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I.Резиме 

Врз основа на  член 31став1 точка 4 алинеа 2 од Законот за инспекциски надзор (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 102/2019)како и Правилникот за соджина и форма на Годишниот план за работа на инспекциските 
служби(Службен весник на РМ бр.238/19).Раководителот на одделение за инспекциски работи на Општина Конче  
донесе Годишен план за работата на инспекциските служби за 2022година. 
 Во годишниот план се презентирани активностите на инспекторите од Одделението за инспекциски работи кои ќе 
бидат превземени со цел исполнување на законските надлежности за вршење на инспекциски надзор од надлежност 
на Општина Конче, како во однос на постоечката законска регулатива, така и во однос на можните измени и допуни на 
поединечните законски и подзаконски акти.  
 Одделението за инспекциски работи на Општина Конче има вкупно 2 вработени, и 2 со договор за користење 
услуга од Општина Радовиш кои покриваат 4 различни области и тоа:  
 
  
1. овластен комунален инспектор 
2. овластен градежен инспектор 
3. овластен инспектор за сообраќај и патишта 
4. овластен помлад инспектор за животна средина 

 
 Заради различните сфери на работа, Планот за работа на Одделението се изготвува и презентира по 
инспектори.  
Исто така и потребните услови за спроведување на Годишниот План се дадени по инспектори, согласно со 
поединечните потреби и согледувањата на инспекторите од нивното досегашно работење.  
Финансиските средства за спроведување на надлежностите на инспекторите се предвидени во Буџетот на Општина 
Конче за 2022 година.  
За реализација на Годишниот План ќе биде изготвен Годишен извештај и доставен до Советот на Општина Конче. 
Врз основа на горе наведеното  ви го прикажуваме табеларен приказ преку три табели,во кои е прикажано колку 
инспектори ке бидат ангажирани и каков вид на инспектор на колкава возраст се што звање имаат дали се предвидени 
нови вработувања или пензионирања и колку во годишниот план се предвидени надзори и тоа: редовни,вонредни и 
контролни. 



 

II.Анализа на Ризици.Одделението за инспекциски работи врз основа на Правилникот за елементи на 

проценка на ризик како и зачестеноста на спроведувањето на инспекциски надзор врз основа на проценка на 
ризик(Службен весник на РСМ,,бр.247/19 ) Инспекторите при извршувањето на инспекциоскиот надзор и 
преземањето на содветни управни мерки  придонесуваат за зголемување на ефикасноста кај правните субјекти и 
физичките лица на кој и вршат надзор.Основните ризици кој можат да настанат доколку не се применуваат 
законите и подзаконските акти од страна на субјектите врз кои вршат инспекторите инспекциски надзор се: 
 
Во областа на снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 
Основен ризик за граѓаните на цела територија на општина Конче е во делот на незадоволување на потребите на 
Физичките и правни лица со потребна количина на здрава и квалитетна вода за пиење.за корисниците на услугата 
водоснабдителни системи,испуштањето на урбаните отпадни води во рецептиентот. 
Во областа на јавна чистота –Основниот ризик се појавува во начинот на извршувањето,односно спречување на 
издавање на потврди без извршена општокорисна работа од страна на субјектот и не вршење на фотографирање 
кој негативно ке влиа врз свеста на граѓаните. 
Во областа на одржување на гробиштата –Основниот ризик е некунтионираното одржување на гробиштата и 
правилно да се искористат сретсвата од оваа дејност. 
Во областа заштита на Јавни патишта-Основен ризик е во заштитата на трупот на патот и патниот појас 
намалување на видливоста на банкините и патниот појас со кој се врши загрозување на безбедноста на 
учесниците во сообраќај при влез и излез од објектите. 
Во областа на комунална дејност –Основен ризик е во делот на квалитетно и трајно давање на услуги кон 
физички и правни лица,дали  брзо и ефикасно се воспоставува при евентуален прекин на ислугите. 
Во областа на сообраќајот-Основен ризик е дали правните субјекти кои вршат општински линиски превоз ги 
почитуваат возните лини  и времето на поаѓање и пристигнување. 
Во областа на градежништвото –Основни ризици се неконтролираното градење односно дивоградбите како и 
непридржувањето кон одобрението за градба односно проектот. 
Во областа на животната средина- Основни ризици се оставање на неконтролирани количини на отпад,загадување 
од неконтролирано горење на суровини за загревање на објекти. 
 
 

 



  III.  Организација и раководење 

 Одделението за инспекциски работи на Општина Конче има вкупно 2 вработени, и 2 со договор за користење 
услуга од Општина Радовиш со нив раководи раководител кој воедно е и овластен комунален инспектор овие 
инспектори  покриваат 4 различни области и тоа:  
 
  
1. овластен комунален инспектор 
2. овластен градежен инспектор 
3. овластен инспектор за сообраќај и патишта 
4. овластен помлад инспектор за животна средина 
 
НАДЛЕЖНОСТИ  

 
 Заради различните сфери на работа, ви  ги претставуваме надлежностите на инспекторите во одделението за 
инспекциски работи поединечно за секој инспектор кој вршат инспекциски надзори над следните закони. 

 
1. Општински комунален инспектор  
 
 При изготвувањето на Планот за работа на општинскиот комунален инспектор за 2022 година се земени во 
предвид надлежностите на општинскиот комунален инспектор утврдени со матeријалните законски и подзаконските 
акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

       1. Закон за комунални дејности (Сл. весник на Р.М. бр.95/12, бр.163/13, бр.42/14, бр.44/15,бр.147/15 и 

31/2016); 

          2. Закон за  јавна чистота (Сл. весник на Р.М. бр.111/2008,бр.64/2009, бр.88/2010, бр.114/10, бр.23/11, 

бр.53/11, бр.80/12, бр.163/13, бр.44/15, бр.147/15 ; и 31/2016); 

          3. Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл. весник на Р.М. 

бр.68/2004г, бр.28/06 бр.103/2008, бр.17/11, бр.163/13, бр.44/15,бр.147/15; 31/2016 и 95/2019); 



          4. Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти (Сл. 

весник на Р.М. бр.66/06, бр.55/2007, бр.163/13 и бр.147/15); 

          5. Закон за гробишта и погребални услуги (Сл. весник на РМ бр.86/2008, бр.156/2010, бр.163/13,бр.152/15 и 

31/2016); 

          6. Закон за управување со отпад (Сл.весник на РМ бр.68/2004, бр.71/2004, бр.107/2007; бр.102/08; бр.134/08; 

бр.163/13, бр.51/15, бр.146/15, бр.156/15, 39/16 и 63/16); 

        7. Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. весник на РМ бр.161/09, бр.163/13,146/2015 и 

39/2016); 

 8. Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, 

бр.193/15 и 53/2016); 

 9. Закон за општа управна постапка (Сл. весник на РМ бр.124/2015); 

 10. Закон за прекршоци (Сл. весник на РМ бр.124/2015 и Одлука У.бр.87/2015 09.11.2016 гoд.); 

 11. Закон за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр.82/2008, 56/09, 13/13, 156/15 и 

193/15); 

 12. Закон за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002); 

13. Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ бр.27/2014, 48/15, 154/15, 5/16, Одлука У.Број: 

147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука 

У.Број: 163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 01.02.2017 ) 

14. Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност (Сл. весник на РМ бр.199/2014 и 

147/15) 

15. Закон за заштита на личните податоци (Сл. весник на РМ бр.7/2005, бр.103/08, бр.124/10, бр.135/11, 

бр.43/14,153/15 и 99/2016). 



16. Одлука за јавна чистота и комунален ред на Општина Конче и др.  

 
17. Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на наведените, кои ќе се донесат во 2022 

година а се во надлежност на комуналниот инспектор.   

 
  
 

2.Овластен градежен инспектор 
 

 При изготвувањето на Планот за работа на Ovlasteniot grade`en inspektor за 2022 година се земени во 
предвид надлежностите на Ovlasteniot grade`en inspektor утврдени со матeријалните законски и подзаконските 
акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

1. Zakon za gradewe (Sl.Vesnik na R.M. br.70/2013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14; 28/14; 42/14; 115/14; 149/14; 

187/14; 44/15; 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16,71/16, Одлука У.Број: 114/2015-0-1 од 11.05.2016 и 

Sl.Vesnik na R.M. br.132/2016 и 35/2018);     

2. Zakon za inspekciski nadzor (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, 

бр.193/15 ; 53/2016; и 102/2019); 

3. Zakon za op{ta upravna postapka (Sl.vesnik na RM br.124/2015); 

4. Zakon za prekr{oci (Sl.vesnik na RM br. 124/2015 и Одлука У.бр.87/2015 од 09.11.2016 год.); 

5. Закон за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр.82/2008, 56/09, 13/13, 156/15 и 

193/15); 

6. Zakon za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002); 

7. Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ бр.27/2014, 48/15, 154/15,5/16, Одлука У.Број: 

147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука 

У.Број: 163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 01.02.2017).                                                                                                             

8. Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на наведените, кои ќе се донесат во 2021 

година а се во надлежност на градежниот инспектор. 

 



  

 

 3.Oвластен инспектор за сообраќај и патишта 
 

 При изготвувањето на Планот за работа на овластениот инспектор за сообраќај и патишта за 2022 година 
се земени во предвид надлежностите на овластен инспектор за сообраќај и патишта утврдени со матeријалните 
законски и подзаконските акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

1.Закон за превоз во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 , 
53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 ; 
71/16;64/18;163/18, и Одлука на Уставен Суд У. Бр. 160/2005 и У. Бр. 66/2014); 

2.Закон за јавните патишта („Сл.весник на РМ“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12,  
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/2015, 116/2015,150/2015,31/16,71/16;163/16,  и Одлука на Уставен 
Суд У. Бр. 160/2009 );  

3.Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, бр.157/11,147/13, бр.41/14, 
бр.33/15, бр.193/15 ;бр. 53/2016 ;бр.11/2018и 102/2019); 

4.Закон за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.124/15); 

5.Закон за прекршоци („Сл.весник на РМ“ бр.124/15); 

6.Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на РМ“ бр.82/08, 56/09, 13/13 , 156/15 и 193/15) 

7.Закон за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02); 

8. Закон за административни службеници ((Сл. весник на РМ бр.27/2014, 48/15, 154/15,5/16, Одлука У.Број: 

147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука 

У.Број: 163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 01.02.2017 ). 

9.Закон за Забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност (Сл. весник на РМ,, бр 199/14 и 147/15) 

10.Закон за заштита на личните податоци („Сл.весник на РМ“ бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15); 



11.Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на наведените, кои ќе се донесат во 2022 

година а се во надлежност на инспектор за патен сообраќај и патишта.        

 

 
 
 
 
4. Овластен инспектор за животна средина 
 
 При изготвувањето на Планот за работа на овластен инспектор за животна средина за 2022 година се 
земени во предвид надлежностите на овластен инспектор за животна средина утврдени со матeријалните 
законски и подзаконските акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

- Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, 

бр.193/15 ; 53/2016 ; 11/2018 и 102/2019). 

- Закон за животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007,159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/10, 

51/11; 123/12;93/13; 187/13; 42/14; 44/15 ; 129/15; 192/15; и 39/16 ); 

- Закон за управување со отпад (Сл.весник на РМ бр.68/2004, бр.71/2004, бр.107/2007; бр.102/08; бр.134/08; 

бр.163/13, бр.51/15, бр.146/15, бр.156/15, 39/16 и 63/16); 

- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, бр.92/07, бр.35/10, бр.47/11, бр.59/12, 

бр.100/12, бр.163/13,10/15,146/15); 

- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11,163/13 и 146/15 ); 

- Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на РМ бр.161/2009, 17/11, 47/11, 79/11, 06/12, 

39/12,163/13,146/15 и 39/16); 



- Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Сл. Весник на РМ бр. 140/2010, 44/11,47/11, 

39/12,163/13,146/15 и 39/16); 

- Закон за водите (Сл. Весник на РМ бр. 87/08, 6/09, 161/09,83/10, 51/11,118/11, 44/12, 23/13,163/13,180/14,146/15 и 

52/16); 

- Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема(Сл. 

Весник на РМ бр. 6/12,163/13,146/15 и 39/16); 

- Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на РМ“ бр.82/08, 56/09, 13/13 , 156/15 и 193/15) 

-Закон за административни службеници ((Сл. весник на РМ бр.27/2014, 48/15, 154/15,5/16, Одлука У.Број: 

147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука У.Број: 

163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 01.02.2017 ). 

 Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на наведените, кои ќе се донесат во 2022 година а се 

во надлежност на Овластениот инспектор за животна средина.   

 
 

 

 

СОСТОЈБА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

Во одделението за инспекциски работи  немаме административни службеници кој ќе вршат административно 
технички работи од човечките ресуси се само инспекторите и тие  покрај надлежностите ги вршат и 
административно техничките работи. Одделението за инспекциски работи има потреба од вработување на 
инспектори и административни слижбеници но во 2022 нема предвидено ново вработување нити па има 
пензионирање.  Врз основа на горе наведеното  ви го прикажуваме табеларен приказ преку две табели,во кои е 
прикажано колку инспектори ке бидат ангажирани и каков вид на инспектор на колкава возраст се што звање имаат 
дали се предвидени нови вработувања или пензионирања  
 

 

 



 

Прилог 
                                                    

Табела 1 Преглед на бројот на инспектори кои вршат инспекциски надзор,по вид,возраст и звање во 2022година                        

   Вид Овластен Комунален 
Инспектор за (вид 1) 

Овластен Инспектор за 
Животна средина(вид 2) 

Инспектор за 
Собрааќај,локални 
патишта и улици(вид 3) 

Овластен Градежен 
Инспектор за (вид 4) 

Вкупно инспектори 

Ниво – 
Звање/возраст 

<3
0
 

<4
1

-5
0

 

<5
1

-6
0

 

<6
0

 

В
ку

п
н

о
 

<3
0
 

<4
1

-5
0

 

<5
1

-6
0

 

<6
0

 

В
ку

п
н

о
 

<3
0
 

<4
1

-5
0

 

<5
1

-6
0

 

<
6

0 

В
ку

п
н

о
 

<3
0
 

<4
1

-5
0

 

<6
0

 

В
ку

п
н

о
 

<3
0
 

<4
1

-5
0

 

<5
1

-6
0

 

<6
0

 

В
ку

п
н

о
 

Б1 –генерален 
инспектор                         

Б2 – главен 
инспектор                         

Б3 –
пом.главен 
инспектор                         

Б4 – виш 
инспектор   

1 

 

1 

       

1 

 

1 

      

2 

 

2 

В1 – советник 
инспектор                

1 

  

1 1 

   

1 

В2 – 
самостоен 
инспектор                         

В3 – 
помошник 
инспектор                         

В4 – помлад 
инспектор       

1 

  

1 

          

1 

  

1 

Вкупно 

  

1 

 

1 

 

1 

  

1 

  

1 

 

1 1 

  

1 

 

1 2 

 

4 
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Табела 2 План за нови вработувања и пензионирања на инспектори во 2022 година 

Вид Инспектор за (вид 1) Инспектор за (вид 2) Инспектор за (вид 3) Инспектор за (вид 4) Вкупно инспектори 
Ниво – 
Звање/возраст 

Враб
. 

Пенз. Разлика Враб. Пенз
. 

Разлика Враб. Пенз
. 

Разлика Враб. Пенз
. 

Разлика Враб. Пенз
. 

Разлика 

Б1 –генерален 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

Б2 – главен 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

Б3 –пом.главен 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

Б4 – виш инспектор / / / / / / / / / / / / / / / 
В1 – советник 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

В2 – самостоен 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

В3 – помошник 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

В4 – помлад 
инспектор 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

Вкупно / / / / / / / / / / / / / / / 

 
 
 
 

 



 
 

IV.Испекциски надзор: 
  

Со Годишниот план за работа за 2022год. на Одделението за инспекциски работи се утврдуваат постапките за 
вршење на инспекциските надзори на сите инспектори со овој план  се распоредува ограничените ресурси на 
одделението за инспекциски работи се со цел да се постигне максимален ефект во спречувањето на 
неправилности.Во Инспекцискиот надзор ви  прикажуваме каков вид на надзори  се прави ,какви постапки ке се 
води над кој субјекти ќе се врши надзор и др.Сето ова ви го претставуваме по видот на инспектори бидејки се од 
различни области. 
 

 Општински комунален инспектор  
 

Испекцискиот надзор ќе го врши согласно со Законот за инспекциски надзор кој се спроведува како:  
- редовен,  
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор. 
 
 Инспекцискиот надзор ќе се врши над работењето на Јавното комунално претпријатије утврдени со Законот за 
комунални дејности, над физички лица, и физички и правни лица на кои Општина Конче им дала дозвола за вршење на 
комунална дејност и согласно тоа инспекторот е должен:  
 

 да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 
 
-одржување на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини во летен и зимски период;  

- расчистување на снег пред деловните објекти, пред индивидуални и колективни стамбени згради;  

- одржување и поставување на комуналнa опрема;  

- одржување и користење на  паркови 

- одржување на чистотата на јавните паркиралишта од значење на општина Конче, утврдени со урбанистички планови;  

- снабдување со вода за пиење од водоснабдителени системи на општина Конче;  

- одведување и испуштање на атмосферските води;  

- одведување и пречистување на урбаните отпадни води;  

- одржување на чистотата на гробишта и на придружните објекти;  



- одржување и користење на речните корита во урбаниот дел;  

- одржување на чистотата на пазарот; 

- инспекциски надзор на физичките и правните лица како корисници на комуналните услуги;  

- инспекциски надзор над физичките и правните лица како даватели на комунални услуги;  
- вршење инспекциски надзор по добиени писмени и усни преставки  
од физички и правни лица;  
 

да врши контролни инспекциски надзори:  за да се утврди дали е постапено по решенијата со кои е 
наредено отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски надзор, надзорот по 
поднесените пријави од правни, физички и други лица. 

                    да врши вонреден инспекциски надзор и тоа: по поднесени пријави и иницијативи од граѓани и други 
физички и правни лица кога ќе согледааат неправилности согласно законските одредби, како и во случај на 
сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот. 
                     да води управна постапка и тоа: врз основа на инспекцискиот надзор составува записник и донесува 
решенија согласно одредбите од Законите каде има недлежност ; 

                     да води мандатни постапки и тоа: секогаш кога ќе се утврдат сторени прекршоци согласно Законот за 
јавна чистота, Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води и Закон за 
комунални дејности. 
                    да спроведува постапки за порамнување и тоа: секогаш кога ќе се согледааат неправилности 
согласно одредбите од Законите каде има надлежност. 
                    да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд или 
прекршочен орган во Министерството за транспорт и врски  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има 
недлежност 
               да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законите каде таквата мерка е пропишана. 
                    да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има надлежност. 
                    Води евиденција за покренатите постапки за порамнување  и за нивниот исход; 
                    Прима  странки; 

 

 

Овластен градежен инспектор 
 

Испекцискиот надзор ќе го врши согласно со Законот за инспекциски надзор и ке се спроведува како:  
- редовен,  



          - контролен и  
          - вонреден инспекциски надзор. 

 Инспекцискиот надзор се врши над градби од втора категорија согласно тоа инспекторот е должен:  

да врши редовен инспекциски надзор и тоа: nad izdadenite odobrenija za gradewe, nad rabotata na 
pravnite lica-izveduva~i, nad izgradba na objekti so odobrenie za gradewe;изградба на објект кога во него се 
врши пренамена на конструктивните елементи во поглед на нивната механича отпорност, стабилност и 
сеизмичка заштита, како и пренамена од станбен во деловен простор и обратно; и др. 

да врши вонреден инспекциски надзор: по поднесени пријави и иницијативи од dr`avni organi, физички 
и правни лица кога ќе согледааат неправилности согласно законските одредби, како и во случај на 
сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот. 
да врши контролни инспекциски надзори: да се утврди дали e postapeno po inspekciskiot akt, po istekot 
na rokot opredelen vo samiot inspekciski akt, со коj е наредено отстранување на недостатоците утврдени 
при редовниоt i vonredniot инспекциски надзор. 
да води inspekciska постапка: врз основа на инспекцискиот надзор составува записник и донесува 
решенија согласно одредбите од Законите каде има надлежност.. 
да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд  и тоа: согласно 
одредбите од Законите каде има нaдлежност.. 

            да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законите каде таквата мерка е пропишана.. 
   да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има надлежност.. 

води евиденција за покренатите постапки  и за нивниот исход; 
            Прима  странки; 

 
 

Oвластен инспектор за сообраќај и патишта 

 
Испекцискиот надзор ќе се врши како:  
- редовен,  
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор  
 



 Инспекциски надзор ќе биде вршен во сите области од делокругот на работа, а со цел доследно 
спроведување на прописите од страна на субјектите над кои се извршува надзорната функција согласно тоа 
инспекторот е должен :  

 
 да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 

o превозниците кои вршат бесправен авто-такси превоз на патници со настојување за негова 
легализација                         
 

o превозниците кои вршат бесправен општински линиски превоз на патници  
         
o превозниците кои вршат бесправен посебен линиски превоз на патници со настојување за негова 

легализација    
                      

o превозниците кои вршат општински линиски превоз на патници и тоа во поглед на исправноста на 
документите кои го следат превозот (лиценци, изводи од лиценци, дозволи за линии, почитување 
на возните редови) 

           
o превозниците кои вршат посебен линиски превоз на патници и тоа во поглед на исправноста на 

документите кои го следат превозот (лиценци, изводи од лиценци, дозволи, почитување на возните 
редови, договорот со списокот на патници 

           
o исполнување на посебно-техничко експлоатациони услови на возилата со кои се врши општински 

превоз на патници и авто-такси превоз на патници 
 

o Контрола на вертикалната сигнализација на општинските улици и патишта. За патиштата и улиците 
каде што има изработено сообраќајни проекти се контролира вертикалната сигнализација дали е 
поставена согласно проектите, а за оние каде што нема сообраќајни проекти во разумен рок да се 
изработат од страна нандлежниот орган во општината.  

       
o Контрола на дозволите за локации на натписите (рекламни табли) и контрола на терен дали се 

поставени согласно одобренијата; 
 



o Контрола на издадените дозволи за надолжни и попречни прекопи на патот заради водење на ПТТ 
водови, електро и други водови и враќање во првобитна состојба на истиот; 
 

o Контрола на патиштата во зимскиот период (чистење на снег, посипување со сол и абразивен 
материјал, и чистење на коловозот по зимско одржување). Контролата ќе се извршува самостојно и 
во соработка со овластениот Комунален инспектор; 
 

o Контрола согласно член 50-а од Законот за јавните патишта. Контролата ќе се извршува самостојно  
 

o Контрола на дрвјата и на другите шумски и земјоделски насади покрај јавните патишта и дали 
истите ја попречуваат прегледноста на патот, односно ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот 
на патот. Контролата ќе се извршува самостојно и во соработка со Одделението за 
Урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и ЛЕР; 
 

o Контрола нa работите кои се изведуваат на патот или во близина на патот, а кои можат да ја 
доведат во прашање сигурноста на јавниот пат и безбедноста на сообраќајот- ќе се извршува во 
текот на целата година.  

 
o Согласно потпишаниот договор за меѓуопштинска соработка Овлсатениот инспектор за патен 

сообраќај и патишта ќе врши инспекциски надзор по сите погоре наведени точки; 
 

 
 

 да врши контролни инспекциски надзори: ќе се вршат за да се утврди дали е постапено по 
решенијата со кои е наредено отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски 
надзор, надзорот по поднесените пријави од правни, физички и други лица. 

 
 

 да врши вонреден инспекциски надзор и тоа: по поднесени пријави и иницијативи од граѓани и други 
физички и правни лица кога ќе согледааат неправилности согласно одредбите од Законот за превоз во 
патниот сообраќај и Законот за јавните патишта, како и во случај на сомневање на инспекторот за 
сторена повреда на Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

 



 
 да води управна постапка и тоа: врз основа на инспекцискиот надзор составува записник и донесува 

решенија согласно одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 
 

 да спроведува постапки за порамнување и тоа: секогаш кога ќе се согледааат неправилности 
согласно одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

 
 

 
 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд или прекршочен 

орган во Министерството за транспорт и врски  и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз во 
патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 
 

 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за 
јавните патишта. 
 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај, Законот за 
јавните патишта, Законот за општа управна постапка и Законот за прекршоци. 

 
 Води евиденција за покренатите постапки за порамнување  и за нивниот исход; 

 
 Прима  странки; 

 
 

Овластен инспектор за животна средина 
 
Ако со Закон не е поинаку уредено, инспекцискиот надзор инспекторот го врши преку:  
- редовен,  
 
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор  
 
 



 Овластениот инспектор за животна средина на Општина Конче е овластен да врши инспекциски надзор, 
над правни и физички лица, како и на инсталациите, објектите и на средства и опрема за вршење на дејноста и 
активноста на правните субјекти согласно тоа инспекторот е должен :  
 

да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 
 контрола на документација;  

 контрола на суровини, материјали и енергии произведени или употребени од страна на правниот субјект;  

 увид во простории како и на приватниот имот околу објектот кој е предмет на контрола;  

 утврдување дали правниот субјект според активностите и видот на производство подлежи на издавање 
на Б- интегрирана еколошка дозвола  

 утврдување на капацитетот на правниот субјект и производството по просечна вредност на квартална 
основа;  

 утврдување на податоци за емисии во почва, површински води, атмосферата, податоци за бучава и 
вибрации како и податоци за цврст и течен отпад;  

 утврдување дали правниот субјект согласно дејноста која ја врши подлежи на изработување на елаборат 
за заштита на животната средина согласно уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително 
се изработува елаборат а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот на општината и др.  

 
 да врши контролни инспекциски надзори: ќе се вршат за да се утврди дали е постапено по 

решенијата со кои е наредено отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски 
надзор, надзорот по поднесените пријави од правни, физички и други лица. 

 
 да врши вонреден инспекциски надзор: по поднесени пријави и иницијативи од dr`avni organi, физички 

и правни лица кога ќе согледааат неправилности согласно законските одредби, како и во случај на 
сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот. 
 

 да води inspekciska постапка: врз основа на инспекцискиот надзор составува записник и донесува 
решенија согласно одредбите од Законите каде има недлежност. 

 
 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд  и тоа: согласно 

одредбите од Законите каде има нaдлежност. 
 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законите каде таквата мерка е пропишана. 

 



 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има надлежност.. 
 

 води евиденција за покренатите постапки  и за нивниот исход 

 
 Прима  странки; 

Сите инспектори кога ќе вршаат редовен инспекциски надзор ќе изготвуваат и листи за проверка. 
 

Спорд тоа  каков вид на надзор ќе се врши и колку неправилности се очекуваат во 2022год. ви го прикажуваме 
табеларно во Табла бр.3 за секој инспектор посебно и тоа: 

 
Овластен Комунален инспектор 
 
Табела 3.Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски надзори според вид во 2022  год.,по региони и 

општини 

Ред. Бр.     Регион /Општина               Вид на надзор Вкупен надзор Вкупно неправилности 

  Редовен 
надзор 

Вонреден 
надзор 

Контролен 
надзор 

  

36. Југоисточен/Конче     12    5        8        25          8 

 
 
Овластен градежен инспектор 
 
Табела 3.Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски надзори според вид во 2022  год.,по региони и 

општини 

Ред. Бр.     Регион /Општина               Вид на надзор Вкупен надзор Вкупно неправилности 

  Редовен 
надзор 

Вонреден 
надзор 

Контролен 
надзор 

  

36. Југоисточен/Конче     7    8       9         24          9 

 
 
 



 

Oвластен инспектор за сообраќај и патишта 
 

Табела 3.Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски надзори според вид во 2022 год.,по региони и општини 

Ред. Бр.     Регион /Општина               Вид на надзор Вкупен надзор Вкупно неправилности 

  Редовен 
надзор 

Вонреден 
надзор 

Контролен 
надзор 

  

36. Југоисточен/Конче     5    4        3        12          3 

 

Oвластен инспектор за животна средина 
 

Табела 3.Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски надзори според вид во 2022 год.,по региони и општини 

Ред. Бр.     Регион /Општина               Вид на надзор Вкупен надзор Вкупно неправилности 

  Редовен 
надзор 

Вонреден 
надзор 

Контролен 
надзор 

  

36. Југоисточен/Конче     10    5        5        20          3 

 
 
 
Во ова табела ви го прикажуваме вкупниот број на неправилности кој ги очекуваме и инспекциски 
надзори на сите инспектори според видот 
 

Табела 3.Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски надзори според вид во 2022  год.,по региони и 

општини 

Ред. Бр.     Регион /Општина               Вид на надзор Вкупен надзор Вкупно неправилности 

  Редовен 
надзор 

Вонреден 
надзор 

Контролен 
надзор 

  

36. Југоисточен/Конче     34    22        25        81          23 

 



 
 

V. Обуки:  

 

Обуките ви ги прикажуваме за секој инспектор посебно. 
 

- Комуналниот инспектор ќе зема учество на семинари, работилници, предавања и едукации во врска со 
имлементација на одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Зaконот за општата управна 
постапка и Законот за инспекциски надзор и нивните измени и дополнувања во тековната 2022 година, во 
организација на ЗЕЛС, Министерство за транспорт и врски, Зрдужението на комунални инспектори на РС.М. 
и др. надлежни државни органи и други организации. 

 
- Ovlasteniot grade`en inspektor ќе зема учество на семинари,работилници, предавања и едукации во врска со 

имлементација на одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Зaконот за општата управна 
постапка и Законот за инспекциски надзор и нивните измени и дополнувања во тековната 2022 година, во 
организација на ЗЕЛС, Министерство за транспорт и врски и др. надлежни државни органи и други 
организации. 

 
 

- Овластениот инспектор за сообраќај и патишта ќе зема учество на семинари,работилници, предавања и 
едукации во врска со имлементација на одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Законот за 
превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта, Зaконот за општата управна постапка и Законот 
за инспекциски надзор и нивните измени и дополнувања во тековната 2022 година, во организација на 
ЗЕЛС, Министерство за транспорт и врски и др. надлежни државни органи и други организации. 

 
 

- Овластениот инспектор за животна средина ќе зема учество на семинари,работилници, предавања и 
едукации во врска со имлементација на одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Закон за 
животната средина,Зaконот за општата управна постапка и Законот за инспекциски надзор и нивните 
измени и дополнувања во тековната 2022 година, во организација на ЗЕЛС, и др. надлежни државни органи 
и други организации. 

 
 



Буџет и финансирање 
 

Одделението за инспекциски работи нема сопствен буџет тоа е во склоп на буџетот на општина Конче и е 

финасирано од општината.Во буџетот на општината се предвидени сретства само за плата и придонеси на двајца 

инспектори од кои едниот е и раководител а за другите двајца кои се со договор на услуга со општина Радовиш се 

исплаќа по 5000 денари секој месец на општина Радовиш за извршените услуги. 

Меѓу народна соработка 

 Оделението за инспекциски работи нема воспоставено меѓу народна соработка и врз основа на тоа 

меѓународната соработка во 2022 не е планирана.Се надеваме во иднина да се појават проекти и активности со 

цел да се доближување до правилата и прописите на Европското законодавство  .                                                                                                                                                                                

Други активности на инспекциските служби 

При вршење на работите на инспекторите ги почитуваат начелата на транспарентност и јавност во согласност со 

закон.Информаците поврзани со и за работата на Одделението за инспекциски работи во електронска форма им 

се достапни на граѓаните на веб страната на општина Конче www.konce.gov.mk 

Вработените имаат ИТ технологија но немаат содветно вработени за оджување на истите. 


