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Резиме 

Управата за заштита на културното наследство, како орган во 
состав на Министерството за култура со својство на правно лице е основана 
во 2004 година, а со работа започнува на 01.01.2005 година согласно Законот 
за заштита на културното наследство („Службен Весник на Република 
Македонија“ број 20/2004 година), има сопствена буџетска сметка, 
постапките за вработување ги спроведува лично.  

Со Управата раководи и управува Директор кој го именува и 
разрешува Владата на Република Македонија.  

Секторот за превенција и инспекциски надзор на културното 
наследство нема сопствена сметка.  

Со Секторот раководи Раководител на Сектор за превенција и 
инспекциски надзор. 

Годишниот план за работа на инспекциската служба го темелиме 
на следниве точки: 

• Анализа на ризици 

Во годишниот план за 2021 година ќе бидат опфатени резултатите од 
анализата на ризици за културното наследство врз основа на претходното 
искуство во вршењето на работите на инспекцискиот надзор во Секторот за 
превенција и инспекциски надзор од областа на недвижното културно 
наследство - археологијата, архитектурата и од доменот на историјата на 
уметноста, како и движното културно наследство на целата територија на 
Република Македонија.  

• Организација и раководење 

 Во Сектор за превенција и инспекциски надзор на културното 
наследство има 7 (седум) вработени административни службеници 
вработени на неопределено време и 1 (еден) надворешно стручно лице. За 
крајот на 2022 година планирано е едно пензионирање.  

Планот за годишни вработувања на институцијата за 2022 година не е 
прифатен од Министерството за финансии што значи дека најверојатно нема 
да има нови вработувања освен ако годишниот план за вработувања не 
претрпи некои измени. 

 
• Инспекциски надзор  

 
Секторот за превенција и инспекциски надзор на културното 

наследство изворите на информации и податоци за идентификување на 
настанување на ризикот досега ги користеше врз основа на вршење на 
инспекциски надзор, преставки, пријави, дојави од правни и физички лица, 
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информации од здруженија, медиуми, заклучоци на Влада на Република 
Македонија, информации од други надлежни инспекторати. 

Инспекциската служба постапува и по службена должност и по 
пријави од граѓани и надлежни институции, односно барања за заеднички 
увиди со овластените лица за безбедност, како и барања за координирани 
заеднички инспекциски надзори од страна на Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам, кои секако не може да се испланираат и 
програмираат однапред.  

• Обука на инспекторите и административните службеници 

Согласно законот за инспекциски надзор инспекторот има право и 
должност континуирано професионално и стручно да се усовршува и 
обучува во согласност со потребите на инспекциската служба.  

Ќе бидат вклучени по три генерички обуки за секој инспектор 
поединечно, како и специјализирани обуки во зависност од буџетот на 
Управата за заштита на културното наследство. 

• Буџет и финансирање 

Инспекциската служба нема своја сметка за финансирање и се 
финансира од буџетот на Управата за заштита на културното наследство. 

• Меѓународна соработка 

За 2022 година се планира инспекциската служба на Управата за 
заштита на културното наследство да оствари средби со инспекторати од 
овој тип со што би се направила паралела во работењето на службите, а со тоа 
секако би се влијаело на подобрувањето на работењето на инспекторите.  

• Други активности на инспекциската служба 

За 2022 година се планираат активности за подобрување на работата на 
инспекциската служба како и зголемување на транспарентноста на 
работењето. Неминовна е поголема соработка со Инспекцискиот совет и 
другите инспекциски служби, поголема излезеност на терен и секако 
неминовно за работење е вработување на нови инспектори. 
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Анализа на ризици 

Секторот за превенција и инспекциски надзор при Управата за 
заштита на културното наследство постапува на целата територија на 
Република Македонија.  
Во текот на 2021 година врз основа на член 32 став (4) од Законот за 
инспекциски надзор („Службен весник на РСМакедонија“ бр. 102/19) и во 
согласност со Правилникот за елементите на проценка на ризикот, како и 
зачестеноста на спроведувањето на инспекцискиот надзор врз основа на 
проценката за ризик („Службен весник на РС Македонија“ бр.247/19), 
директорот на Управата за заштита на културното наследство донесе 
Методологија за проценка на ризик при планирање на инспекциски 
надзори која е одобрена од Инспекциски совет. 

Анализата на ризици укажа на штетните последици кои можат да 
произлезат од неприменување, односно погрешно или недоследно 
применување на пропишаната законска регулатива за заштита на 
културното наследство од страна на надлежните субјекти за заштита на 
културното наследство кои претставуваат субјекти на инспекциски надзор 
на инспекторите за културно наследство.  

Проценката на ризиците во делокругот на законските надлежности на 
инспекторите за културно наследство се врши врз база на анализа од 
досегашното работно искуство. Веројатноста за случување на штетните 
последици се проценува врз основа на следните специфични елементи: 

- Претходна работа и постапување на субјектот на инспекциски 
надзор, вклучувајќи ја и последната утврдена состојба на законитост 
и безбедност во неговото работење и постапување 

- Стандарди и практика кои ги применува субјектот на назор 
- Состојбата во областа во која се врши дејноста и предвидувања за 

идните движења во областа на работењето 
- Внатрешни и надворешни стручни, технички, технолошки и 

финансиски капацитети на субјектот на инспекциски надзор. 
 
Секторот за превенција и инспекциски надзор на културното наследство 

како појдовни критериуми за идентификување на субјекти на надзор се 
служи со веќе дефинираните субјекти кои се јавуваат како носители на 
дозволи, одобренија, согласности и други акти издадени од страна на 
Управата за заштита на културното наследство, на наодите од извршените 
инспекциски надзори во изминатиот период како и регистрите (Централниот 
и Националниот регистар, актите со кои е евидентирано недвижното 
културно наследство по видови и сл.), податоци за имателите преземени од 
Катастарот на Република Македонија. 
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Табеларен приказ на субјекти на надзор поделени по дејност од областа на 
заштитата на културното наследство 

 
Области на 
дејности 

Групи субјекти на дејности Број на 
субјекти 

 
 

А. Заштита на 
недвижно 
културно 

наследство 

Надлежни установи за заштита 
на недвижно културно 
наследство 

9 

1.1 Матична установа за заштита 
на недвижно културно 
наследство   

1 
 

1.2 Останати Конзерваторски 
центри и територијално 
надлежни Заводи за заштита и 
Музеи 

7 

1.3 Установи за управување со 
заштитено подрачје 

1 

 
 

Б. Заштита на 
движно културно 

наследство 

Надлежни установи за заштита 
на движно културно наследство 

27 

2.1 Матични музејски установи 5 
2.2 Останати музејски установи и  
Галерии 

20 
 

2.3 Матична установа за заштита 
на библиотечни и 
аудиовизуелни добра  

1 

2.4 Матична установа за заштита 
на аудиовизуелни добра 

1 

 

Во табеларниот приказ се наведени институциите од областа на 
заштитата на културното наследство каде согласно законот за заштита на 
културното наследство инспекторите имаат надлежност за вршење на 
редовни инспекциски надзори и претставуваат субјекти на надзор. 

Бројот на планирани вонредните инспекциски надзори воглавно 
зависат од Годишната програма за финансирање на проекти која ја изготвува 
Министерството за култура.  
Важно е да се напомене дека Секторот за превенција и инспекциски надзор на 
културното наследство покрај планираните редовни и вонредни надзори ќе 
постапува и по службена должност по пријави од граѓани и надлежни 
институции, односно барања за заеднички увиди со овластените лица за 
безбедност, како и барања за координирани заеднички инспекциски надзори 
од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам кои 
секако не може да се испланираат и програмираат однапред.  
Досегашните искуства при работењето на инспекциската служба врз основа 
на погоренаведеното и проценката на ризикот како ризични подрачја ги 
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издвојува териториите на општините Битола - Закон за прогласување на 
Старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 169/15), Охрид - Закон за прогласување на 
старотo градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење 
(„Службен весник на РМ “ бр. 47/11), Центар/Чаир Скопје - Старата скопска 
чаршија прогласена со Закон за прогласување на Старата Скопска Чаршија 
за културно наследство од особено значење („Службен весник на РМ “ бр. 
130/08), општина Карпош - Античкиот град Скупи за кој е донесена Одлука на 
Влада за прогласување на Споменичката целина Антички град "Скупи", во 
Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо 
значење („Службен весник на РМ “ бр. 176/2016 од 29.09.2016). 

Во иднина е потребно поинтензивно инспекторирање точно на 
териториите на кои се надлежни НУ ЗЗСК и Музеј Битола и НУ ЗЗСК и Музеј 
Охрид, НУ Национален конзерваторски центар Скопје и НУ Конзерваторски 
центар Скопје. 

 
Редовните надзори кои се планирани за 2022 година ќе одговорат на 

прашањата за стручно работење на надлежните институции од областа  на  
заштитата на културното наследство согласно законската регулатива, 
состојбата генерално и ризиците со кои се соочува културното наследство. 
Врз основа на утврдените состојби ќе се направи анализа и Управата ќе 
предлага мерки за подобрување на системот на заштита на културното 
наследство. 

Организација и раководење 

 Со цел подобро управување при вршењето на сите видови 
инспекциски надзори, инспекторирањето од областа на заштитата на 
културното наследство (во што се подведува и прибирањето на информации 
од аспект на заштитата на културното наследство, како и контрола на водење 
на евиденции, инвентарни и други јавни книги за заштитените добра и 
чувањето, достапноста и користењето на документацијата, вклучувајќи ги 
регистрите и документите за потеклото на добрата), како и 
инспекторирањето од областа на спроведување на конкретни мерки на 
посегање во интегритетот на културното наследство (преку увиди во 
состојбата на заштитените добра и нивно чување, одржување и користење, 
особено преку вршењето на археолошките, конзерваторските и други 
истражувања, изведувањето на работите на непосредна заштита и 
спроведувањето мерки на заштита и во извршувањето на законите и други 
прописи, но и со цел подобро разбирање на улогите на вработените во 
секторот, полесно вршење на координација, контрола и комуникација во 
работењето), Управата за заштита на културното наследство во својата 
Систематизација на работни места, во рамките на Секторот за превенција и 
инспекциски надзор има предвидено: Одделение за инспекциски надзор на 
културното наследство и Одделение за превенција. 

http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/3392-zakon-za-proglasuvanje-na-staroto-gradsko-jadro-na-bitola-za-kulturno-nasledstvo-od-osobeno-znacenje-sluzben-vesnik-na-republika-makedonija-br-16915
http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/3392-zakon-za-proglasuvanje-na-staroto-gradsko-jadro-na-bitola-za-kulturno-nasledstvo-od-osobeno-znacenje-sluzben-vesnik-na-republika-makedonija-br-16915
http://arhiva.kultura.gov.mk/index.php/legislativa/2011-03-04-10-39-07/3392-zakon-za-proglasuvanje-na-staroto-gradsko-jadro-na-bitola-za-kulturno-nasledstvo-od-osobeno-znacenje-sluzben-vesnik-na-republika-makedonija-br-16915
http://arhiva.kultura.gov.mk/images/stories/dokumenti/zakoni/Zakon_za_Proglasuvanje_na_staroto_gradsko_jadro_na_Ohrid_za_kulturno_nasledstvo_od_osobeno_znachenje_47_08042011.pdf
http://arhiva.kultura.gov.mk/images/stories/dokumenti/zakoni/Zakon_za_Proglasuvanje_na_staroto_gradsko_jadro_na_Ohrid_za_kulturno_nasledstvo_od_osobeno_znachenje_47_08042011.pdf
http://arhiva.kultura.gov.mk/images/stories/dokumenti/zakoni/Zakon_za_Proglasuvanje_na_staroto_gradsko_jadro_na_Ohrid_za_kulturno_nasledstvo_od_osobeno_znachenje_47_08042011.pdf
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Управата за заштита на културното наследство, работите од својата 

надлежност ги извршува преку: 
- Директорот на Управата, 
- Секторот за идентификација, заштита и користење на културното 

наследство; 
- Секторот за превенција и инспекциски надзор на културното 

наследство; 
- Сектор за регистрација, катастар, дигитализација на културното 

наследство и ИТ; 
- Одделение за финансиски прашања и 
- Одделение за управување со човечки ресурси. 

 
Наведеното, секако ќе биде можно, пред сé со комплетно кадровско 

доекипирање со доволен број на инспектори за културно наследство од сите 
области, а за да се подобри квалитетот на работењето на инспекторите 
потребно е вработување на лице за правна поддршка на инспекторите во 
изготвување на актите, конкретно во Секторот за превенција и инспекциски 
надзор  во Управата.  
 

 
Органограм на Управата за заштита на културното наследство 
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Раководител на Сектор за превенција и инспекциски надзор на 
културното наследство е м-р Жаклина Петровска.  

Во моментот ангажиран е правник како надворешен соработник на 
ОЕУЗКН за правна поддршка на инспекторите.  

Одделението за инспекциски надзор во моментот вкупно брои 3 
лиценцирани инспектори за културно наследство. 
 

Во Одделението за инспекциски надзор на културното наследство има 
2 (два) вработени административни службеници вработени на неопределено 
време и 1 (еден) надворешно стручно лице кои се распоредени на следниот 
начин: 
 

1.1. Од вкупниот број вработени инспектори за културно наследство во 
одделенитето за инспекциски надзор, распоредот по работни места 
е следен - 1 (еден) инспектор за археолошки локалитети и 
наоѓалишта, 1 (еден) инспектор за архитектонско културно 
наследство. 
 

 * Од крајот на 2020 година во пензија замина м-р Билјана Пачкова 
Куфојанакис - инспектор за културно наследство, а на почетокот од 
2021 во пензија замина д-р Звонко Николовски - инспектор за културно 
наследство со што бројот на вработени и лиценцирани инспектори 
останува на три.  
 

Во Одделението за превенција на културното наследство на работното 
место советник инспектор за безбедност на културното наследство 
распореден е 1 (еден) инспектор без лиценца. 
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Кадровската екипираност на Секторот за превенција и инспекциски 

надзор на културното наследство е претставена во Табела бр. 1. 
 
Табела бр. 1 

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Раководител на сектор за превенција и инспекциски надзор 
 

м-р Жаклина Петровска, советник - инспектор за културно наследство (со лиценца) 

 
Р.бр. 

 
ОДД  

1. 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА  

НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО 

 
2. 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО/ ОЕУЗКН 

 

 

   овластен раководител 
 Марија Пујаз  /  

1.  
Марија Пујаз, 

Советник-инспектор за 
безбедност 

 
м-р Ружица Кочовска 

Советник-инспектор за архитектонско 
културно наследство  

 

 

2.  
Ванчо Ивановски, 

Виш соработник за одбрана и 
спасување 

 
м-р Сарита Карпузова 

Советник - инспектор за археолошки 
локалитети и наоѓалишта  

 
 

 

3.  
Гордана Јањиќ, 

Помлад  соработник за одбрана 
и спасување 

 
Татијана Градишки 

виш соработник за правна подршка / 
надворешено стручно лице 

 

 

4.  

Анкица Христова, 
Самостоен референт за 
безбедност, одбрана и 

спасување на културното 
наследство 

  

 
Вкупно 
инспек
тори 

1 3  
 

 

В
ку

пz
 

во
 о

дд
. 

4 3 
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Табела 1 Преглед на бројот на инспектори кои ќе вршат инспекциски надзор, по вид, возраст и звање 

Вид 
Инспектор за архитектонско 

културно наследство 
Инспектор за археолошки локалитети и 

наоѓалишта 
Инспектор за културно 

наследство 
Вкупно инспектори 

Ниво-
Звање/Возраст <3

0 
г. 

31
-4

0 
г. 

41
-5

0 
г. 

51
-6

0 
г. 

>6
0 

г. 

Вк
уп

но
 

<3
0 

г. 

31
-4

0 
г. 

41
-5

0 
г. 

51
-6

0 
г. 

>6
0 

г. 

Вк
уп

но
 

<3
0 

г. 

31
-4

0 
г. 

41
-5

0 
г. 

51
-6

0 
г. 

>6
0 

г. 

Вк
уп

но
 

<3
0 

г. 

31
-4

0 
г. 

41
-5

0 
г. 

51
-6

0 
г. 

>6
0 

г. 

Вк
уп

но
 

Б1 – генерален 
инспектор 

          0          0      1     0   1   1 

Б2 – главен 
инспектор 

          0          0           0      0 

Б3 – пом. 
главен 
инспектор 

          0          0           0      0 

Б4 – виш 
инспектор 

        0          0           0      0 

В1 – советник 
инспектор  

    1    1            1  1           1   2   2 

В2 – самостоен 
инспектор 

          0          0           0      0 

В3 – помошник 
инспектор 

          0          0           0      0 

В4 – помлад 
инспектор 

          0          0           0      0 

Вкупно 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3 
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Табела 2 План за нови вработувања и пензионирања на инспектори 

Вид 
Инспектор за културно 

наследство 

Инспектор за 
архитектонско 

културно наследство 

Инспектор за 
археолошки 
локалитети и 

наоѓалита 

Вкупно инспектори 

Ниво-Звање/Возраст Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика 
Б1 – генерален 
инспектор 

    0     0     0   0 

Б2 – главен 
инспектор 

   0    0     0   0 

Б3 – пом. глав. 
инспектор 

    0     0     0   0 

Б4 – виш инспектор     0     0     0   0 
В1 – советник 
инспектор  

    0     0     0   0 

В2 – самостоен 
инспектор 

    0     0     0   0 

В3 – помошник 
инспектор 

    0     0     0   0 

В4 – помлад 
инспектор 

    0     0     0   0 

Вкупно   0   0   0   0 
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Инспекциски надзор 

Во зависност од бројот на субјекти кои се предмет на надзор, обемот на 
прописи, предметот на надзор, времето потребно за вршење на надзорот, 
висината на глобата која може да се изрече за недостатоците утврдени при 
надзорот, потребата од соработка со други органи при вршењето на 
инспекцискиот надзор, директорот на Управата за заштита на културното 
наследство во текот на 2015 година ги пропиша следните пет категории на 
сложеност на инспекциски надзори: 

 
1. Низок степен на сложеност на ИН – 1 
2. Задоволителен степен на сложеност на ИН – 2 
3. Среден степен на сложеност на ИН – 3 
4. Висок степен на сложеност на ИН – 4 
5. Многу висок степен на сложеност на ИН – 5 

 
Со цел квалитетен и успешен инспекциски надзор и избегнување на 

аномалии при вршењето на надзорот и корумпираност, директорот на 
Управата за заштита на културното наследство ги предвидува следните 
мерки: 

- следење, оценување и унапредување на интегритетот на инспекторите; 
- администрирање на систем за поединечно и системски периодично 

ротирање на инспекторите од различни домени и области при вршење 
на инспекциските надзори; 

- следење и анализирање на ризици од судар на интереси поради 
поврзаности на инспекторите со субјетите на инспекциски надзор, 
согласно пропишани постапки, а врз основа на записниците за 
извршените инспекциски надзори, подготовка на анализи и 
информации со предлози до Инспекцискиот совет; 

- подготовување на процедури и следење на примената на принципот 
„нема погрешна врата“ кај инспекциските служби; 

- следење, утврдување и проценување на нивото на корупцијата во 
инспекциските служби; 

- надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за спречување на 
судир на интереси, Законот за спречување на корупција и 
меѓународните конвенции за борба против корупцијата, анализирање 
и доставување информации и предлози до Инспекцискиот совет; 

- анализирање на пријавените случаи и на активностите за спречување 
на корупција и идентификување на трендови; 

- обезбедување на податоци и информации кои ќе овозможат 
поефикасно и поефективно профилирање на активности за 
спречување на корупција; 

- соодветна обука на раководителот на секторот и на раководителите на 
одделенијата за индикаторите за несоодветно однесување на 
инспекторите и за начинот на разоткривање на истите;  
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- класифицирање на ризикот на поединици или работни места, 
утврдување на работните места и дискреционите овластувања кои 
можат да доведат до корумпираност на инспекторите; 

- утврдување на дејностите каде при вршење на инспекцискиот надзор 
приватниот  интерес на инспекторот може да дојде во судир со јавниот 
интерес. 

 

Во контест на горенаведеното меѓу другото, многу важни се 
критериумите, стандардите и нормите. Врз основа на наведеното, во текот 
на 2022 година од страна на Управата за заштита на културното 
наследство се планира да се изготви процедура за работење на инспекторите. 

 

  

Табела 3 Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и инспекциски 
надзори според вид во 2022 година, по региони и општини 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 

Вк
уп

но
 

на
дз

ор
и 

Вк
уп

но
 

не
пр

ав
ил

н.
 

Ре
до

ве
н 

 
Во

нр
ед

. 
на

дз
ор

 
Ко

нт
ро

л.
 

 
 Вардарски  регион 5 6 5 16 5 
1 Велес 1  1 2 1 
2 Градско  5  5  
3 Демир Капија 1  1 2 1 
4 Кавадарци 1 1 1 2 1 
5 Лозово    0  
6 Неготино 1 1 1 3 1 
7 Росоман    0  
8 Свети Николе 1  1 2 1 
9 Чашка    0  
 Источен регион 3 4 3 10 3 

10 Берово    0  
11 Виница 1 1 1 3 1 
12 Делчево 1  1 2 1 
13 Зрновци    0  
14 Карбинци    0  
15 Кочани    0  

16 
Македонска 
Каменица    

0 
 

17 Пехчево    0  
18 Пробиштип    0  
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Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 

Вк
уп

но
 

на
дз

ор
и 

Вк
уп

но
 

не
пр

ав
ил

н.
 

Ре
до

ве
н 

 
Во

нр
ед

. 
на

дз
ор

 
Ко

нт
ро

л.
 

 

19 Чешиново    0  
20 Штип 1 3 1 5 1 

 Југозападен регион 3 21 3 17 3 
21 Вевчани    0  
22 Дебар    0  
23 Дебарца    0  
24 Кичево 1  1 2 1 
25 Македонски Брод    0  
26 Охрид 1 10 1 12 1 
27 Пласница    0  
28 Струга 1 1 1 3 1 
29 Центар Жупа    0  

 Југоисточен регион 2 6 2 10 2 
30 Богданци    0  
31 Босилово    0  
32 Валандово    0  
33 Василево    0  
34 Гевгелија 1 1 1 3 1 
35 Дојран    0  
36 Конче    0  
37 Ново Село    0  
38 Радовиш    0  
39 Струмица 1 5 1 7 1 

 Пелагониски регион 3 15 3 21 3 
40 Битола 1 10 1 12 1 
41 Демир Хисар    0  
42 Долнени    0  
43 Кривогаштани    0  
44 Крушево 1  1 2 1 
45 Могила    0  
46 Новаци    0  
47 Прилеп 1 5 1 7 1 
48 Ресен    0  

 Полошки регион 1 1 1 3 1 
49 Боговиње    0  
50 Бревеница    0  
51 Врапчиште    0  
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Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 

Вк
уп

но
 

на
дз

ор
и 

Вк
уп

но
 

не
пр

ав
ил

н.
 

Ре
до

ве
н 

 
Во

нр
ед

. 
на

дз
ор

 
Ко

нт
ро

л.
 

 

52 Гостивар    0  
53 Желино    0  
54 Јегуновце    0  
55 Маврово и Ростуша    0  
56 Теарце    0  
57 Тетово 1 1 1 3 1 

 
Североисточен 
регион 2 1 1 

4 
1 

58 Кратово 1   0  
59 Крива Паланка 1 1 1 3 1 
60 Куманово    0  
61 Липково    0  
62 Ранковце    0  
63 Старо Нагоричане    0  

 Скопски регион 3   3 1 7 1 
64 Аеродром    0  
65 Арачиново    0  
66 Бутел    0  
67 Гази Баба    0  
68 Ѓорче Петров    0  
69 Зелениково    0  
70 Илинден    0  
71 Карпош  1  1  
72 Кисела Вода    0  
73 Петровец    0  
74 Сарај    0  
75 Сопиште    0  
76 Студеничани    0  
77 Центар 3 1 1 5 1 
78 Чаир  1  1  
79 Чучер-Сандево    0  
80 Шуто Оризари    0  

ВКУПНО 22 47 19 88 19 
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Обука на инспекторите и административните службеници 

Согласно законот за инспекциски надзор инспекторот има право и 
должност континуирано професионално и стручно да се усовршува и 
обучува во согласност со потребите на инспекциската служба.  

Ќе бидат вклучени по три генерички обуки за секој инспектор 
поединечно, како и специјализирани обуки во зависност од буџетот. 

 

 

 

 

Специјализирани обуки: 

 

Жаклина 
Петровска 

Комуникациски 
вештини 

Менторство Постигнување 
резултати 

Ружица 
Кочовска 

Комуникациски 
вештини 

Менторство Постигнување 
резултати 

Сарита 
Карпузова 

Комуникациски 
вештини 

Менторство Постигнување 
резултати 

  

Генерички обуки: 

 

Жаклина 
Петровска 

Закон за општа 
управна 
постапка 

Закон за 
прекршоци 

Закон за 
инспекциски 
надзор 

Ружица 
Кочовска 

Закон за општа 
управна 
постапка 

Закон за 
прекршоци 

Закон за 
инспекциски 
надзор 

Сарита 
Карпузова 

Закон за општа 
управна 
постапка 

Закон за 
прекршоци 

Закон за 
инспекциски 
надзор 

 

Одржувањето на специјализираните обуки го финансира Управата за 
заштита на културното наследство и ќе зависи од буџетот на институцијата 
затоа што инспекцијата не располага со сопствена буџетска сметка. 
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Буџет и финансирање 

Инспекциската служба се финансира од буџетот на Управата за 
заштита на културното наследство. 

Меѓународна соработка 

За 2022 година се планира инспекциската служба на Управата за 
заштита на културното наследство да оствари средби со инспекторати од 
овој тип со што би се направила паралела во работењето на службите, а со тоа 
секако би се влијаело на подобрувањето на работењето на инспекторите.  

Други активности на инспекциската служба 

За 2021 година се планираат активности за подобрување на работата на 
инспекциската служба како и зголемување на транспарентноста на 
работењето. Неминовна е поголема соработка со Инспекцискиот совет и 
другите инспекциски служби, поголема излезеност на терен и секако 
неминовно за работење е вработување на нови инспектори. 
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