIrK rJraBeH

ApxaBeH peBrr3op r,r oBnacreH ApxaBeH peBI43op; u-p .Iby6uqa Toruencrca, paKoBo,q14ren

na penu:uja ta oBnacreH ApxaBeH peBrr3op n lopacr Hurorocxtt CauocroeH peBI,I3op Lr

oB.[acreH ApxaBeH peBu3op, Hararua Hr.*recr<a caMocroeH peBl43op H oBnacreH

ApxaBeH peBlr3op u u-p Carsa foqeaa penulop. .(e,r og nun 6ea u Su:uurr npucyrHll

Bo apocropnr4Te Ha r4HcfleKroparor, no roi nepuoA aKTnBHo copa6oryBaBMe,

o,qroBapaBMe Ha npaual6ara u AHneMr4Te KoI4 r14 LtMaBTe :a6elexaHo oA eneKTpoHcKu

AocraBeHr,ror Marepuiaa u cnpoBeAoBTe uurepniya co 4e, oA paxoBoAH14or KaAap.

fipNanuror uHcneKTopar 3a rpaAexHllurBo I,I yp6aH]'I3au (no narauournrlor

rexcr AI,I|Y), rto npueMor Ha Harlpr n:neurrai 3a I,I3BpIIreHara peur.rsuia Ha ycrelnHocr

,,I4Hcruryqr.rona.iruu KanarluTerr,r Ha l4Hc[eKToparxre Bo Peny6.nraxa Caepua

Maxe4onuia, 02 2020 00 05, 6p.11-44017 op, 15.03.2021. roguwa, rH HMa cneAHl4re

3a6erelrKu H Toa:

Bo Pe:ulrero

! Bo ognoc na o6aacra Koia ce oAHecyBa Ha crparellr(ara I{ 3aKoHCKara paMKa Bo

pa6orerrero Ha r,rHcrrer(ToparI,ITe I4 I{HcneKIIHCKI{Te cayx6u, .[HI-Y nocranyna

Bo 3aKoHcrr,rre poKoBr4 Ir mecrMeceqHl{Te u roAI{uHI4 I,I3BeIlraI{ aa pa6ora ua

r,rHcneKrlracKuTe cnyx6H 14 [oAaroI{LITe 3a aKTLIBHI4 nHIIeHqH rH AocrByBa

ypeAHo Ao I4ncnexqucruor coBer u copa6orrara e Ha BI,IcoKo 3anoBonl4TenHo

HllBo.

i Bo o4Hoc sa o6racra roia ce oAHecyBa Ha KaApoBcKI'rre, $uHancncrlrre,
uarepuiaaHo I,I TexHlIqKI{Te pecypcl4 co Kor4 pacnonaraaT HHcrleKTopaTure,

6poior ua HHcne(Topu e MHory MaJI I4 He e AoBorIeH, I4HcneKToparor Bo cBoI{Te

foguuruu [JraHoBI4 sa npa6oryna]6e I,I yHanpeAyBar+,e [naHI'Ipa HoBH



Bpa6oryBal6a rr 3a r,rcrlrre ce 6apa coraacuocr sa o6es6e4ynarse ua Quuaucucxu
cpeAcraBa oA crpaHa ua Muuucrepcnoro :a QunaHcnn, no iaxyapr,r 2021toguua

ce cnpoBeAe iaBeH ornac Ha roi ce pearlr3upaa ABe HoBH opa6oryaarsa og

foguurur,ror [JraH 3a Bpa6oryBabe r4 yHanpeAyBa]re sa 2020 roAI{Ha, I4croro

TeMlo t(e ro 3aApxlr r,r Bo rer(oBnara 2021 ro4raua co llrro 6u 4ouao go

KOMrUreTupaIbe H eKHrrpar6e 3a He[peqeHo cr[poBeAyBarbe Ha

r,rHcTl{yquoHaJrHaTa HaAnexHocT Bo roAlrHI{e I(orl cneAaT.

), Bo oguoc ua o6nacra roia ce oAHecyBa Ha nrIaHI,IpaEe Lur3BprlryBalre Ha

HHcrreKr{ncKHor Ha,q3op oA crpaHa Ha r,rHcrre(roparnre, .[I,I|Y ia AoHece cBoiara

,,Merogoaoruja 3a nporIeHKa Ha px3I.rK npI{ rrnaHLtpa]6e Ha 14HCfleKII14cKH

HaA3opr.r o4 o6racra Ha rpaAexHr4rrrrBoro 14 yp6aHuauor" 6p 01-578/1 o,q

05.10.2020 roAr.rHa, Bprttu axypupar6e Ha ttperneArre ua cy6lerrl{re Ha npeAMer

Ha r{HcneKr{HCKH HaA3op H r,ICneKTopl{re npucycrByBaar na cnequja.nntupauure

o6yrlr.

Bo OcrosHNre noAarorlr4

> Hncnerr,rcrnor coBer lrMa Ha{rexHocr np:28 r4HcrreKrlucK]r c.nyx6ra og rou 14

$yurquouupaar KaKo r{HcfleKroparr,r co craryc Ha IIpaBHo nHI{e, 6yr,Iercru

Kopr,rcHr4r.{rr og npea altl,rja eAen oA Hlrs e u ,4I4fY;
) Bo paurure Ha oBue HHcneKqracrra cayx6u !"rBpAeHr{ ce 45 auga Ha uHCIreKTopI{

og ror.r 2 (gna) nuga utu 5% ce Bo cocraB na AI,IIY (rpa4exen LIHCne(rop I,r

yp6auucrnvrcu uucnercrop) lr

) 3arcayrno co cenreMBpr4 2020 roguua Bpa6oreHr4 ce 812 r,rHcneKropx KoLI BpIrIar

,rHcneKqrrcKr4 HaA3op oA rou 4 (uerupu) ur,u 0,49 % rpageNHu nucnerropu u 2
(gsa) u tu 0,25 % yp6 aulr crr.rvru r,rHcn eKropr4.

Ha crpana 11 ao roia ia onuruynare Ha.qnexHocra na,{l,IfY: llo s6opor ogHoc Aa ce

AorrorrHr.r: .,flocaeguo cnpoBeAyBalle Ha 3aKoH 3a rpaAeme, 3aros ga npocropHo I4

yp6anucrnuno uaannparre n 3aKoH 3a r,rHCrreKrlr4cKr,r HaA3op.

fipxanHuor ]rHcnexTopar 3a rpaAexHurrrrao ra yp6auu3aM Ha Peny6anra

Maxegouuia corracHo .{aeH 128 u,rrler 746 og 3aroHor 3a rpaAerbe (,Cayx6en recuur
ua Peny6.nrara Maresonuja' 6p.130109,124110, 18111, 36111, 54111,59111, 13/12,39112,

144112, 25113,70113,79113,137113,163113,27114, 28114, 42114, L15lt4, 1491t4,187114,

4411s, 129115, 2t7 lr5, 226115, 30116, 3U16, 3e lt6, 71,11,6, t32116, 35118, 64118 u 168118),

cnpoBeAyBa raHcneKr-llrcKr4 Ha43op Bp3 o6iertra oA npBa xareropnia KoI4 ypeAyBa AeKa

npr4 Bprxerbe Ha I{HcrreKrIr,rcKI4oT Harq3op rpa,qexHxoT uHCneKTop e AonxeH Aa

npoBeprl Aanu ynpaBHure aKrr,r H3Aa,qeHlr Bp3 ocuoBa ua onoi :arou ce Bo cornacHocr

co r,rcrrror r.r AoKonKy yrBpAaT Ae(a r,r3AaAeHI,ITe aKTI,I Ce CIpOTI,IBHH Ha OBOi 3aKOH

AorrxHr,r ce ,qa noAHecar trHCMeH [pe.qnor Ao opraHor xoi ro gouel axror 3a



noHr4rIrTyBarse Ha r4cTr4Te, KaKo u trHcneKrIHcKr.r HaA30p Haiq oBracreHI4Te I,IHcleKTopI4

Bo EAr4Hxr{}rre Ha rroKaJrHara caMoynpaBa, Kor4 corracHo qreH 131 craB 4 ce HaAnexHH

3a Ha,q3op Ha o6ieKrr.r oA Bropa Kareropuia Bo Koh qrreH e ypeAeHo AeKa rpaAexHHor

r4Hcler(Top npH BpureBe Ha r,rHCneKrIHCKr.roT Ha,q3op npoBepyBa AanLI oBJIacTeHI,IoT

rpaAexeH r,rHC[eKTop rr,r BprrrH pa6orr,rre couracHo oBoi 3aKoH.

Coraacuo qaeu 88 oA 3anouor 3a [pocropHo H yp6aHHCTuqKo uaHl4pa]6e

(.Cayx6er BecHr4K Ha Peny6ar,xa Maregonuja" 199114, 44115, 193115, 31116, 163116,

90117,64118, n 168/18) yp6aHucruvxr.ror HHcneKrop Bplnr LrHCreKqLrcKLr HaA3op Bp3

yp6anucruvro [JraHcKa 4oryueuraquia cornacHo.uIeH 7 cras (2) og saronor I4 Toa Bo

3aBlrcuocr oA BnAor Ha rpag6ara xoia e npeguer Ha uraHr4par6e ce KoHTporupaar

cneAHl,tTe Br,rAorr,r na yp6anucurqKo [JraHCKa AoryueHraqNja u roa:

- noKanHa yp6asucruqxo - nnaHCKa Aoryueurarluia;
- AplKaBHa yp6aHncru,{ro - nnaHcKa AoKyMeuraquia;
- yp6awwcrravKo - [JraHCKa 4oxyr*renraqr,ria 3a rypr4cruqKo pa3BoiHa 3oHa;

- yp6aHlrcrnqxo - nnaHcxa Aoxyt'leHraquia 3a aBToKaM[ I4

- [HcneKu]rcKr,r HaA3op ap: yp6axr,rcrnqro - npoerTHa goryuenraquja.
Cor.nacrro qren 88 cras (2) og onol :arou cy6ierror Ha r{HCneKI{I,tcKI,I HaA3op e

opraHor roi ia o4o6pua yp6aur.rcrnvKo - IrJraHCKara AoKyMeHrarquia o4nocuo

yp6aHucruvro - npoeKrHara AoryueHraquia.

Ha crpaua 16 go roqxara 3.7 Penusuiara Ha ycfleuHocr e r{3BplleHa Bo nepuoA oA

(15.06.2020 -30.09.2020) roAr{Ha r{Mare Hafl paBeHo rexnnura rpeuma".

Bo oguoc Ha Penu3r,rcxuor HaoA:

i Bo roqra 1.5 no oguoc Ha prucrapor no) ruro ro BoAr{ Hncnexqrlcru,tor coBer He

coApxu HaBpeMexr,r, TorrHlr n axypr4paHr4 floAarorll,r 3a 6poior Ha I,I3AaAeHII

nr4qeHqr4, ,[,tr4fY HanpeueHo rr4 axypr4pa H 3a r4croro ro ]I3BecryBa

I,lncnerqrcxlror coBer;

), Bo roqrata 1.6 o4 rasnpmeHuor yBr,rA Bo per[crapor Ha r{HCneKTopI4 I{ noAarolIu

AUly HaBpeMeHo AocraByBa noAarorlt4 Ao HncnerqncKl,tor coBeruI Bo

u:ncurrajnlror nepuog20lT 2019 r.e cerreMBp14 2020 roguua, IIaBpeMeHo rI,I IlMa

AocraBeHo cnre fo,4uuruu H3BerrITaI4 I4 no I,ICTI4Te rEua go6ueno rIo3I,rrIaBHo

MI,ICJIC}f,E;

i Bo ror{rara 2.2 no ognoc Ha I,In$opnaqlllara :a KaApoBcKa eKl,InupaHocr Ha

Irnc[eKr]r4cKr,rr e uryxlu no PM co nJraH 3a AoeKHnupa]be 3a IIepr{oA 2018-2020

rogr{Ha, ALI|Y r.rua cep}ro3eH npo6rem no ocHoB Ha l{capa3HyBame na pa6oruu

Mecra IIo o,qHoc Ha rreH3r,loHupa]6e H ce anen]tpa go Mnucrepcaoro la

Qnuaucuu 3a oAo6pyBal6e Ha $uNaucucxu cpeACTBa 3a Bpa6oryBalre Ha



HHcne(ropr,r, KoE 614 ce cTeKHa.[e co nr4rleHrla H He 6r.r Aornno Ao noiaBa flopaAl.r

neH3uoHr,rpalGe Aa HeMa TaKoB BHA Ha uHCneKTop;

> flo o4uoc Ha aHaJrr43a Ha floAarorlr,rre co Kor4 pacrrorara I,lncnerqucxHor coBer

Bo oAHoc Ha nononHeroc ua pa6oruu Mecra co HHCneKTopa 3aKnyqHo co

30.09.2020 ro,qr4Ha, og 1.006 pa6oHr.r Mecra 3a LrHcneKropu noaoneru ce 602 unu

60%, o4 ror.r lHfY rzrraa [peABr4AeHo 13 (rpr.ruaecer) u ilel1,29 % oI KoI4 nonorlHerll

ce 6 (uecr) utu 7% op, oA BKynHo nonoJrHerure r{ He ce corracyBaMe co Baruara

noucraraquia AeKa He cMe Ha AHoro IIo oAHoc Ha KaApoBara eKHnrzpaHocr co

ocTaHar[Te ABa IIocoqeHr.r HHcIIeKTopaTr,r H

) Bo roqrara 2.3.6 ao Koia KoHcrarrrpare AeKa KaApoBcKara eKl,rnpaHocr co

,tHCneKTOpn e HecooABereH H 3arpHxyBaqKr,r KaAe 3HaqHeJIHO noBe(e Ce

3acrarreHr.t aAMr,rHECTpart.rrnure cryx6uurlr4 orKonxy t,tHcneKTop]r urro oluiae
xa e$uracuo Bprnelbe Ha ocHoBHara $yHrqt,tia, AI,lfY ro nepuogor KoH I,I3MI,IHa

x cneAu Bo cBor,rre fo4urruu [JraHoBr4 3a Bpa6oryBa]be ,r yHarlpeAyBarte

npeABr,rAyBa nononHyBarr,e Ha rrpeABr{AeH}rre pa6orulr Mecra co r,rHcneKTopH co

uro 6u ro usegnaurar 6poior uuaikr.r ro u rtpeABr{A 3uaqerrero Ha npo$ecuiara n

rlpeHecyBalbe Ha 3Hael6ero u Berrrrr{HHTe oA HcKycHr4Te HHCneKTopI,I I(oH

noMrra,qnre urro rpe6a Aa ce HMa Bo npeABI,rA rpa6orynar+,ero/co rerorxure
neH3r{oHupa}6a rcou rpe6a HaBpeMeHo Aa ce [onoJrHar co HoB KaAap 3a KoI4 e

norpe6no nepuon 3a o6yra (uneparu,rBHa r,r npar(Tr4vna) u auqexql4palse ce co

r{en Aa ce o6es6egu oApxnHB u cra6uaen crrcreM fla KaApoBCKa eKunHpaHocr

Ha AOnr po(.

) Ha crpana 36, ao nacocor Bo Korl floreHrlr,rpare AeKa Bo cornacHocr co HoBI4or

3aKoH 3a HHcrreKqucKr,r Harq3op npegBnAeHo e r4Hc[err{HcKara cayx6a na

cnojara cuerra, 3aAorxr,rreJrHo Aa ro ocuryyBa HHcnerTopor 3a cJtf{al{ Ha

Hecpe(a npu pa6ora, Ha[oMeHyBaMe Lr 6apaMe Aa ce BMerHe no Nsnerurafor

gera !I,IfY oA cBoero ocaMocroiyBtse peAoBHo rH oolrypyBa cBoI4re Bpa6oreHl4

oA Hecpe(a fi ro ocfirypyBa r,r r,rMoror co Kor4 pacoJrara.

III|Y uua uapa6oreuo u Eaa6opar - H:jana ra 6er6eguocr nplr pa6ora co

npor{eHKa Ha purur sa pa6ornu uecra 6p.10-17618 ot 28.02.2018 ro4raua

)> Bo o4uoc Ha roqKa 3.2 llaaHl.rpan e Ha xHCneKIII,{cKI,ITe Ha43oopu AI,lfY
nocTa[yBa rl,t 3ana3yBa 3aKoHCKHe poKoBH, tlo oAHoc Ha npolleHKara Ha ptI3I,IK

,{HfY r,rmaure npercraBHr.{rlr4 u no copa6orra co I,IIEAC [e IIo, xaro

r,rMnneMeHrarop Ha npoeKTor ua EBP.{ 3a rIoApIIrKa ra nogo6pyoar,e ua

eQerrunnocra Ha r.{HceKrlr,rcxr,rre cnyx6u, Bo 2020 roALIHa, I,t3rorBH

,MeroAo,roruia 3a nporleHxa Ha pI,I3I4K npI,I nnaHl{pa}6e Ha LIHc[eKIII,Ic(n

Haiq3opr.{ og o6aacra Ha rpanexHl.IurBoro I.t yp6aun:r*,ror" 6p 01-578/1 ol
05.10.2020 roAHHa, H 3a l4crara A06I,I flo3lrrl.rBHo Mucrebe 6p.12-79613 ol,



15.10.2020 ro4uHa, Ir Bp3 ocHoBa Ha oBaa Merogoaoruia Ha pIr3I,IK ro H3rorBI,I

fo4uruxuor naax ra 2021 roguxa.

Bo roqrara 3.3 crpana 46 u so roqxara 3.10 crpaua 56 ga ce AorronHx Ha,qnexHocr

cornacHo :aronu .,,[ocreAHo cnpoBelyBan e ua 3aroH sa rpa4eme, 3aroH 3a npocropHo

lr yp6anr.rc'ruvro flnaHHpar6e r4 3aroH sa HHcneKq[cKr4 HaA3op.

.{pxanxuor r,rHcrreKTopar 3a rpaAexHurrrrno u yp6anu:alt na Peny6ruxa Maxegonuia

cornacHo qneH 128 u q.nen 146 oA 3aronor aa rpagerse (,Cayx6eu necuurc Ha Peny6aura

Maxegouuia" 6p.BA/09. t24lt0, 18111, 36111, 54/11, 59111, 13112, 39112, 144/12.25/13,

70113,791r3, t37lr3,163113,27114.28114, 42114, 115114, r49lt4, t87lt4, 44115,129115,

217115, 2261t5, 30116, 31116, 39116,71.116, 132116, 35/18, 64118 u 168/18), cnpose,qysa

HHcrreKr{r{c(u HaA3op Bp3 o6jexrr,r oA rrpBa Kareropuia Kola ypeAyBa AeKa npH BpIxe[6e

Ha HHcneKr{r,rc(Hor HaA3op rpaAexHlror r4HcrreKTop e AonxeH Aa flpoBep]r AarH
ynpaBHnre aKTr,r r,r3AaAeHr,r Bp3 ocHoBa ua onoj raxox ce Bo cornacHocr co I,rcrl,ror I,r

AOKOIKy yTBpAaT AeKa n3AaAeHr,rTe aKTH Ce CrpOrr,rBHH Ha OBO| 3aKOH AOnXHl4 Ce Aa

loAHecaT flucMeH npeAnor iqo opraHoT roj ro gouel a(ror 3a IIoHrImTyBa]be Ha ].ICTI{re,

(aKo 14 I,IHcneKr{xcKL{ HaA3op HaA oBnacreHuTe ,rHCneKTop}, uo Eguxuqure ua

,oKaJrHara caMoyrrpaBa, Kor,r couracHo ,{reu 131 cran 4 ce HaAnexHH 3a HaA3op Ha

o6ierru oA Bropa Kareroprlia Bo KoH qneH e ypeAeHo Aer(a rpanexHl,tor HHctreKTop rrpH

Bprrrebe Ha r{Hc[eKr{ncKr.ror Ha,q3op npoBepyBa Aanx oBnacTeHHor rpaAexeH

lrHcneKTop rH Bprxu pa6orrrre cornacno oeoj :aroH.

Couacno qnen 88 oA 3aronor 3a npocropHo 14 yp6aHucruqKo nnaHnpalre

(,Cayx6en BecHr4K Ha Peny6aura Maregounfa" 199114, 44115, l93lL5, 3U1,6, 163116,

90117, 64118, u 168118) yp6auucruurlror r.rHcneKrop Bprrrr r,rHCneKrIxcKH HaA3op Bp3

yp6anucruuxo nrraHcKa 4orynreuraqlria corracHo.uen 7 cras (2) oA garonor r4 Toa Bo

3aBucHocr oA Br4Aor Ha rpag6ara roja e npegrurer Ha rrJraHr,rpal6e ce KoHTponfipaar

cJreIHr.rre Br4Aonu ua yp6auucrr4qKo nnaHcKa AoKyMeHTaquia r,r roa:

- noKanHa yp6auucrnqro - nnaHcKa AoKyrr,reuraqItia;
- ApxaBHa yp6anucruqro - flnaHcr(a AoKyueHraquia;
- yp6aur,rcrr,rvKo - nJraHCKa Aoxyuenraqr.rja 3a rypncrr,ItrKo palaoiua:oua:
- yp6aHucruuKo - nJraHCKa goxyueuraqnia 3a aBToKaMn 1r

- lrHCrreKr{r,rcrr.r Harq3op Bp3 yp6anucruvro - flpoeKTHa AoKyueuraquia.
Cor.ttaoro q.neH 88 cras (2) oA oBoi 3a(oH cy6ie(ror Ha HHcreKqucKH HaA3op e

opraHor roi ia ogo6pu.n yp6auncrnuKo - IIJIaHcKara AoKyMeHTauI4ia oAHocHo

yp6anucruuro - [poeKTHara AoKyMeHTaqHia".

i Bo r:oqra 3.13

IIo ogNoc Ha 3a6eJreurKara AeKa Bo II,IIY xerua npeABI{AeHo pa6oruo Mecro LIJIH

opraHrr3ar{uoHa eAr{HHr{a 3a BoAeEe Ha ynpaBH nocraflKrl, HanoMeHyBaMe AeKa H Bo



O,4gerenuero 3a r,rHcneKrlr,rcKr,r HaA3op o4 o6racr Ha rpaAexHr,rurBoro uMa

npeABr4AeHo flunaouupau rpaBHxK co 240 rpegurr.r cnope4 EI(TC u no Oggerenr.rero

3a HopMaruBHo [paBHH H ofirrrr]r pa6oru uua [peABuAeHo Coseruux ,{unrouupan
npaBHuK u floura,q copa6oruux .{nnJroMr.rpaH rrpaBHr4K co 240 KpeAurr4 cnopeg EKTC u

oAroBopHo rBpAxMe AeKa nocrox copa6orra npr.r AoHecyBal6e Ha aKTHre.

Bo oguoc ua frana V flpetropaxu

llucnexroparu rl EHCneKrIr{c(u c.rrync6n no PCM

) flo oguoc ua roqra 19.

,{l,IfV pegonuo u axypHo AocraByBa urecr MeceqHr4 n3Berrrrau Bo 3aKoHcKr,r

rrpeABr,r4eHr.ror poK cnopeA cr.rre flornaBia on$arenu Bo r,rcrr4or r,r no H]rB e

go6ueHo no3HTHBHo Mr{cre}be oA crpaHa Ha Coseror.

i flo ogxoc na roqxa 20.

Bo npcra co oBaa rouxa xoia geayMHo ce coApxH r,r Bo roqrara 21, a ce oguecyna

Ha ,,aKTHBHr{ n}rrleHr{r,r" 3ae,qHo co Apyr[ noIaTorIH ce BoAaT Bo cooABeTHu

perucrpr.r nponuuaHr.r co ,Ilpanrzlnux :a Sopuara 14 cogpxr,rHara Ha

perr4crpHTe, KaKo x Haqr{Hor Ha BocnocTaByBarbe, Kopl{cTe}be u corqpxHHara Ha

nuSopuaqucruor cHcreM 3a rHCneKrIncKu nag:opu" (CnyN6en BecHHK Ha

Peny6rurca Cenepua Maxe4ounia" 6p. 271 119).

! IIo ogHoc ua roqxa 21.

Pego*ro goc'laByBalbe Ha rroAaroqr,rre (ror,r ce BoAar Bo eaexrpoucra $opua
cnopeg Qopnaara H coApxuHara) oA perucrpr4re oA crpaHa Ha Anfy 3a

lruQopuaqucrror clrcreM Ha Coseror so norneA Ha:

1) Peruc:rap Ha 3aKoru r rrog3aKoHcKrr cflopeA o6racrn Ha I{HcrIeKl{rcKIr

lr'aatop (sa an$opMarlucKaor cttcreu, norpe6uo ce cure 3aKoHcKn r4

fio43aKoHcKa aKTLr Korr ce Bo Haltrexnocr na ,[,LI|Y)
2) Perrcrap Ha r{Hcnexrlrcru crryx6u, nrnyvyrai(r paKoBoAHo n[qe
(gocraneuo on crpaHa na II,1fY nocre4nr.rre npoueHra),

3) Pernc:rap Ha BnAoBr{ Ha r{HcrrexTopl{ (gocraoeuo, a ce oAHecyBa Ha BI,IAor:

rpaAexHr,r H yp6aHr{crr,rqKr uucnexroplr),

4)Perncrap Ha nrcrreKToplr (*ceroja npoueHa peAoBHo Aa ce axypxpa n

r.ru$opunpa HC, oBa Bo norneA Ha r,rcrl,Ire Hacor so roqrara 21 og u:nerutaior),

5) Perncrap Ha ,rrrleHrlrr 3a xHcrleKTop ("ceroia npomeua peAoBHo .qa ce

axyprlpa u uuSopMlrpa HC rcro co roqxa2T og r,raeeuraior),



6) Perucrap Ha r{3BprleHu HHcrreKrl}rcr}r uaasopu (:axafrHo co l0 rH so

Mecerlor peAoBHo ce AocraByBa eneKTpoHcKr,r u no uguuua tte ce npoAonxu co

uctoro rer'rnO) r.t

7) Perncrap Ha [percraBKr r.r npegao:u (ro nogu i4C).

) flo ognoc Ha roqKa 22

flo ognoc na oBaa roqKa Bo AI,Ify HeMa paKoBoAHH no3urlr,rr4 KoI4 ce u3BprrryBaar

Bp3 OCHOBa Ha u3Aa.qeHO OBJraCTyBaI6e.

)> flo o4noc Ha roqKa 23.

flo o4uoc Ha oBaa roqra Bo AI,lfY oA cBoero ocaMocrojyBrse peAoBHo rr4

ocnrypyBa cBor,re Bpa6oreHr4 oA Hecpe(a r4 ro ocr4rypyBa r.r lrMoToT co Kor,r

pacnonara.

.{l4fY uua r.r3pa6oreHo n Eaa6opar - I,I:iaaa 3a 6e36e4uocr npl{ pa6ora co

nporIeHKa Ha pr,r3HK 3a pa6orHr,r Mecra 6p.10-17618 o1,28.02.2018 roAr4Ha.

)> flo ogHoc Ha roqKa 24.

flo oguoc Ha oBaa roqra .4l4fy rrocrarrr4 corJracHo 3aKoH r.r cBoiara

Me:rogororuia 3a npor{eH(a Ha pu3r,rx rlpu nnaH]rpa]be Ha r,rHcfleKrlr,rcKr,r

Harq3opl{ oA o6nacra Ha rpaAexHur[rBoro ]r yp6aHr43Mor" 6p 01-578/1 oa

05.10.2020 roAr4Ha, u 3a r4crara A0614 Io3r4rrBHo Mxcrel6e 6p.12-79613 og

15.10.2020 roAr{Ha, rl Bp3 ocHoBa Ha oBaa Merogonorlria Ha pu3r,rK ro r43rorBr,l

fognruuuor naan sa 2021 roguua.

i IIo ogHoc Ha roqKa 28.

LllrnaeueHraquia r ropucreroe Ha eneKTpoHcruor unQopuarr,rqKta cr4creM co

co$rBepc(o pe reHr,re 3a uHc[eKrlr4cKlrre c;ryx6lr. Bo npcxa co oBaa ror{Ka

Coneror oBo3MoxyBa Kopr4crel6e Ha uuSopnaqno<r,ror cHCTeM Ha

r4HcrreKrlr,rcKr4Te cnyx614, Bp3 ocHoBa Ha nporoKon 3a copa6orKa. Cornacno 3I,IH

I,Incnerqucxara c.nyx6a, e KopxcHr,rK Ha uu$opua4ucKr,ror cr,rcreM r{ 3acera roa

He e cnpoBeAeHo, oAHocHo raa [r4Jror nnarQop*ra 3acera ce rrayueHu 3-rpl.r

r.rHcrreKTopaTx.

L flo ognoc ua ro,{ra 29.

Cnponegyaarre Ha AorronHHTennr cnequja.nw:r.rpanr o6yxr,r Ha r,rHcneKTopr4Te.

Mauterue/Haog/IlpeflopaKa: Ona e norpe6Ho x raMy Ka,qe flocror.r roBo3pac]ra

crapocHa crpyKrypa, a ceKoia npoMeHa e rrpocneAeHa co ornop r(oH r,rcrara

(nponaenu Bo 3aKoHr{re r-.r Apyrlr flporleAypr.r 3a pa6ora). 3aroa norpe6uo e

uMeHyBalbe Ha MnaAr,t KaApx, uTo He 3Haqr{ MaprHHaurrr3r,rpaBe Ea I{cKycHI{Te u

crpyr{Hll rcagpu. ona oA flpuqr{Ha Ixro cMeraM AeKa MyApocra n 3Haelbero ce Ha

crpaHara Ha noficKycHuTe, Ho eHepruiara, enaHor n enry:uiarltor ce Ha

cTpaHaTa Ha [oMJra,qHTe. Tue eaegenr.rurl,I MoxaT 4a ro ynrz$uqnpaH HaqHH Ha

pa6orel6e x Aa ro noAr.rrHar HlIBoro Ha uHcruryquiar Bo cnpoBeAyBal$e Ha

IIpaBoTo.



- KonrxHyprpaHr4 o6yKr.r - crerHyBalre Ha 3Hael6e (npery ycueura [peAaBa]6a,

,qncKycur.{, npaKT[qHr,r npuMepr,r, cryAxr{ Ha c.ryraj og creKHarHre 3Haefba,

rr,rMcKo pa6oreEe Ha oApeAeHr,r o6lacrn n Power Point), npery r{MeHyBarre Ha

nfir{a oA peAoT Ha paKoBoAHoTo Hr,rBo Ha HHc[eKTopI4 Bo I{HcneKTopaToT co

no3HaBaba Bo oApeAeHx o6lacrra ,rnu aHrax pal6e Ha HaABope[rHx nI,I4a

(roxcy.nranrn) :a o6racru roH ce HoBr,rHr4 3a ,rHcneKTopori

- 3arro3HaBar6e co npor{eAyprrre, oAroBopHocrr,rTe ,r Ar{HaMHKaTa Ha

nocrarryBa6e 3a norpe6lrre Ha pa6orara;

- cTeKHyBalbe Ha BerITI4Hlt - TpeH[H3H npu Bprle]be Ha HHc[eKIIr,rcKx Ha,q3opx

(upanrr.rvua pa6ora Ha repeH).

z flo ogHoc ua roqra 30.

Oopruuparre na noce6xa opraHr{3arluoHa eAr4Hr.rqa unu pa6orHr Mecra 3a

BOAelbe Ha npeKpuoqHa, KpHBr,rqHa H ynpaBHa [ocTa[Ka oA r,r3BprxeHr{

r.rHCIIeKrIr.rcKLt Ha,43opI{.

IIo ogHoc Ha 3a6eneurxara Aera eo ,[HfY HeMa rrpegBr,rAeHo pa6orHo Mecro r{M
opraHr,r3arluoHa eAxHr,rrla 3a BoAelbe Ha ynpaBHH nocTanKH, HanoMeHyBaMe AeKa

r,r ro Oggereunero 3a r,rHcfie(qficKr,r HaA3op og o6ract Ha rpaAexHI{urBoro I{Ma

npeABr4AeHo ,{uuouupau npaBHxK co 240 KpeAHr}r cnopeA EKTC u so

Ogne,renprero 3a HopMarr4BHo npaBHn 1{ o[rrrrr4 pa6oru uua npeABxAeHo

CoserHrrx Iunaoulrpau flpaBHr.rK u llouaag copa6orHurc .{rn.noltrpau rrpaBHI,IK

co 240 rpe4r,rrr4 cropeA EKTC n oAroBopHo rBpAnMe AeKa nocror,r copa6o"(a

IIpr,r AoHecyBalbe Ha aKTr,rTe.

Co noqnr,

I4srorsrrr:

Haraua fpe6enapora TeoQaaoncra

Paroeo4nre.n ra OHIIOP

n.4 .'[xpexrop na

,{pxaren NEKTOpar 3a rpaAexlurtrrao r yp6axuaau

@arun
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ПРИЛОГ 2 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 1  
 1. _______________________                                                              ___________________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                             
                                   

 
Одговор 

на мислењe и произнесување на  
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор  

 
Добиено се мислење на Нацрт извештајот за извршената ревизија на успешност на 
тема „Институционални капацитети на инспекторатите во РСМ“ и тоа: 

- Мислење по Нацрт извештајот за извршена ревизија на успешност, број 02 - 
321/1 од 23.03.2021 година од раководното лице на Државниот инспекторат за 
земјоделство проф д-р Зоран Шапуриќ, заведени во Државниот завод за 
ревизија под број 11 - 440/15 од 12.04.2021 година; 

- Мислење по Нацрт извештајот за извршена ревизија на успешност, број 03 - 
282/3 од 01.04.2021 година од раководното лице на Инспекциски совет м-р 
Магдалена Филиповска Грашкоска, заведени во Државниот завод за ревизија 
под број 11 - 440/3 од 15.03.2021 година, со кое информира дека го прифаќаат 
Нацрт извештајот и дека немаат забелешки по однос на истиот и 

- Произнесување по Нацрт извештајот за извршена ревизија на успешност, број 
02 -321/1 од 23.03.2021 година од раководното лице на Државниот инспекторат 
за градежништво и урбанизам Фатмир Адеми, заведени во Државниот завод 
за ревизија под број 11 - 440/16 од 29.04.2021 година; 

 

Мислењето добиено од Државниот инспекторат за земјоделство е разгледано од 
страна на Овластениот државен ревизор и констатирано е следното:  

 

1. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.3.1. во однос на бројот на 
вработени инспектори и административни службеници во ДИЗ, претставува 
образложение за кадровската екипираност на ДИЗ, преземените мерки и 
активности за вработувања во периодот предмет на ревизија, кои ревизијата ги  
имаше предвид во текот на вршење на ревизијата и за истата има известено, како 
и идни активности за подобрување на состојбите во оваа област. 
 

2. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.1. во однос на  трендот на 
зголемување на вонредните инспекциски надзори, претставува образложение  
за причините за бројот на спроведени вонредни инспекциски надзори, која 
состојба овластениот државен ревизор ја имаше во предвид во текот на вршење 
на ревизијата и за истата има известено и тоа за бројот и соодносот на 
спроведените надзори во ДИЗ. 
 

3. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.6. во однос на 
институционалните капацитети со кои располага ДИЗ претставува 
образложение за констатираната состојба, кое ревизијата го имаше предвид во 
текот на вршење на ревизијата односно дека во ДИЗ има опрема како што се 
возила, пловни објекти (чамци), лаптопи, десктоп компјутери, принтери, 
фотоапарати, двогледи, микроскопи, лупи, ваги, фрижидери, широмери, алати за 
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мостри, но во ефектот на наведената точка е констатирано дека сепак ваквата 
техничка опременост, недостигот на возила, застареноста, дотраеноста и 
нефункционалноста, недоволна опрема и материјали за вршење на инспекциски 
надзор, влијае врз ефикасноста на вршењето на инспекцискиот надзор. 

 

4. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.6. која се однесува на 
потребата од воведување на целосен електронски информатички систем со 
софтверско решение за инспекциските служби, како и воведување на единствен 
електронски регистар, претставува образложение  за активности кои треба да се 
преземат во наредниот период со цел изработка на модул за фитосанитарна 
инспекција, што не влијаат на констатираните состојби. 
 

5. Во однос на недостиг на вработен кадар од областа на ИТ, истото претставува 
образложение од страна на ДИЗ за причините поради кои не се вработени 
доволен број на соодветни стручни лица во оваа област. 

 

6. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.6 која се однесува на 
кадровската екипираност на внатрешната контрола, претставува образложение  
со кое се потврдува наведената состојба како и информација за склучен договор 
за вршење на внатрешна ревизија за 2021 година, помеѓу ДИЗ и МЗШВ, иако 
кадровската екипираност на внатрешна ревизија не е дел од состојбите 
презентирани во извештајот на овластениот државен ревизор. 

 

7. Забелешката на констатираната состојба во делот на  Основни податоци, точка 
2. која се  однесува на потребата  поимите „производство и промет на производи 
за заштита на растенијата„ треба да се заменат со зборовите „производство, 
промет и употреба на производи за заштита на растенија, здравствена состојба на 
растенија, растителни производи, објекти и други предмети“, не се прифаќа 
поради тоа што наведените поими во извештајот се поими кои се утврдени 
согласно член 11 од Законот за државниот инспекторат за земјоделство. 
 

8. Забелешката на препораката за констатираната состојба во  точка 27. која се 
однесува на воспоставување и ажурирање на база на субјекти предмет на 
инспекциски надзор, претставува информација за  потребата од истата, односно 
за бази со кои треба да располага ДИЗ. Ревизијата ги имаше предвид овие 
состојби кои се образложени во точка 3.3. од извештајот и препораката дадена од 
страна на овластениот државен ревизор, се однесува за сите инспекторати, со цел 
да се преземат мерки и активности, за институционална соработка, поврзување, 
воспоставување бази и размена на податоци според потребите и областите на 
работа кај сите инспекторати и надлежни министерства и органи.  
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Произнесување добиено од Државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам (ДИГУ) е разгледано од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното:  

 
9. Забелешката во однос на доставениот Нацрт извештај до лице кое не е вработено 

во ДИГУ, не се прифаќа , од причина што Нацрт извештајот е доставен до 
законскиот застапник на субјектот предмет на ревизија, како и до лицето кое 
било одговорно на субјектот во периодот за кој е вршена ревизија, согласно член 
30 од Законот за државната ревизија. 
 

10. Забелешката на констатираните состојбите во Резимето на извештајот на 
овластениот државен ревизор претставува образложение з а состојбата во 
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, по одделните состојби 
елаборирани во Резимето. Имено, согласно методологијата за работа на 
Државниот завод за ревизија, Резимето претставува краток осврт на темата на 
ревизијата, со генерални заклучоци за состојбата во однос на темата на 
ревизијата, за состојбата во сите инспекторати и инспекциски служби во РСМ, 
кои подетално, по одделни инспекторати се елаборирани во делот Ревизорски 
наоди. 
 

11. Забелешката на констатираните состојбите во делот Основни податоци  на 
извештајот на овластениот државен ревизор претставува образложение  за 
состојбата во ДИГУ, по одделните состојби елаборирани во Основните податоци. 
Имено, согласно методологијата за работа на Државниот завод за ревизија, 
Основните податоци претставуваат краток осврт на темата на ревизијата, 
согласно законската и подзаконска регулатива со која е уредна областа предмет 
на ревизија. 

 
12. Забелешката на состојбата во точка 3.7. во делот Методологија, каде е наведен 

периодот на вршење на ревизијата на успешност се прифаќа поради техничка 
грешка и истата ќе биде соодветно изменета во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор. 

 
13. Забелешката на констатираната состојба во точка 1.5. која се однесува на бројот 

на активни лиценци во инспекторатите и инспекциските служби, истото 
претставува образложение за постапување од страна на ДИГУ, а состојбата се 
однесува за сите издадени и одземени лиценци од страна на Инспекцискиот 
совет. 

 
14. Забелешката на констатираната состојба во точка 1.6. која се однесува на 

воспоставување и одржување на регистри и информациски систем за управување 
со инспекцискиот надзор кои се во надлежност на Инспекцискиот совет, истото 
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претставува образложение за постапување од страна на ДИГУ во однос на 
воспоставувањето и одржувањето на регистрите и информацискиот систем за 
управување со инспекцискиот надзор, кои се во надлежност на Инспекцискиот 
совет. 

 

15. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.2. која се однесува на  
кадровската екипираност на инспекциските служби, претставува 
образложение за состојбата во која се наоѓа ДИГУ во однос на вработувањата на 
инспектори, кои состојби се детално образложени во извештајот на овластениот 
државен ревизор. 

 

16. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.2. која се однесува на анализа 
на податоците со кои располага Инспекцискиот совет во однос на пополнетоста 
на работните места со инспектори заклучно со 30.09.2020 година не се прифаќа  
поради тоа што процентите се однесуваат на систематизираните и пополнетите 
работни места на ниво на работно место инспектор, за сите инспекторати. 
Процентот на пополнетост на работно место инспектор во ДИГУ изнесува 32%, 
образложено во точка 2.3.2., имајќи предвид дека систематизирани се 19 работни 
места од кои пополнети се 6 работни места (Табела од точка 2.3.2.).  

 

17. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.6. која се однесува на односот 
на вработени инспектори во однос на административни службеници 
претставува образложение со кое се потврдува констатираната состојба во 
извештајот на овластениот државен ревизор. 

 

18. Забелешката на констатираната состојба во точка 2.5. финансирање на 
инспекциските служби, во делот на задолжителноста за осигурување на  
инспекторите во случај на несреќа при работа, се прифаќа  поради тоа што е 
доставена дополнителна документација за извршено осигурување на 
вработените од несреќен случај незгода. Наведената состојба ќе биде 
обелоденета во конечниот извештај на овластениот државен ревизор. 

 

19. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.2. која се однесува на 
планирање на инспекциските надзори, претставува образложение за начинот 
на планирање на инспекциските надзори во ДИГУ, која состојба овластениот 
државен ревизор ја имаше во предвид во текот на вршење на ревизијата и со 
истата се потврдува констатираната состојба. 

 

20. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.13. која се однесува на 
потребата од формирање на посебна организациона единица или лица за водење 
на управни постапки, не се прифаќа поради што работното место дипломиран 
правник во одделението за инспекциски надзор не е пополнето. 
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21. Забелешката на констатираните состојбите во делот Препораки во извештајот на 
овластениот државен ревизор претставува образложение за преземени мерки и 
активности во ДИГУ по дадените препораките, кои всушност претставуваат 
насоки за активности и мерки кои треба да ги преземат институциите, кај кои се 
констатирани недоследности во функционирањето, заради подобрување на 
состојбите кај истите. 
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