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   Општинските инспекциски служби се исклучително важна алка во системот на  
 инспекциски надзор односно во заштитата на �авниот интерес и на граѓаните во
Република Северна Македони�а. Но, наспроти ова, тие се уште се во сенка на
државните инспекторати. Законот за инспекциски надзор (ЗИН) од 2019 година, до
некаде ги изедначи општинските инспектори со оние на државно ниво, но тоа не е
ни оддалеку доволно за да имаме ефикасна, компетентна, транспарентна и отпорна
на корупци�а локална инспекци�а.
   
    Општинските инспекциски служби и натаму се соочуваат со бро�ни проблеми. 
 Почнува�ќи од самиот модел на општински инспекциски надзор односно фактот дека
не се целосно самосто�ни и независни во сво�ата работа од центрите на политичка и
економска моќ, преку недоволната екипираност и опременост, па се до проблемите
со кои се соочуваат кога ќе излезат на терен. 
 
    Ова недвосмислено го покажуваат резултатите од анонимната онла�н анкетата во
ко�а учествуваа 96 инспектори:
  - Над 80% од општинските инспектори сметаат дека нивната инспекциска служба не
е воопшто или не е доволно екипирана односно дека во речиси секо�а општина
недостигаат инспекториза определени области на инспекциски надзор. Според
инспекторите, општинските инспекциски служби немаат ниту соодветна опрема за
инспекциски надзор, возила, комп�утери и др.
  - Над 70% од локалните инспектори навеле дека посто�ниот модел на општински
инспекциски надзор треба да претрпи измени. Речиси половина сметаат дека то�
треба да биде заменет со инспекциски служби на регионално ниво, а речиси една
четвртина се залагаат за централизиран систем.
  - Над 76% од општинските инспектори, го оценуваат Законот за инспекциски како
добар или многу добар, но исто така, наведуваат дека то� се уште не е усогласен со
другата законска регулатива и дека не се донесени сите подзаконски акти.
  - Што се однесува до процесот на лиценцирање, над 70% од локалните инспектори
дале високи оценки, но дел од нив сметаат дека процесот на лиценцирање треба да
се скрати, затоа што, општинските инспекциски служби се соочуваат со недостиг од
инспектори и не можат навремено и ефикасно да спроведуваат инспекциски надзор.
  - Во исто време, над 61% од инспекторите, целосно или делумно се согласуваат со
исказот дека „Локалните инспектори не се независни во сво�ата работа, затоа што се
назначени од градоначалниците и ним им одговараат за сво�ата работа“.
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   НВО Инфоцентарот со партнерските организации Спектар од Крива Паланка и
Центар на заедницата на општина Струга, во рамки на проектот „Локални
инспекциски служби во интерес на граѓаните“, поддржан од програмата ЦИВИКА
Мобилитас,, подготви документ за предностите и недостатоците на локалниот
инспекциски надзор во Република Северна Македони�а. 
   
    Преку призмата на искуствата и ставовите на локалните инспектори во државава,
ово� документ првенствено се фокусира на придобивките и слабостите на Законот за
инспекциски надзор (ЗИН), ко� беше усвоен во ма� 2019 година, а почна да се
применува шест месеци подоцна односно во ноември истата година.
    Целта на ово� документ е да ги согледа позитивните страни на законот, но во исто
време да ги детектира неговите слабости и да посочи евентуална потреба од
дополнувања и измени.
  
   Во рамки на истражувањето, НВО Инфоцентарот спроведе анонимна он-ла�н
анкета, преку ко�а ги собра и ги синтетизираше искуствата на локалните инспектори
од спроведувањето на Законот за инспекциски надзор и другите закони поврзани со
нивната работа, како и нивните предлози за подобрување на законската рамка,
самосто�носта, ефикасноста и компетентноста на локалните инспекциски служби.
 Дополнително, за потребите на истражувањето беа консултирани претставници на
Инспекцискиот совет на РСМ (ИС) и други специ�алисти од областа на инспекцискиот
надзор. 

    Во ово� документ се вградени и ставовите, искуствата и предлозите кои произлегоа
од дебатата за Законот за инспекциски надзор, во септември 2022 година, како и од
сери�ата работилници (16) за локалните инспектори од сите осум плански региони во
државава, реализирани во периодот �ули 2021 – �уни 2022 година, во соработка со
Инспекцискиот совет на РСМ. На овие дебатата и на едукативните работилници
посветени на ЗИН и на Законот за прекршоците, учествуваа над 200 локални
инспектори, кандидати за инспектори и раководители на сектори или служби за
инспекциски надзор во општините во државава. 

 1 Службен весник на Република Северна Македони�а бр. 102/2019 година

2. ВОВЕД
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   Он-ла�н анкетата наменета за локалните инспектори беше спроведена во периодот
од 7 до 21 �уни 2022 година, преку платформата Google Forms и беше анонимна. 
Прашалникот содржеше 18 прашања, од отворен и затворен тип, со можност за
внесување дополнителни коментари и предлози. Во анкетата учествуваа 96 локални
инспектори, кандидати за инспектори и раководители на сектори или служби за
инспекциски надзор во општините.

   Од вкупно 96 испитаници, на�големиот дел (61) се инспектори, 17 се кандидати за
инспектори, 10 се раководители на инспекциски служби, а 8 се раководители на
сектор за инспекциски надзор.

3. РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА 
ЗА ЗАКОНОТ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

РАКОВОДИТЕЛ/КА НА
ИНСПЕКЦИСКИ СЕКТОР

КАНДИДАТ/КА ЗА
ИНСПЕКТОР/КА

РАКОВОДИТЕЛ/КА НА
ИНСПЕКЦИСКА СЛУЖБА

ИНСПЕКТОР/КА
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8.3%

63.5%

17.7%

Во моментот на пополнување на анкетата јас сум:
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 Кога станува збор за работното искуство на испитаниците, 41.7% имаат работен стаж
во инспекцискиот надзор до 5 години, 38.5% имаат стаж од над 10 години, додека
19.8% имаат стаж од 5 до 10 години.

 Во однос на половата структура, 53.1% се мажи, а 46.9% се жени.

НАД 10 ГОДИНИ

ДРУГО

ОД 5 ДО 10 ГОДИНИ

МАШКИ

ОД 0 ДО 5 ГОДИНИ

ЖЕНСКИ

0 10 20 30 40 50

0 20 40 60

38.5 %

41.7 %

46.9 %

19.8 %

53.1 %

Во инспекциската служба сум:

Вашиот пол е:
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 ЗАКОНОТ Е ДОБАР, НО НЕ Е УСОГЛАСЕН СО ДРУГИТЕ ЗАКОНИ

 Над 76% од општинските инспектори кои учествуваа во анкетата, новиот Закон за
инспекциски надзор го оцени�а како добар или многу добар. Само 15.6% го оцени�а
како одличен.

   Според локалните инспектори, добрата страна на законот е тоа што општинските
инспектори влегоа во системот за инспекциски надзор. Воведувањето лиценци за
локалните инспектори е исто така важна придобивка од законот, како и поголемата
финансиска мотиваци�а – скалесто зголемување на платите до 30%.

   Во однос на слабостите на законот, инспекторите �а посочи�а неговата
неусогласеност со другата законска регулатива, долгиот период на лиценцирање на
инспекторите (вкупно 12 месеци), како и фактот дека со ово� закон не се опфатени
даночните инспектори.

Како би го оцениле Законот за инспекциски надзор
во однос на локалните инспекциски служби?
(1 е најниска оцека, 5 е највисока оценка)

1

2

3

4
5

0 10 20 30 40

36.5%

39.6%

15.6%
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ОБУКИТЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ СЕ ДОБРИ, 
НО НЕ СЕ ДОВОЛНИ
   Над 40% од општински инспектори вклучени во анкетата сметаат дека досега 
не им се обезбедени доволен бро� обуки, како за Законот за инспекциски надзор,
така и за другите аспекти на нивното работење.

   Што се однесува пак до обуките кои се веќе спроведени, речиси 70% 
од општинските инспектори ги оцениле како одлични или многу добри.

  Инспекторите сметаат дека треба да им бидат организирани многу повеќе обуки 
и тоа за спроведувањето на законите според кои што постапуваат.

ДА

НЕ

НЕ СИТЕ

НЕ ЗНАМ
НЕ САКАМ 

ДА ОДГОВОРАМ
0 10 20 30 40 50

40.6
%

33.3%

18.7%

Дали општината ви ги обезбедува обуките кои
произлегуваат од Законот за инспекциски надзор?
(Ве молиме заикружете еден од понудените одговори)

1

2

3

4
5

0 10 20 30 40

20.8%

35.4%

34.4%

Како би го оцениле квалитетот на обуките кои досега биле
организирани според Законот за инспекциски надзор?
(1 е најниска оцека, 5 е највисока оценка)
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НЕДОВОЛНА ЕКИПИРАНОСТ НА ОПШТИНСКИТЕ 
ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ
   Речиси 60% од општински инспектори вклучени во анкетата навеле дека нивната
инспекциска служба не е доволно екипирана односно дека во речиси секо�а општина
недостигаат инспектори за определени области на инспекциски надзор.

  Според инспекторите, општинските инспекциски служби немаат ниту соодветна
опрема за инспекциски надзор, возила, комп�утери и др.

ДА

НЕ

Делумно

Не знам
Не сакам 

да одговорам
0 20 40 60

58.3%

12.5%

25%

Дали вашата инспекциска служба е доволно
екипирана во сите области на инспекцискиот надзор?
(Ве молиме заикружете еден од понудените одговори)
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1
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5
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22.9%

35.4%

35.4%

Како би го оцениле процесот на стекнување
лиценца за инспектор?
(1 е најниска оцека, 5 е највисока оценка)

ПРОЦЕСОТ НА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ Е ДОБАР, НО ДА БИДЕ ПОКРАТОК

   Над 70% од локалните инспектори вклучени во анкетата дале високи оценки
(одличен и многу добар) за процесот на добивање лиценца за инспектор.

 Сепак, дел од испитаниците сметаат дека процесот на лиценцирање треба да се
скрати (особено периодот на стажирање на кандидатите за инспектори), затоа што,
општинските инспекциски служби се соочуваат со недостиг од инспектори и не
можат навремено и ефикасно да спроведуваат инспекциски надзор.



09ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ЛОКАЛНИОТ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 ОДЛИЧНА СОРАБОТКА СО ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

   Над 70% од општинските инспектори вклучени во анкетата, високо �а оцени�а
соработката со Инспекцискиот совет на РСМ, но затоа над 40% дале само средна
оценка за соработката со другите државни институции.

 Општинските инспектори навеле дека досегашната соработка со министерствата и
другите државни органи не е на потребното ниво.

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4
5 40.6

%

30.2%

9.4%

15.6%

Како ја оценувате соработката со Инспекцискиот
совет на РСМ?
(1 е најниска оцека, 5 е највисока оценка)

0 10 20 30 40 50
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40.6
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26%

19.8%

Како ја оценувате соработката со државните институции?
(1 е најниска оцека, 5 е највисока оценка)
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ОПШТИНСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ И СОРАБОТКАТА 
СО ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ
   Речиси 72% од општинските инспектори вклучени во анкетата, �а оценуваат како
одлична или многу добра соработката со градоначалниците.

    Во исто време, над 61% од инспекторите, целосно или делумно се согласуваат со
исказот дека „Локалните инспектори не се независни во сво�ата работа, затоа што се
назначени од градоначалниците и ним им одговараат за сво�ата работа“.

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4
5 42.7%

29.2%

19.8%

Како ја оценувате соработката со градоначалникот/
градоначалничката на вашата општина?
(1 е најниска оцека, 5 е највисока оценка)

0 10 20 30 40

Да, целосно 
се согласувам

Делумно 
се согласувам

Не се согласувам

Не знам
Не сакам

да одговорам

Делумно
не се согласувам

29.2%

32.3%

25%

Дали се согласувате со следниов исказ: „Локалните
инспектори не се независни во својата работа затоа што
се назначени од градоначалниците“?
(Ве молиме заикружете еден од понудените одговори)
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РЕГИОНАЛЕН НАМЕСТО ОПШТИНСКИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

   Високи 71.9% од локалните инспектори вклучени во анкетата сметаат дека
посто�ниот модел на општински инспекциски надзор треба да претрпи измени.
   Речиси половина (47.9%) од испитаниците сметаат дека локалниот инспекциски
надзор за да биде поефикасен треба да биде заменет со инспекциски служби на
регионално ниво.

   Речиси една четвртина од испитаниците (24%) се залагаат за централизиран систем
на инспекциски служби, а исто толку сметаат дека посто�ниот модел е добар.

Постојниот 
модел е добар

Инспекциски служби 
на регионално ниво

Инспекциски служби
на национално ниво

Друго
0 10 20 30 40 50

24%

24%

47,9%

Каков модел на инспекциски служби би бил
најефикасен и целосно независен?
(Ве молиме заикружете еден од понудените одговори)
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   Законот за инспекциски надзор, од една страна, воведе низа важни промени за
подобрување на ефикасноста и компетентноста на инспекцискиот надзор на локално
ниво, но од друга страна, воочени се и сериозни слабости и потреба од негови
измени и дополнувања.

   Речиси без исклучок сите испитаници потенцираа дека при спроведувањето
инспекциски надзор на�голем проблем им претставува неусогласеноста на законите.
Станува збор за неусогласеност на Законот за инспекциски надзор со другите закони
по кои постапуваат инспекторите (на пример, Законот за општа управна постапка,
Законот за прекршоците и др.). 

   Дел од инспекторите наведуваат дека матери�алните закони во себе содржат
неприменливи одредби кога станува збор за локалните инспектори и нивните
ингеренции. Според испитаниците, локалните инспектори немаат надлежности да
постапуваат во многу случаи на терен, на пример, кога странките одбиваат да се
легитимираат и го напуштаат местото на настанот, а притоа, не може да се обезбеди
навремено присуство на полици�ата. 

   Освен тоа, инспекторите наведуваат и дека Државната комиси�а за одлучување во
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, им ги
укинува решени�ата токму поради законска неусогласеност. На пример, во Законот за
инспекциски надзор постои налог, а во матичните закони, посто�ат заклучоци за
извршување. Според, испитаниците, второстепената комиси�а им ги поништува
актите изречени според матери�алните закони и бара од нив да постапуваат во
согласност со Законот за општа и управна постапка.
 
   Еден од клучните проблеми e различната висина на глобите, односно
неусогласеноста на глобите во матери�алните закони со Законот за прекршоците. Дел
од испитаниците наведоа и дека казните не се високи, што резултира со
подготвеност на суб�ектите да направат прекршок и да си �а платат казната.  

   Испитаниците сметаат дека постои преклопување на законските надлежности меѓу
локалните и државните инспектори. Заради ова, има случаи кога по ист предмет
постапуваат, и државните и локалните инспектори. Според инспекторите на�големи
преклопувања има во просветната де�ност.

4. КЛУЧНИ НАОДИ

 НЕУСОГЛАСЕНОСТ МЕЃУ ЗИН И ДРУГИТЕ ЗАКОНИ 
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  Честите законски измени претставуваат проблем за инспекторите. Тешко може да
ги следат биде�ќи надлежните институции на�често не подготвуваат прочистени
верзии на законите. 

   Инспекторите посочи�а и дека голем дел од општинските инспекциски служби
немаат трошковник за инспекциска контрола.
  
   Законот за инспекциски надзор предвидува повеќе подзаконски акти за чие
донесување беа задолжени повеќе институции и сите во законски рок �а исполни�а
сво�ата обврска.

   Главна придобивка од ЗИН е тоа што то�, до определен степен, ги изедначи
локалните инспектори со државните инспектори (лиценцирање, права од работен
однос, плата, осигурување на сметка на општината од ризик при работа и др.). Сепак,
дел од испитаниците сметаат дека треба да се разгледа можноста, општинските
инспектори целосно да се изедначат во нивниот статус со државните инспектори,
зашто тоа ќе �а за�акне нивната независност, самосто�ност и отпорност кон
корупци�а.

   Специ�алистите од оваа област пак, укажуваат на тоа дека општинските инспектори
според ЗИН ги имаат сите права како и државните инспектори (вработување,
стекнување лиценца, додаток на плата, постапка за вршење инспекциски надзор), но
ги немаат обврските спрема Инспекциски совет, односно не доставуваат програми и
планови за работа, ниту пак, извештаи. На ваков начин, инспекторите имаат права,
но немаат обврски. Оттаму, специ�алистите сметаат дека Инспекцискиот совет треба
да има повеќе надлежности, како во координативниот дел, така и во контролата врз
работата на локалните инспектори.

   Со новиот закон дефинирани се и инспекциските процедури и правила, а
овозможен е и кариерен разво� и професионализаци�а на инспекторите на локално
ниво. Една од суштинските промени е тоа што со ово� закон се унапредува личниот
статус и интегритетот на инспекторите. 
 
  Локалните инспектори се издвоени како посебен дел од административната служба
и според нивните искази, ова позитивно вли�ае врз самосто�носта во
спроведувањето на инспекцискиот надзор. Законот едновремено овозможува (до
определен степен) Инспекцискиот совет да �а следи работа на локалните инспектори,
да се грижи за нивниот статус, кариера и професионално напредување.

 ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ СО ДРЖАВНИТЕ ИНСПЕКТОРИ
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   Без исклучок, сите испитаници го посочи�а воведувањето додаток на плата од 30%
како една од клучните придобивки на новиот Закон за инспекциски надзор. Според
нив, тоа многу вли�ае врз мотиваци�ата за работа. Некои испитаници оваа промена �а
ценат како една од на�важните предности на Законот.
  
   Предност на новиот ЗИН е и одредбата за осигурување на инспекторите во случа�
на несреќа при работа, но таа законска обврска 

   Испитаниците оцени�а дека за разлика од порано, со новиот ЗИН воведено е
оценување по учинок, што значи дека посто�ано се следи и валоризира работата на
локалните инспектори. Сепак, испитаниците имаат задршка околу критериумите и
оценувањето, и сметаат дека е потребно подетално и потемелно да се уреди ово�
сегмент од работата на локалните инспекциски служби. 
  
   Начинот на оценување, за дел од испитаниците, е обемен и неостварлив, но и дека
сè уште е не�асно дали оценувањето на инспекторите се врши според ЗИН или
според Законот за административни службеници.
 
   Инспекторите посочуваат дека потребно е да се разграничат квалитативниот и
квантитативниот аспект на решавањето на предмети, како и дека оценувањето не
треба да зависи само од бро�от на решени предмети, туку многу повеќе од начинот
на ко� предметите се сработени и секако, од ефектот што изречените мерки го
постигнале ка� прекршителите.

   Воведувањето лиценци за инспекторите претставува уште една од придобивките
на новиот закон, ко� �а унифицира постапката на лиценцирање за сите посто�ни и
идни инспектори. Но, и покра� тоа, дел од испитаниците ценат дека процесот на
стекнување лиценца трае долго и предлагаат то� да се скрати на на�многу шест
месеци. Испитаниците посочи�а и дека постапката за лиценцирање на инспекторите
е големо оптоварување за општините биде�ќи тие треба да им исплаќаат плати и на
кандидатите за инспектори кои во периодот на лиценцирање не можат самосто�но да
вршат инспекциски надзор.

   Инспекторите го посочи�а проблемот со лиценците на инспекторите кога
преминуваат од една во друга инспекциска област. Оваа постапка не е предвидена со
новиот Закон за инспекциски надзор. 

 ФИНАНСИСКА МОТИВАЦИЈА И ОСИГУРУВАЊЕ

 ОЦЕНУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ

 ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ
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 Исто така, испитаниците сметаат дека не е �асно дефинирано дали помлад инспектор
може да му �а предаде постапката само на инспектор од истата област, или може да
му �а предаде на инспектор од друга област и дали тоа се прави со внатрешен акт.
 
   Според инспекторите, проблем претставува и фактот што според ЗИН, помлад
инспектор може да спроведува контрола само до определено ниво, а понатаму
надлежноста �а презема инспектор-советник. Голем бро� локални инспекциски
служби немаат соодветен кадар за примена на овие законски одредби.
  
  Според кажувањата од дел од општински инспектори, градоначалниците се уште им
даваат овластувања, како на административните службеници, така и на
инспекторите кои имаат лиценца за една област, да вршат инспекциски надзор во
друга област.

   Инспекторите, раководителите на инспекциски служби и кандидатите за
инспектори сметаат дека една од клучните придобивки на новиот ЗИН е и
унифицираната постапка за инспекциски надзор, со ко�а се намалува можноста за
импровизации. Но и покра� ова, во дел од општините сè уште се користат стари
обрасци за записници и решени�а кои не се во согласност со новиот ЗИН. Ова е една
од причините зашто решени�ата на инспекторите често пати се одбиени од страна на
второстепените инстанци на одлучување.
 
   Знача�на придобивка е и унифицирањето на службените легитимации на
инспекторите на ниво на целата држава, како и создавањето регистар на
инспектори.
 
   Придобивка од новиот ЗИН е и можноста за вршење комбиниран инспекциски
надзор преку налог за вршење заеднички вонреден инспекциски надзор.

   Дел од испитаниците сметаат дека со ЗИН се постигнува поголема автономи�а на
инспекторите, дека се промовира начелото на заштита на �авниот интерес, како и
дека и се дава предност на превентивната функци�а на инспекцискиот надзор.

   Воведувањето на опомената како инструмент за предупредување на
прекршителите е важна новина и според инспекторите, ова придонесува за
менување на перцепци�ата во �авноста  кон локалните инспектори, односно дека тие
не се репресивен орган, туку првенствено имаат превентивна улога во заштитата на
�авниот интерес и на граѓаните. 

 УНИФИЦИРАНА ПОСТАПКА НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 ПРЕВЕНТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР
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   Според инспекторите, воведувањето на начелото на �авен интерес е важно, биде�ќи
и покра� тоа што тие не постапуваат по анонимни при�ави, доколку се утврди �авен
интерес (на пример, непосредна опасност по животот или здрав�ето на луѓето,
опасност за животната средина и др.) имаат законска обврска да постапуваат и да
извршат инспекциски надзор.
 
   Важна позитивна промена во новиот ЗИН е и воведувањето проценка на ризикот
за вршење инспекциски надзор, ко�а може да биде низок, среден и висок, а се прави
во текот на подготвувањето на годишниот план за работа на инспекциската служба.

    Општински инспектори сметаат дека досега не им се обезбедени доволен бро�
обуки, како за Законот за инспекциски надзор, така и за другите аспекти на нивното
работење. Според нив потребни се обуки и натамошно усовршување во примената на
законите според кои треба да постапуваат (Законот за прекршоци, Законот за општа
управна постапка. Законот за комунални де�ности, Законот за управување со отпад,
Законот за градење, Законот за �авна чистота, Законот за заштита од бучава и др.).
 
   Исто така, инспекторите наведуваат дека голем проблем е и недостигот од ментори
за лицата кои поминуваат обука за стекнување лиценца.

   Повеќето општински инспектори вклучени во анкетата наведоа дека нивната
инспекциска служба не е доволно екипирана односно дека во речиси секо�а општина
недостигаат инспектори за определени области на инспекциски надзор.
 
   Сериозен проблем според испитаниците е и тоа што, во инспекциските служби
нема правници и други административни службеници за поефикасно и навремено
изготвување и спроведување на постапките.
 
   Дел од испитаниците посочи�а и дека немаат кадри за превод во случаи кога
странките ќе се повикаат на друг �азик, различен од македонскиот. Ова се однесува
на членот 4 од ЗИН ко� пак, нормира дека одредбите од Законот за употреба на
�азиците соодветно се применуваат и при инспекцискиот надзор.
 
   Според инспекторите, општинските инспекциски служби немаат ниту соодветна
опрема за инспекциски надзор, возила, комп�утери и др.

 СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И ОБУКИ 

 НЕДОВОЛНА ЕКИПИРАНОСТ НА ОПШТИНСКИТЕ
 ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ
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   Даночните инспектори не се опфатени со ЗИН и според локалните инспектори, ова
претставува пропуст биде�ќи на ваков начин, даночните инспектори не се вклучени во
процесот на лиценцирање и немаат решен статус.
 
   Министерството за финансии се уште нема предложено решение, а според
специ�алистите од оваа област, клучното прашање е дали општинските даночни
инспектори се вистински даночни инспектори. Друг проблем е тоа што во нивните
систематизации одобрени Министерството за информатичко општество и
администраци�а (МИОА) има шареноликост во шифрата на де�ност. Па се случува,
некои инспектори да имаат шифра УПР (за административни службеници), други ИНС
(за инспектор), а трети ДАН (за даночни службеници). 

   Мнозинството општински инспектори вклучени во анкетата, �а оценуваат како
одлична или многу добра соработката со градоначалниците, но во исто време,
целосно или делумно се согласуваат со исказот дека „Локалните инспектори не се
независни во сво�ата работа, затоа што се назначени од градоначалниците и ним им
одговараат за сво�ата работа“. Ова упатува на констатаци�ата дека на�голем проблем
за локалните инспектори е самосто�носта во услови кога градоначалникот е, и нивен
работодавач и налогодавач. 
 
   Едновремено мнозинството од инспекторите сметаат дека посто�ниот модел на
општински инспекциски надзор треба да претрпи измени, а речиси половинасметаат
дека локалниот инспекциски надзор за да биде поефикасен треба да биде заменет со
инспекциски служби на регионално ниво. Речиси една четвртина од се залагаат за
централизиран систем на инспекциски служби.

 ДАНОЧНИТЕ ИНСПЕКТОРИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ЗИН

ПРОМЕНА НА МОДЕЛОТ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
И ПОГОЛЕМА САМОСТОЈНОСТ
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·Локалните инспектори задолжително да бидат вклучени во процесите на подготовка
на нови законски решени�а, или измени и дополнувања на посто�ните закони, кои се
однесуваат на инспекциските служби.

·Да има унифицирани услови за вработување на инспекторите и на локално и на
државно ниво.

·Инспекторите да имаат соодветно стручно образование, односно точно да се
одредат критериумите за избор на инспектори, како и да се одреди рангот на
инспекторот (звањето) ко� може да биде раководител.

·Да се спроведуваат континуирани обуки за локалните инспектори за примена на
ЗИН и други законски прописи.

·За ментори на кандидатите за инспектори да се ангажираат и државните
инспектори.

·Сите инспектори што не земаат додаток од 30% да го остварат своето право и да
бараат од општината осигурување од несреќа при работа. 

·Со ЗИН да се опфатат и локалните даночни инспектори.

·Да се реши дилемата дали инспектор од одредена област може со овластување да
постапува во друга област или за тоа е потребна нова лиценца.

·Државен инспектор со лиценца, кога преминува на работна позици�а - општински
инспектор да поминува обука ко�а ќе трае пократко, на пример само 9 месеци, а не
една година.

·Да се прецизира делот „други цели и задачи“ при оценувањето на инспекторите
според ЗИН.

·Да се прецизира во ЗИН постапката за префрлање на предметите од помладите на
постарите инспектори (со повисоки надлежности).

5. ПРЕПОРАКИ ОД
ОПШТИНСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ
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·Да се користат записници, решени�а и други обрасци според новиот ЗИН и други
подзаконски акти.

·Инспекторите задолжително да изготвуваат листа за проверка.

·Сите забелешки и недоследности, локалните инспектори да ги доставуваат до
Инспекцискиот совет за да се подобрат законските решени�а. Овие забелешки и
недоследности треба да бидат наведени и во годишните планови и извештаи.

·Да се организираат обуки (или советувања) за градоначалниците и локалната
самоуправа за нивните ингеренции во однос на инспекцискиот надзор.

·Да се обезбеди посебен буџет за локалните инспекциски служби.
·Доекипирање на локалните инспекциски служби со стручен и технички кадар,
опрема и ресурси.

·Повисоки плати, додатоци и заштита на инспекторите како мотив за поголема
заинтересираност за овие работни позиции.

·Формирање комунална полици�а, ко�а ќе има овластувања самосто�но да изрекува
мандатни казни.

·Воведување двосменско или 24-часовно работење, работа на повик, отворена
лини�а, линк за повикување за време на ноќните часови, викендите и празниците. 
·Надзорот да го вршат повеќе инспектори (не само еден) заради спречување
вли�ани�а и корупци�а.

·Неопходна е категоризаци�а на суб�ектите: со низок, среден и висок ризик во однос
на утврдените неправилности. Ова е особено важно за ефикасноста на
инспекциските служби. Целта е почесто да се посетуваат суб�ектите ка� кои се
утврдени неправилности.

·Да се направи поделба на општини со седиште во град и во село, заради различните
можности и капацитети.

·Да се развие систем на меѓуопштинска соработка со интегрирање на инспекциските
органи на ниво на регион.

·Воведување платформа за „е-инспектор“ со дигитализаци�а и вмрежување на сите
инспекциски служби, со цел да се избегнат долгите процедури и оптоварување на
суб�ектите кои се подложни на надзор.
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·Да се направи дистинкци�а меѓу опомената како инспекциска мерка според ЗИН и
опомената според Законот за прекршоците како прекршочна санкци�а.

·Постапките треба да се водат според коефициентот на сложеност, биде�ќи
инспекторите постапуваат до одредено ниво, потоа раководителот ги презема
прекршочните де�стви�а на повисоко ниво, а понатаму државните инспекторати.

·Инспекторите задолжително треба да прават трошковник при водењето на
постапките. 

·Да има унифициран настап на инспекторите за исти правни случаи/работи односно
воедначена пракса.

·Да се намалат нивоата/ звањата за инспектори, односно тие да не се идентични со
нивоата предвидени за административните службеници. Да се сведат на на�многу
три звања, заради поголема мотиваци�а и полесно напредување на инспекторите.
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1

  И покра� бро�ните подобрувања што ги донесе Законот за инспекциски надзор,
неговата примена и досегашното искуство на локалните инспектори и
специ�алистите во оваа област, покажува дека се потребни дополнителни измени на
законската регулатива, како и не�зино хармонизирање.
 
   Досегашното искуство покажува дека потребни се промени и во самиот модел на
локален инспекциски надзор. Инспекторите предлагаат два модели – регионално
поврзување и централизиран систем.
 
   Во Националната стратеги�а за спречување на корупци�ата и судирот на интереси
за периодот 2021-2025, Државната комиси�а за спречување на корупци�ата и судирот
на интереси (ДКСК) нотира дека општинскиот инспекцискиот надзор е една од
областите каде се генерираат силни ризици од корупци�а. Според ДКСК, потребно е
системски да се анализираат корупциските ризици во инспекциските служби, да се
елиминираат, да се за�акне интегритетот и капацитетите на инспекторите,
вклучува�ќи �а и обврската да поднесуваат при�ава за нивниот имот и судир на
интереси.
 
  Има�ќи го предвид сето ова, промените мора да бидат во насока на за�акнување на
локалните инспекциски служби, зголемување на нивната компетентност, ефикасност,
самосто�ност, независност, и отпорност на вли�ани�а и корупци�а. Законските измени
треба да се резултат на сеопфатна и темелна анализа, како и на директно сеопфатно
консултирање и вклучување на локалните инспектори, надлежните институции,
граѓанскиот сектор и експертската �авност.

2 https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf 

6. ЗАКЛУЧОК 
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https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf


ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА ЛОКАЛНИОТ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 22

 ДКСК – Државна комиси�а за спречување на корупци�ата

 ЗИН – Закон за инспекциски надзор

 ИС - Инспекциски совет на Република Северна Македони�а

 МИОА – Министерство за информатичко општество и администраци�а

 КРАТЕНКИ


