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Спдржина 
ЗАКОНСКА РАМКА 
 
 Инспекцискиот надзор се врши во согласност со законските 
прописи и другите правни акти како што се: 

- Закон за инспекциски надзор („Сл.весник на РСМ“ бр.102/2019); 

- Закон за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.38/05, 
110/08 , 51/11, 145/15); 

- Закон за прекршоци („Сл.весник на РМ“ бр.62/06…124/15, 96/19); 

- Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на 
РМ“ бр.82/08 и 56/09, 193/15,  163/18) 

- Закон за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02 и 
38/08); 

- Закон за административни службеници („Сл.весник на РМ“ 
бр.27/2014) 

- Закон за градење (,,Сл.весник на РМ,, 
бр.130/09,124/10,18/11,36/11, 
54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,27/14,28/14,42/14,115/
14) 

- Закон за превоз во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ 
бр.68/04, 127/06, 114/09, 83/10 ,140/10 , 53/11,6/12, 23/13, 120/13, 
163/13, 187/13, 42/14); 

- Закон за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл.весник на 
РМ,, бр.51/05,137/07,91/09, 124/10, 18/11 и 53/11); 

- Закон за животна средина (Сл.весник на РМ  53/05, 81/05, 
24/07,124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16,) 

- Закон за заштита од бучава (Сл.весник на РМ 79/07, 124/10, 
47/11) 

- Закон за управување со отпад (Сл.весник на РМ “ бр.68/04,  
бр.71/04, бр.107/07, бр.102/08, бр.134/08, бр.09/11г. бр.123/212г и 
бр.163/13 , 42/14, 51/15, 156/15 и 192/15 ) 

- Закон за управување со пакување и отпад од пакување 
(„Сл.весник на РМ“ бр.161/09г, бр.17/11г, бр.47/11г, бр.136/11г и 
бр.6/12, 39/12 бр.163/13 година ) 
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- Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори 
(„Сл.весник на РМ“ бр.бр.140/10., бр.47/11, 148/11, 39/12 и 
бр.163/13 година) 

- Закон за управување со електрична и електронска опрема 
(„Сл.весник на РМ“ бр.6/12 и бр.163/13 година) 

- Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Сл. весник на РМ 
67/24, 92/07, 35/10 , 47/11,100/12 и 163/13) 

- Закон за водите (Сл. весник на РМ бр. 87/08, бр.6/09, бр.161/09, 
бр.83/10, бр.51/11,  бр.44/12 , бр.25/13,  бр.106/13, 188/13, 8/14, 
29/14, 32/14, 109/14, 52/16  ) 

- Закон за комунални дејности (Сл.весник на РМ 95/12 , 
163/13,44/15,147/15, 31/16) 

- Закон за јавна чистота (Сл.весник на РМ 130/10, 23/11, 
53/11,80/12,163/13,44/15, 147/15, 31/16) 

- Одлука за Комунален ред и мерки за нејзино спроведување (Сл. 
гласник бр.2 од 24.02.2017) 

- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води (68/05, 28/06,199/05, 103/08, 54/11, 163/13, 
10/15, 147/15, 31/16) 

- Закон за гробишта и погребални услуги (Сл.весник на РМ 86/08, 
156/10, 53/11,163/13, 152/15, 31/16) 

- Закон за домување (Сл. весник на РМ 99/09, 57/10, 246/09, 14/10, 
36/11, 54/11) 

- Закон за данок на имот (Сл.весник на РМ 61/04, 92/07, 102/08, 
35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16) 

- Закон за комунални такси (Сл.весник на РМ  61/04, 64/05, 92/07, 
123/12, 154/15, 192/15 и 26/16) 

- Закон за такса за привремен престој (Сл.весник на РМ 19/96, 
26/02, 51/03, 192/15) 
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Цели на фазата  
 
1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ НА Инспекторатот 

 Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел остварување и 
заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и 
правните лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес; 

 Инспекторот  во вршењето на инспекцискиот надзор  обезбедува 
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на 
законите и другите прописи; 

 Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и 
интересите на граѓаните и другите учесници во управната 
постапка во решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во првостепената и 
второстепената постапка, како и во роковите определени со 
судските органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и 
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при 
вршење нанадзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по 
извршениот надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат 
недостатоци, инспекторот ги превзема само оние инспекциски 
мерки согласно со закон, кои се неопходни за отстранување на 
утврдените недостатоци  при извршениот надзор, при што осебено 
се внимава да не се попречува ефикасното функционирање на 
субјектот на надзорот; 

 Навремено вклучување на заинтересираните странки во 
постапката заради заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена должност заради водење на 
управната постапка; 

 При определување на инспекциските мерки и рокот за 
отстранување на утврдените недостатоци, инспекторот се води од 
тежината на недостатокот, штетните последици предизвикани кон 
јавниот интерес или интересот на трети лица, како и времето кое е 
потребно субјектот на надзорот да ги отстрани утврдените 
недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено 
врши превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и 
санкции тогаш кога со превентивната функција не може да се 
обезбеди целта на надзорот. 
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 Основно начело е да се делува превентивно, со цел целосно 
отстранување на недостатоците односно прекршоците. 

 

 
 
 
 

Временска рамка 
 
 

 
Ред. 
Бр. 

 

 
Активнпсти 

 
месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
1. 

Записници 
(ред.кпнт.впн.) 

66 73 72 71 75 76 63 64 71 62 61 90 

 
2. 

Решенија 24 24 19 19 22 20 18 16 15 13 13 14 

5. Други 
преписки 

6 4 7 5 7 8 7 7 6 7 5 5 

6. Терен 
 

70 77 76 77 82 79 71 70 76 71 65 67 

7. Срушуваоа 
 

            

8. Прекршпчни 
ппстапки 

 1 1 1 2 2  1 1 2  1 

9. Ппрамнуваоа 
 

 2 1 2 3 2   1 3 1 1 

10. Ппкана платен 
налпг 

 3 1 3 4 2   3 4  1 

11. Извештаи 
/планпви 

21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 28 
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Развпјни активнпсти за (2020) 

Лпгичка матрица – Фаза на имлеметација 

Од 01,01,2020 – 31,12,2020 

Општа цел : Спрпведуваое на Закпнските прпписи сп превентивнп делуваое и птстрануваое на недпстатпците 

 

Прпектна цел :Инспекциски надзпр вп закпнски рамки 
 

 

Резултат Индикатпри Претппставки/Ризици 

Резултат 1: Спречуваое на градба без 
пдпбрение 

 

 Рабпта на терен 

 

градани и Градежни фирми        
кпи гп прекршуваат закпнпт 

 

Резултат 2: Регулиран превпз на 
патници 

 

 Следеое на спстпјбата на терен превпзници  без пптребна 
дпкументација 

Резултат 3: Ппчист град и населени 
места 
 

 Следеое на спстпјбата на терен неспвесни  градани и правни 
лица 

Резултат 4: Ппздрава живптна средина 

  

 Кпнтрпла на правни и физички лица                   _/_ 

Резултат 5: Спбираое на данпк вп 
закпнски рамки 

 Рабпта сп правни лица                   _/_ 
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Активнпсти 2020 Одгпвпрен Кпментари 

 1 2 3 4   

1,   пбласт Градежна Инспекција  
 

      

1.1. Инспекциски надзпр на градби,  пдпбренија за град. 
1.2. Надзпр на прпектантски фирми, градежни фирми 

х 
хх 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

Градежни инспектпри  

2. пбласт Сппбраќајна Инспекција 

 

      

2.1. Инспекциски надзпр на автп такси превпз 
2.2. Инспекциски надзпр на ппсебен линиски превпз 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

Сппбраќаен инспектпр  

3.  пбласт  Кпмунална Инспекција       

3.1.  Инспекциски надзпр на кпристеое на јавна ппвршина, Закпн за кпмунални дејнпсти 
3.2.  Инспекциски надзпр пп Закпн за: јавна чистпта, за дпмуваое, за грпбишта, за снабд. сп впда 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

Комунален инспектор и 
Комунални редари 

 

4. пбласт  Инспекција за живптна средина       

4.1.Надзпр на Б-интегрирани екплпшки дпзвпли 
4.2.Надзпр пп Закпн за: живптна средина, птпад, бучава, впздух,впди 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

Инспектор за животна 
средина 

 

5. пбласт Данпчна Инспекција       

5.1.  Надзпр на утврдуваое и наплата на данпците на импт пп Закпн за данпк на импт 
5.2. Утврдуваое и преиспитуваое на данпчнипт дплг пп Закпн за кпм.такси и привремен престпј 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

х 
х 

Даночен инспектор  

    
       
       

       

       

       



Општина Прилеп                                                                                                                            Оперативен план  
 

ОБ-ДРН-02 9/9 

 
 
 
 
ЛЦ                Раководител 
                        Димески Блаже 
 
Секретар  
Александра Кокароска 

       

       

       


