ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА
- скратена верзија Назив на закон:

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2019)

Субјекти на надзор:

Инспекциски служби и Инспекциски совет

Надлежна инспекциска служба:

Државен управен инспекторат

Податоци за субјектот на надзор
Полн назив на субјектот на надзор
Седиште на субјектот на надзор
Единствен матичен број на субјектот
Шифра и назив на претежна дејност на
субјектот на надзор
Име/презиме на законски застапник на
субјектот на надзор
Податоци за инспекцискиот надзор
Датум и место на спроведување на
надзорот
Предмет на инспекциски надзор
Име/презиме на инспекторот

ДЕЛ I – Заеднички одредби за сите субјекти на надзор

Законска обврска / барање

Усогласеност
Глава V Следење на работа на инспекциските служби

Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба има донесено Годишниот Да ☐ Не ☐
план за работа на инспекциската служба најдоцна до крајот на тековната, за наредната година и
дали истата е објавена на веб страницата на инспекциската служба?
Дали годишниот план за работата на инспекциската служба до 15 ноември е доставен до Советот Да ☐ Не ☐
во електронска и хартиена форма?
Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба, врз основа на годишниот Да ☐ Не ☐
план за работа на инспекциската служба, најдоцна до почетокот на месецот, има донесено
месечен план за работа на секој инспектор?
Дали месечниот план за работа, во рок од 10 дена од денот на донесување е доставен во Да ☐ Не ☐
електронска форма до инспекцискиот Совет за информирање ?
Дали директорот, односно раководителот на инспекциската служба го објавил на веб страницата Да ☐ Не ☐
на инспекциската служба извештајот за работа за претходните шест месеци најдоцна до 15 јули за
периодот јануари-јуни во тековната година, односно најдоцна до 15 јануари за периодот јулидекември од претходната година за претходните шест месеци?
Дали директорот, односно раководителот го има доставено извештајот за работа за претходните
Да ☐ Не ☐
шест месеци најдоцна до 15 јули за периодот јануари–јуни во тековната година, односно најдоцна
до 15 јануари за периодот јули–декември до Советот, во електронска и хартиена форма?

Глава VII Лиценца за инспектор

Дали менторот е определен од редот на раководните службеници на инспекциската служба, Да ☐ Не ☐
односно инспектор со најмалку 5 години искуство како инспектор?
Дали директорот, односно раководителот на инспекциската служба има донесено програма за Да ☐ Не ☐
практична работа и обука на работно место?
Дали раководното лице на инспекциската служба го доставил писменото известување за положен Да ☐ Не ☐
практичен дел од испитот во рок од пет дена од денот на полагањето?
Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба го известил инспекцискиот Да ☐ Не ☐
совет во рок од 7 (седум) денови од конечноста на решението за престанокот на вработувањето?
Глава VIII Права и обврски на инспектор
Дали Градоначалникот, најдоцна до 30 јуни во тековната година има донесено Годишна програма Да ☐ Не ☐
за генерички обуки на инспекторите за наредната година ?
Дали врз основа на Годишната програма директорот односно раководителот на инспекциската Да ☐ Не ☐
служба, најдоцна до 30 ноември во тековната година, има донесено Годишен план за
индивидуално стручно усовршување и обука на секој инспектор во наредната година?
Дали директорот односно раководното лице на органот односно градоначалникот одлучил по Да ☐ Не ☐
предлогот на непосредно претпоставениот раководител за паричната награда?
Глава IX Учинок на инспектор
Дали инспекторите во текот на нивната работа, врз основа на постојано следење на нивниот Да ☐ Не ☐
учинок, се оценети најдоцна до 31 јануари во тековната годуна, за претходната година?
Дали оценувањето на учинокот на инспекторите го врши непосредно претпоставениот Да ☐ Не ☐
раководител?

Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба има донесено решение за Да ☐ Не ☐
годишна оценка на инспекторот во рок од осум денови по спроведеното оценување?
Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба, врз основа на Да ☐ Не ☐
индивидуалните оцени на инспекторите во инспекциската служба има подготвено Извештај за
оценување?
Дали Извештајот за оценување е доставен до Инспекцискиот совет најдоцна 15 март во тековната Да ☐ Не ☐
година?
Глава XI Начин и постапка на вршење инспекциски надзор
Дали инспекцискиот надзор се спроведува во согласност со месечниот план за работа на секој Да ☐ Не ☐
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
Советот?
Дали при вршење на инспекциски надзор од повеќе инспектори од иста инспекциска служба, се Да ☐ Не ☐
составува еден записник и се донесува еден инспекциски акт, кој се потпишува од сите инспектори
кои учествувале во инспекцискиот надзор?
Дали редовниот инспекциски надзор се врши според однапред предвиден распоред во Да ☐ Не ☐
годишниот план и месечниот план?
Дали редовниот инспекциски надзор за времето и обемот на инспекцискиот надзор се најавува со Да ☐ Не ☐
доставување на писмено известување до субјектот на инспекциски надзор?
Дали известувањето за редовен надзор придружено со листата за проверка се доставува најдоцна Да ☐ Не ☐
три работни дена пред отпочнување на вршењето на инспекцискиот надзор?
Дали инспекциската служба има донесено листи за проверка за соодветните области на Да ☐ Не ☐
надлежност и дали истите се објавени на веб страницата на инспекциската служба?

Дали инспекциската служба врши ажурирање на листите на проверка?

Да ☐ Не ☐

Дали вонредниот инспекциски надзор се спроведува веднаш, а најдоцна во рок од десет работни Да ☐ Не ☐
дена од приемот на иницијативата, налогот или писмената наредба?
Дали, во случај кога иницијативата за инспекциски надзор не е во надлежност на инспекциската Да ☐ Не ☐
служба, инспекторот во рок од три работни денови од денот на добивањето, истата ја доставува
до надлежната инспекциска служба за натамошно постапување и за истото го известува
подносителот на иницијативата?
Дали инспекторот го известува подносителот на иницијативата за резултатите од инспекцискиот Да ☐ Не ☐
надзор во рок од 15 дена по завршувањето на вонредниот инспекциски надзор?
Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба, го организира и спроведува Да ☐ Не ☐
вонредниот инспекциски надзор во рок од три работни дена од добивањето на налогот?
Дали директорот односно раководителот на инспекциската служба по завршувањето на Да ☐ Не ☐
инспекцискиот надзор, во рок од пет работни дена до Советот доставува извештај за спроведениот
инспекциски надзор?
Дали инспекциската служба која е определена за координаторот на инспекцискиот надзор, во рок Да ☐ Не ☐
од пет работни денови од добивањето на налогот го организира и спроведува заедничкиот
вонредниот инспекциски надзор?
Дали инспекциската служба која е определена за координаторот во рок од десет работни денови Да ☐ Не ☐
по завршувањето на инспекцискиот надзор до инспекцискиот совет доставува збирен извештај за
спроведениот заеднички вонреден инспекциски надзор ?
Дали инспекторот врши контролен инспекциски надзор по истекот на рокот определен во Да ☐ Не ☐
инспекцискиот акт ?

Дали лицето кое раководи со инспекциската служба има донесено подзаконски акт за утврдување Да ☐ Не ☐
на висината на трошоците на инспекцискиот надзор?
Дали за извршениот инспекциски надзор инспекторот составува писмен записник?

Да ☐ Не ☐

Дали записникот од извршениот инспекциски надзор е потпишан од инспекторот односно од Да ☐ Не ☐
страна на субјектот надзор?
Дали примерок од записникот за извршениот инспекциски надзор составен во службените Да ☐ Не ☐
простории на инспекциската служба е доставен до субјектот на надзорот заради потпишување и
произнесување?
Дали записникот за извршениот инспекциски надзор
содржина?

се составува во пропишана форма и Да ☐ Не ☐

Дали инспекторот со решение изрекува опомена со рок за отстранување на утврдените Да ☐ Не ☐
недостатоци?

Дали по истекот на рокот определен при изрекување на опомена, неправилностите и Да ☐ Не ☐
недостатоците не се отстранети инспекторот со решение изрекува друга инспекциска мерка?
Дали Решението за изрекување на инспекциски мерки се донесува во рок од 8 дена од денот на Да ☐ Не ☐
изготвувањето на записникот?
Дали инспекторот ја запира постапката со констатација на записник кога при вршење на Да ☐ Не ☐
инспекциски надзор нема да утврди недостатоци или недостатоците се отстранети?
Дали решението се составува во пропишана форма и содржина?

Да ☐ Не ☐

ДЕЛ II – Одредби за Инспекцискиот совет

Законска обврска / барање

Усогласеност
Глава V Следење на работа на инспекциските служби

Дали Инспекцискиот совет најдоцна до 15 декември дава писмена согласност на Годишниот план Да ☐ Не ☐
за работа на инспекциската служба?
Дали Инспекцискиот совет до 31 август односно 28 февруари дава мислење на годишниот Да ☐ Не ☐
Извештај за работа на инспекциските служби?
Дали Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекциските служби до Да ☐ Не ☐
Владата до 31 март во тековната година и дали истиот е објавен на веб страната на Советот?
Глава VII Лиценца за инспектор
Дали Инспекцискиот совет донел Програма за обука на инспекторите?

Да ☐ Не ☐

Дали Инспекцискиот совет донел одлука за одземање на лиценцата по добиеното известување за Да ☐ Не ☐
престанок на работен однос на инспекторот?
Глава VIII Права и обврски на инспектор
Дали Инспекцискиот совет има донесено Годишна програма за генерички обуки на инспекторите Да ☐ Не ☐
за наредната година најдоцна до 30 јуни во тековната година?
Глава XI Начин и постапка на вршење инспекциски надзор

Дали претседателот на Инспекцискиот совет издава налог за вршење на поединечен надзор во Да ☐ Не ☐
рок од 3 работни дена од приемот на барањето односно од дознавањето на повредата на јавниот
интерес?
Дали претседателот на Инспекцискиот совет во рок од 3 работни дена од приемот на барањето, Да ☐ Не ☐
односно од дознавањето на повредата на јавниот интерес издава налог за вршење на заеднички
вондреден инспекциски надзор?

