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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Член 1
Во Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12),
во членот 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Државниот комунален инспекторат е орган во состав на Министерството за транспорт и
врски со својство на правно лице, има сопствена буџетска сметка како буџетски корисници од
прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува
за правата и обврските од работен однос.“

Член 2
Членот 32 се менува и гласи:
„Државен инспектор за комунални дејности може да биде лице кое:
- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија,
дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од соодветната
област што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во струката,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за
канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на
психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните
службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.
За комунален инспектор во општините, општините на градот Скопје и градот Скопје се
назначува лице со високо образование со најмалку три години работно искуство.“

Член 3
Во членот 35 ставот 5 се менува и гласи:
„По жалбата против решението на државниот комунален инспектор општинскиот комунален
инспектор, комуналниот инспектор во општините на градот Скопје и градот Скопје одлучува

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.“
Ставот 6 се брише.
Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 6 и 7.

Член 4
Членот 36 се менува и гласи:
„За работата на Државниот комунален инспекторат директорот изготвува предлог на годишна
програма за работата на инспекторатот и истата ја доставува до Инспекцискиот совет
најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.
Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена
од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10
декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави
согласност, односно забелешки во рокот утврден со закон.
Врз основа на донесената годишна програма за работа на инспекторатот, директорот
подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на
разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на наредниот
календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од наредната година, до 15
март за вториот квартал, до 15 јуни за третиот квартал, односно до 15 септември за четвртиот
квартал во тековната година.
Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува
бројот на планирани надзори во наредните три месеци, како и степенот на сложеност на секој
од надзорите.
Врз основа на кварталните планови за работа за секој инспектор директорот подготвува
месечен план за работа кој содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.
Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за
претходниот до Инспекцискиот совет доставува збирни квартални извештаи за работата на
секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април
за првиот квартал, до 15 јули за вториот квартал, односно до 15 октомври за третиот квартал
во тековната година.
Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува
годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната година.
За комуналните инспекциски служби на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, годишна програма донесува градоначалникот на општината, општините во градот
Скопје и градот Скопје најдоцна до 15 декември во тековната година за наредната година.“

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија", а одредбите од членовите 1, 2, 3, 4 и 7 од овој закон ќе започнат да
се применуваат од 1 мај 2014 година.

