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Резиме
Врз основа на член 33 од Законот за инспекциски надзор (Сл.Весник на РСМ бр.102/2019), Раководителот на
инспекциската служба донесува Годишен план за работата на инспекциската служба, на општина Гевгелија, најдоцна до крајот
на тековната година за наредната година, односно за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
Во Годишниот план се презентирани активностите на Одделението за инспекцики надзор кои ќе бидат превземени со
цел исполнување на законските надлежности за вршење на инспекциски надзор во сите области на инспекцискиот надзор од
надлежност на општина Гевгелија, согласно со постоечката законска регулатива, како и евентуалните идни измени и
дополнувања на поединечните законски и подзаконски акти.
Анализа на ризици
Заради спецификата на секоја инспекција во рамките на Одделението за инспекциски надзор на општина Гевгелија,
анализата на ризици е дадена пооделно за секој вид на инспекција во делот “Инспекциски надзор” во годишниот план.
Организација и раководење
Одделението за инспекцискиот надзор на Општина Гевгелија е организациона единица во рамките на администрацијата
на Општина Гевгелија, кој има еден раководител.
Одделението покрива различни области и тоа
1. Комунален инспектор 1;
2. Комунални редари 2;
3. Градежен инспектор 1;
4. Инспектор за животна средина 1:
Заради различните сфери на работа, Годишниот план за работа како и анализата на ризиците и потребните обуки, во
текот на 2021 година е планирано е зголемување на бројот на овластени инспектори во одделението. Зголемување на бројот
на инспектори се планира во:комунална инспекција, инспекцијата за животна средина, инспекција за патишта и патен
сообраќај, градежна инспекција, и др. сé со цел подобро и поефикасно спроведување на инспекциските надзори на целата
територија на Општина Гевгелија.
За реализација на Годишниот план ќе бидат изготвени шестмесечни извештаи во законски утврдени рокови.
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Вкупно

>60 г.

51-60 г.

41-50 г.

1

31-40 г.

1

<30 г.

Вкупно

Инспектор за животна средина

>60 г.

51-60 г.

41-50 г.

31-40 г.

Градежен инспектор

<30 г.

Вкупно

>60 г.

51-60 г.

41-50 г.

1

31-40 г.

1

<30 г.

Вкупно

Инспектор за патен сообраќај

>60 г.

51-60 г.

НивоЗвање/Возр
аст

41-50 г.

Комунален инспектор

31-40 г.

Вид

<30 г.

1.1 Преглед на бројот на инспектори кои ќе вршат инспекциски надзор по вид, звање и возраст

Б1генерален
инспектор
Б2-главен
инспектор
Б3 –
пом.главен
инспектор
Б4-виш
инспектор
В1советник
Инспектор
В2самостоен
инспектор
В3помошник
инспектор
В4-помлад
инспектор
Вкупно

1

1

1

1

1

3

Табела 2 План за нови вработувања и пензионирања на инспектори

Вид

Комунален инспектор

Инспектор за патишта

Инспектор за
патен сообракај

Ниво-Звање/Возраст
Б1-генерален инспектор

Враб.

Враб.

Враб.

Б2-главен инспектор
Б3-пом.глав.инспектор
Б4-виш инспектор

Пенз.
0

Разлика

Враб.

Враб.

Враб.

Инспектор за животна
средина
Разлика Враб.
Пенз.
Разлика
0

0
0
1

0
0

0

0

1

В1-советник инспектор
В2-самостоен инспектор

0
0

В3-помошник инспектор

0

0

В4-помлад инспектор
Вкупно

0
0

0
0

1

1

1

0
0

1

1

1
1

Вид

Градежен Инспектор

Вкупно инспектори

Ниво-Звање/Возраст
Б1-генерален инспектор

Враб.

Враб.

Пенз.
0

Разлика

Пенз.
0

0

Разлика
0

Б2-главен инспектор
Б3-пом.глав.инспектор

0
0

0
0

0
0

0
0

Б4-виш инспектор

0

1

0

1

2
0

0
0

2
0

В1-советник инспектор
В2-самостоен инспектор

1

0
0

1

В3-помошник инспектор

0

0

0

0

В4-помлад инспектор
Вкупно

0
0

0
3

0
0

0
3

1

1
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Инспекциски надзор по Одделенија:
1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА:
Планот за работата на комунални инспектори за 2021 година ги опфаќа
надлежностите на комуналната инспекција утврдени со матeријалните законски и
подзаконските акти и тоа:
-

Законот за инспекциски надзор
Законот за комунален ред на Општина Гевгелија
Законот за општата управна постапка
Законот за прекршоците - Закон за комунални дејности
Закон за јавната чистота
Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти
Закон за гробишта и погребални услуги
Законот за урбано зеленило,

како и други законски и подзаконски акти, како и измени и дополнувања на наведените
законски и подзаконски акти, кои ќе бидат донесени во текот на 2021 година а се во
надлежност на комуналните инспектори.
Планот опфаќа задачи и активности кои ќе ги извршува Одделението за
комунална инспекција со еден комунален инспектор и два комунални редари.
1. Инспекциски надзор:
Инспекцискиот надзор согласно со Законот за инспекциски надзор се спроведува
како:
-

редовен,
контролен и
вонреден инспекциски надзор.

Инспекциските надзори се вршат над работењето на Јавните комунални
претпријатија утврдени со Законот за комунални дејности и Законот за комунален ред
на Општина Гевгелија, над физички и правни лица на кои Општина Гевгелија, им дал
концесија или дозвола за вршење на комунална дејност на физички и правни лица
како корисници на комуналните услуги и тоа во однос на:
-

-

одржување на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини во летен и
зимски период;
редовна контрола на градилиштата во однос на излегување на камиони и други
градежни машини од градилиштата на улица со валкани тркала и непокриени
со поклопец- церада;
редовна контрола и дежурства на диви депонии и контроли заради палење на
комунален отпад од страна на несовесни граѓани;
контрола и учество во есенско и пролетно чистење на урбаниот дел од градот;
расчистување на снег пред деловни објекти;
редовна контрола на угостителските објекти во однос на користење на јавна
површина пред деловните простори;
одржување на зеленилото на магистралните и собирни улици;
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-

одржување и користење на градските паркови, парк-шумите на Општина
Гевгелија,
одржување на чистотата на јавните паркиралишта од значење на Општина
Гевгелија, утврдени со урбанистички план;
снабдување со вода за пиење од единствениот водоснабдителен систем на
Општина Гевгелија;
одведување и испуштање на атмосферските води;
контрола на одржувањето и чистење на сливниците за атмосферски води;
одведување и пречистување на урбаните отпадни води;
одржување на чистотата на гробиштата и на придружните објекти;
контрола над работата на управителот на гробиштата, операторот на
погребалните услуги и каменорезачите;
одржување на чистотата на пазарите на големо;
инспекциски надзор на физичките и правните лица како корисници на
комуналните услуги;
инспекциски надзор на физичките и правните лица како даватели на
комуналните услуги;
вршење инспекциски надзор по добиени писмени и усни преставки од физички
и правни лица;
водење на управни постапки;
прием на странки.

2. Обуки:
Комуналните инспектори ќе земат учество на работилници, семинари,
предавања и едукации во врска со имлементација на одредбите од материјалните
закони и подзаконски акти, односно следните специјализирани обуки:
-

Зaконот за општата управна постапка,
Законот за инспекциски надзор
Законот за прекршоците
Закон за комунални дејности
Закон за јавната чистота
Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти
Закон за гробишта и погребални услуги
Закон за управување со пакување и отпадот од пакување
Законот за урбано зеленило

и нивните измени и дополнувања во текот на 2021 година и учество на следниве
генерички обуки:
1. Решавање на проблеми
2. Учење и развој
3. Комуникациски вештини
4. Постигнување резултати,

3. Проектни активности:
Одделението за комунална инспекција во 2021 година, ќе учествува во
реализација на разни активности чија цел е подобрување на чистотата во градот,
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подигнување на свеста на граѓаните и навремено и квалитетно извршување на
услугите кои ги даваат јавните претпријатија.
4. Аналитичко- информативна дејност:
Одделението за комунална инспекција врз основа на извршениот инспекциски
надзор во 2021 година, како и во однос на наредните активности ќе изготви:
-

Месечни оперативни планови за работа на Одделението за комунална
инспекција за 2021 година; Рок: контуинирано, 2021 година

-

Месечни извештаи за работата на Одделението за комунална инспекција за
2021 година; Рок: контуинирано, 2021 година

-

Шестмесечни извештаи за работата на Одделението за комунална инспекција
за 2021 година;Рок: јули, 2021 година и јануари 2022година

-

Годишниот план за работа на Одделението за комунална инспекција за 2021
година; Рок: Декември, 2021 година

-

Годишен извештај за работата на Одделението за комунална инспекција за
2020 година; Рок: Февруари, 2021 година

5. Соработка на Одделението за комунална инспекција:
Комуналните инспекторите во рамките на своите овластувања и надлежности
утврдени со Закон, континуирано ќе соработуваат со ЗКИ на СРМ, органите на
државно и локално ниво, јавните претпријатија а пред сé со граѓаните на Општина
Гевгелија.
Рок: по потреба во текот на годината
6. Нормативна дејност:
Комуналните инспектори по потреба, ќе продолжат и со активности и
иницијативи за измена и дополнување на постојната законска регулатива во
соработка со надлежните институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно
спроведување на законските и подзаконските акти во интерес на подобрување на
животот на граѓаните на општина Гевгелија.
Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до поефикасни
законски решенија, со што би се зголемиле и разграничиле надлежностите на
комуналните инспектори, а со тоа и нивната теренска работа би била поефикасна.
7. Оперативна реонизација на територијата на Општина Гевгелија:
Инспекцискиот надзор ќе се врши во општина Гевгелија, а сé со цел
поефикасно следење на состојбите на населените места во општината се следните:
1. Општина Гевгелија и населени места

8.Образложение:
Со изготвување на овој Планот за работа на Одделението за комунална
инспекција се предвидува превземање на мерки и активности за спроведување на
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законските и подзаконските акти од областа на комуналните дејности и подобрување
на условите за живот на граѓаните во Општина Гевгелија.

Табела 1. Преглед на вкупен број на очекувани неправилности и инспекциски надзори
според видот во 2020 година, за комуналната инспекција

Вид на надзорот

Гевгелија

Вонреден
надзор

Контролен
надзор

Вкупно
надзори

Вкупно
неправилности

18

46

97

10

3-ВИСОКА

МАТРИЦА НА СТЕПЕНИ НА РИЗИЦИ 3X3

2-СРЕДНА

Умерен ризик
(4)

Значителен
ризик
(6)

Умерен
ризик

1-НИСКА

ШТЕТНИ ПШОСЛЕДИЦИ

1.

Редовен
надзор
33

Регион/
Општина

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА СЛУЧУВАЊЕ НА

Ред.б
р,

()
1-НИСКА

2-СРЕДНА

3-ВИСОКА
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Проценката на ризици во Одделението за комунална инспекција предвидува
средни до високи штетни последици со ниска до средна зачестеност за
повторување, односно, умерен до значителен ризик, осем во контролата на
комуналната такса за користење на јавна површина пред деловен простор за
вршење на дејност, каде што, досегашната пракса покажала голема зачестеност во
повторувањето на неправилностите, кај одредени исти субјекти на надзор.
2. КОМУНАЛНИ РЕДАРИ:
Во изготвувањето на содржината на Годишниот план на комунални редари кој
се однесува на 2021 година се наведени надлежностите на комуналните редари кои
се утврдени со:
- Закон за комунални дејности;
- Закон за јавната чистота;
- Одлука за комунален ред во оптина Гевгелија;
- Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополнувања на
наведените, кои ќе се донесат во 2021 година а се во надлежност на
комуналните редари.
Задачите и активностите кои ќе бидат задолженија на комуналните редари во
текот на 2021 година, во рамките на Годишниот план се таксативно приложени
започнувајќи со:
- редовен надзор на терен, обуки за имплементација на Законот за јавната
чистота и Законот за комунални дејности, аналитичко- информативна дејност,
соработка на Одделението за комунални редари со другите Одделенија и
другите органи на државно и локално ниво, завршувајќи со нормативната
дејност. Програмата ќе се реализира со 2 комунални редари.
1.Надзорни активности:
Надзорните активности ќе се вршат како:
-

редовни
контролни и
вонредени;

Надзорот се врши над физички лица согласно со Законот за јавната чистота и
Законот за комунални дејности и тоа:
-

на физичките лица како можни сторители на прекршокот им се изрекува
мандатна казна.
контрола на јавната чистота на јавните површини.
контрола на расчистување на снег пред деловните објекти.
контрола на чистотата на зеленилото покрај магистралните и собирни улици.
контрола на чистотата во градските паркови, парк- шумите на подрачјето на
општина Гевгелија.
контрола на испуштање на атмосферски и отпадни води на јавни површини.

За извршените контроли Раководителот на Одделението изготвува месечен
извештај, како и месечен оперативен план, Рок на реализација: 01.01.2021 - 31.12.
2021 година.
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2.Обуки:
Предвидено е комуналните редари да земат учество на семинари, предавања
и едукации во врска со имплементација на одредбите од Зaконот за јавната
чистота, Законот за комунални дејности и др.
3. Аналитичко- информативна дејност:
Одделението за комунални редари во врска со спроведувањето на надзорот
во 2021 година ќе изготви:
- Годишен извештај за работата на Одделението за комунални редари за 2020
година. Рок: Февруари 2021 година
- Месечни извештаи за работата на Одделението за комунални редари; Рок:
Континуирано, 2021 година
- Годишен план за работа на Одделението за комунални редари за 2021
година; Рок: Декември, 2021година
- Месечни оперативни планови за работа на Одделението за комунални
редари;Рок: контуинирано, 2021 година
4. Соработка на Одделението за комунални редари:
Дел од задолженијата на комуналните редари е во рамките на своите
овластувања и надлежности утврдени со Закон, контуинирано да соработуваат со
сите Одделенија во оптина Гевгелија, органите на државно, јавните претпријатија и
пред сé со граѓаните на оптина Гевгелија. Рок на реализација: по потреба во текот
на годината.
5. Нормативна дејност:
Во рамките на овој дел се планира комуналните редари да продолжат и со
активностите за измена и дополнување на постојната законска регулатива во
соработка со надлежните институции, сe со цел поквалитетно и поефикасно
спроведување на Законот за јавната чистота и Законот за комунални дејности во
интерес на подобрување на животот на граѓаните на општина Гевгелија.
Ваквите активности сметаме дека се неминовно потребни за да се дојде до
поефикасни законски решенија, со што би се постигнало зголемување на
надлежностите на комуналните редари, како и нивна поголема ефикасност.
6. Образложение:
Изготвувањето на овој Годишен план за работа на Одделението за комунални
редари во себе предвидува превземање на мерки за спроведување на
Законот за јавна чистота, Законот за комунални дејности и Одлуката за комунален
ред на општина Гевгелија, а со тоа и подобрување на условите за живот на
граѓаните.
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3.2. ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР
При утврдување на содржината на Годишниот план за работа за 2021 година
на градежниот инспектор на Општина Гевгелија се земени во предвид
надлежностите на градежниот инспектор утврдени со законските и подзаконските
акти утврдени според:
- Законот за инспекциски надзор
- Законот за градење
- Законот за општа управна постапка
- Закон за прекршоци
Во Планот, задачите и активностите што ќе ги извршува градежниот инспектор
на Општина Гевгелија, во текот на 2021 година се систематизираат по области и тоа:
- инспекциски надзор,
- аналитичко - информативна дејност,
- соработка со другите Одделенија на локално ниво,
- обуки и работни состаноци, нормативна дејност и обуки за имплементација
на материјалните закони.
1. Инспекциски надзор:
Инспекцискиот надзор се врши како:
- редовен,
- контролен и
- вонреден инспекциски надзор.
Активностите на градежната инспекција ќе се извршуваат во текот на
периодот јануари - декември 2021 година. Инспекциските контроли ќе се извршуват
самостојно или според потребите во координација со другите инспекциски служби на
општина Гевгелија.
Во редовните активности на градежната инспекцијата влегуваат:
-теренска работа која опфаќа редовна теренска обиколка на градот и
населените места во општината, за континуирано следење на состојбата со
изградбата на објектите.
-канцелариска работа која опфаќа водење дневник, прием и изготвување
одговори на писмени поднесоци, прием и сослушување на странки,водење на
инспекцики постапки, контрола на издадени одобренија за градба и изготвување на
извештаи, програми и друго.
За констатираните прекршоци инспекторите ќе изготвуваат записници, ќе
донесуваат решенија во управна постапка .

2. Обуки:
Градежниот инспектор ќе земат учество на следниве генерички обуки:
1. Решавање на проблеми
2. Учење и развој
3. Комуникациски вештини
4. Постигнување резултати ,
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И специјализирани обуки:
1.Обука за Законот за општа управна постапка
2.Обука за Законот за инспекциски надзор
3.Обука за Законот за прекршоците
3. Аналитичко - информативна дејност
Градежниот инспектор на општина Гевгелија врз основа на извршените
инспекциски надзори во 2021година ќе изготви:
- Годишен извештај за работата на градежниот инспектор за 2020 година
Рок: Февруари, 2021година
- Месечни планови за работата на градежниот инспектор за 2021
година. Рок: контуинирано, 2021 година
- Месечни извештаи за работата на градежниот инспектор за 2021 година.
Рок: контуинирано, 2021 година
- Шест месечни извештаи за работата на градежниот инспектор за 2021
година. Рок: јули, 2021 година
- Годишен план за работата на граджениот инспектор за 2022gодина.
Рок: Декември, 2021 година
4. Соработка на градежниот инспектор
Градежниот инспектор на општина Гевгелија во рамките на своите
овластувања и надлежности утврдени со Закон, континуирано ќе соработуваат со
сите одделенија на општината, органите на државно ниво.
Рок по потреба во текот на годината
5. Нормативна дејност
Градениот инспектор по потреба, ќе продолжи и со активности и иницијативи
за измени и дополнување на постојната законска регулатива во соработка со
надлежните институции, се со цел поквалитетно и поефикасно спроведување на
законските и подзаконските акти во интерес на подобрување на живот на граѓаните
на Општина Гевгелија.
Овие активности се неминовно потребни за да дојде до поефикасни законски
решенија, со што би се зголемиле и разграничиле надлежностите на градежниот
инспектор, а со тоа и неговата теренска работа би била поефикасна.
За извршување на инспекциски надзори Раководителот на Одделението
изготвува месечен извештај, месечен план кои ги доставува до градежниот
инспектор.
6. Средства потребни за извршување на инспекциските контроли
Градежниот инспектор на Општина Гевгелија, ќе го спроведе овој план на
територијата на општина Гевгелија со еден градежен инспектор.
За спроведување на овој план потребни се материјално-технички услови и
тоа:
- Возило – потребно за извршување на теренските активности.
Период на реализација на овој План: Јануари- Декември 2021 година
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Образложение:
Со изготвување на овој годишен план за работа на градежниот инспектор се
предвидува превземање на мерки и активности за спроведување на законските и
подзаконските акти на градежната инспекција.
Табела 1. Преглед на вкупен број на очекувани неправилности и инспекциски надзори
според видот во 2020 година, во општина Гевгелија и нас.м. Гевгелија за градежниот
инспектор.

Вид на надзорот
Ред.бр.
1.

Регион/
Општина
Гевгелија

Редовен
Надзор
12

Вонреден
надзор
12

Контролен
надзор
3

Вкупно
надзори
27

Вкупно
неправилности

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ

3-ВИСОКА
2-СРЕДНА

()

1-НИСКА

на штетни пшоследици

Веројатност за случување

МАТРИЦА НА СТЕПЕНИ НА РИЗИЦИ 3X3

()

()

1-НИСКА

2-СРЕДНА

3-ВИСОКА

Проценката на ризици во градежната инспекција предвидува средни до високи
штетни последици со ниска до средна зачестеност за повторување, односно, висок
со отпочнување на градење без одобрение, до значителен ризик во контролата.
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5.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Планот за работата на инспекторот за животна средина за 2021 година, ги
опфаќа надлежностите на инспекцијата за животна средина утврдени со
материјалните законски и подзаконските акти и тоа:
- Закон за инспекциски надзор;
- Закон за животна средина;
- Закон за општа и управна постапка;
- Законот за постапување по претставки и предлози;
- Законот за прекршоците;
- Закон за управување со отпад;
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
- Закон за амбиентален воздух;
- Закон за заштита од бучавата во животната средина;
- Закон за води;
- Закон за заштита на природата и
- Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на
наведените, кои ќе се донесат во 2021 година, а се во надлежност на
инспекцијата за животна средина.
Во Планот, задачите и активностите што ќе ги извршува инспекторот за
животна средина, во текот на 2021 година се систематизира по области и тоа:
инспекциски надзор, аналитичко- информативна дејност, соработка со другите
одделенија на општината, и другите органи на државно ниво, обуки и работни
состаноци, нормативна дејност и обуки за имплементација на материјалните закони
и Зaконот за општа управна постапка, како и Законот за инспекциски надзор и
Законот за прекршоци.
1. Човечки ресурси и надлежности
Инспекторот за животна средина има еден инспектор.Сметаме дека согласно
налдежностите, големината на подрачјето и бројот на субјекти на надзор,
одделението треба да се доекипира со уште еден инспектор.
Со тоа сметаме дека оваа инспекција целосно кадровски ќе биде екипирана за
извршување на реализацијата на годишните плански активности.
2. Инспекциски надзор
Инспекцискиот надзор се врши редовно или по добиена пријава и/или
сознание од страна на други државни органи, организации, институции, правни и
физички лица, како и средства за јавно информирање.
Овластениот инспектор за животна средина на општина Гевгелија, е овластен
да врши инспекциски надзор, над правни и физички лица, во секое време и на лице
место, без претходна најава во деловните простории, инсталациите, објектите, како
и на средства и опрема за вршење на дејноста и активноста на правните субјекти.
-

Инспекцискиот надзор инспекторот го врши преку:
редовен инспекциски надзор
вонреден инспекциски надзор
контролен инспекциски надзор

При тоа посебно внимание се дава на следните аспекти:
-

контрола на документација;
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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 дали правниот субјект според капацитетот утврден со Уредбата
за определување на активностите на инсталациите за кои се издава
интегрирана еколошката дозвола, подлежи на А или на Б интегрирана
еколошка дозвола;
- утврдување на податоци и опис на операторот и инсталацијата, како и
податоци за суровините, материјалите и енергиите произведени или
употребени во инсталацијата;
- утврдување на податоци за емисии во почва, површински води, атмосферата,
податоци за бучава и вибрации како и податоци за цврст и течен отпад во
координација со акредитирана лабораторија за животна средина;
- утврдување на податоци за точки на мониторинг и земање на примероци во
координација со акредитирана лабораторија за животна средина;
- 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.
Врз основа на иницијатива или барање - пријава поднесена од државни
органи, физички или правни лица а каде што се наведува дека има индиции за
зголемено ниво на бучава, или загадување на амбиенталниот воздух, водата,
почвата итн. овластениот инспектор за животна средина повикува акредитирана
лабораторија (избрана по пат на јавна набавка) за вршење на испитување на нивото
на бучава како и нивото на загадување на амбиенталниот воздух, водата, почвата
итн. на општина Гевгелија, да изврши мерење и во најкраток рок да достави
технички извештај за извршеното мерење до овластенитот инспектор за животна
средина, заради превземање на понатамошни со Законот предвидени мерки.
Рок: контуинирано, 2021 година
-

3.Обуки
Инспекторот за животна средина на општина Гевгелија активно ќе се вклучат
и ќе учествуваат на обуки, семинари, предавања и едукации во врска со
имлементација на одредбите од материјалните закони како и Зaконот за управна
постапка, Законот за прекршоци и Законот за инспекциски надзор. Во текот на 2021
година се планира учество на следниве генерички и специјализирани обуки:
1. Решавање на проблеми;
2. Учење и развој;
3. Управување со учинок и ефект
4. Комуникациски вештини;

1. Имлементација на одредбите од
материјалното законодавство;
2. Закон за прекршоците
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4. Проектни активности:
Инспекторот за животна средина за во 2021 година ќе учествува во
реализација на разни активности чија цел ќе биде унапредување на животната
средина во општина Гевгелија.
5. Аналитичко- информативна дејност:
Врз основа на реализираните активности во 2021 годна овластениот инспектор
за животна средина ќе изготви
-

Годишен извештај за работата за 2021 година

Рок: Јануари, 2022 година

Во врска со работните задачи планирани за 2021 година просветната инспекција
ќе изготви;
- Месечни оперативни планови за работа;
Рок: Континуирано, 2021 година;
- Месечни извештаи за работата;
Рок: Континуирано, 2021 година;
- Шестмесечни извештаи за работата за 2021 година;
Рок: јули, 2021 година и јануари 2022 година;
- Годишен план за работа за 2021 година;
Рок: Декември, 2021 година
6.Нормативна дејност
Инспекторот за животна средина ќе продолжат и со активностите за измена и
дополнување на постојната законска регулатива во соработка со надлежните
институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно спроведување на законските и
подзаконските акти во интерес на подобрување на животот на граѓаните на градот
Скопје.
Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до поефикасни
законски решенија, со што би се зголемиле надлежностите на овластените
инспектори за животна средина, бидејќи сегашните законски и подзаконски акти
цениме дека имаат одредени недоречености и не се целосно ефикасни.
Основното подрачје на вршење на инспекциски надзор на овластениот
инспектор за животна средина на Општина Гевгелија и населените места.
За извршените инспекциски надзори Раководителот на Одделението
изготвува месечен извештај, како и месечни оперативни планови .
8. Оперативна реонизација на територијата на Општина Гевгелија:
Инспекцискиот надзор ќе се врши во општина Гевгелија, а се со
целпоефикасно следење на сосотјбите во општината а тоа се следните
1.Општина Гевгелија
9. Образложение:
Со изготвување на овој план за работа на Инспекторот за животна средина
се предвидува превземање на мерки за спроведување на законските и
подзаконските акти од областа на животната средина и подобрување на условите
за живот на граѓаните во градот.

16

Табела 1. Преглед на вкупен број на очекувани неправилности и инспекциски надзори
според видот во 2020 година, по регион и општина за инспекција за животна средина

Вид на надзорот
Ред.бр.
1.

Регион/
Општина

Редовен
надзор

Вонреден
надзор

Контролен
надзор

Вкупно
надзори

Општина
Гевгелија

7

6

4

17

Вкупно
неправилности

ТЕЖИНА НА ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ

3-ВИСОКА
-НИСКА2-СРЕДНА

наштетнипоследици

Веројатностзаслучување

МАТРИЦА НА СТЕПЕНИ НА РИЗИЦИ 3X3

()

()

1

()

1-НИСКА

2-СРЕДНА

3-ВИСОКА

При вршењето на инспекциски надзор над примената на законите, другите
прописи и општи акти од областа на заштитата на животната средина на општина
Гевгелија, се очекуваат средни до високи штетни последици со ниска до средна
зачестеност за повторување, односно, умерен до значителен ризик, особено во
контролата на инсталациите на Б интегрираните еколошки дозволи и емисии во
воздух, вода и почва.
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