ОПШТИНА

СВЕТИ НИКОЛЕ

Одделение за инспекциски надзор

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за работа на овластен/ата инспектор/ка за патен сообраќај за
2019 година

В О В Е Д – ЗАКОНСКА РАМКА

Овластен/а инспектор/ка за патен сообраќај врши надзор во согласност
со законските прописи и другите правни акти со кои се регулирани прашањата
од сферата на вршењето на општинскиот превоз на патници како што се:

-

Закон за превоз во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.68/04,
127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 06/12, 23/13, 120/13, 163/13,
187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 129/15, 192/15, 193/15, 37/16 ,
71/16 и 174/18 );

-

Закон за инспекциски надзор („Сл.весник на РМ“ бр.50/10, 161/10 и
147/13);

-

Закон за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.124/15);

-

Закон за прекршоци („Сл.весник на РМ“ бр.62/06 и 51/11);

-

Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на РМ“
бр.82/08 и 56/09)

-

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

-

Закон за меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ“ бр.79/09).

1. ЦЕЛИ И НАЧЕЛА НА ДЕЛУВАЊЕ
 Овластен/а инспектор/ка за патен сообраќај (во понатамошниот текст
инспектор/ка) врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето на
работите од областа на општинскиот превоз согласно позитивните
законски прописи и општи акти на Република Македонија;
 Инспектор/ката го врши инспекцискиот надзор со цел остварување на
заштита на јавниот интерес на сите жители во општина Свети Николе,
како и интересот на физичките и правните лица во согласност со јавниот
интерес;
 Инспектор/ката во вршењето на инспекцискиот надзор обезбедува
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на материјалните
закони 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;
 Инспектор/ката е самостоен/јна при вршење на инспекцискиот надзор и
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење на
надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот
надзор;
 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци,
инспектор/ката ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со
законот, 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, инспектор/ката 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 инспектор/ката првенствено врши
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш
кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на
надзорот.

2. АКТИВНОСТИ СО УТВРДЕНА ДИНАМИКА
Инспектор/ката со цел да ги реализираат поставените целите на програмата
има должност:
 да врши редовен инспекциски надзор и тоа на:
o превозниците кои вршат авто-такси превоз на патници и
превозниците кои вршат бесправен авто-такси превоз на патници со
настојување за негова легализација
Рок: континуирано јануари – декември;
o превозниците кои вршат посебен општински линиски превоз и
превозниците кои вршат бесправен посебен општински линиски
превоз на патници
Рок: континуирано јануари – декември;
o превозниците кои вршат бесправен посебен линиски превоз на
патници со настојување за негова легализација
Рок: континуирано јануари – декември;
o превозниците кои вршат општински линиски превоз на патници и
тоа во поглед на исправноста на документите кои го следат
превозот (лиценци, изводи од лиценци, дозволи за линии,
почитување на возните редови)
Рок: квартално и тоа во месеците: март, јуни, септември и
декември;
o превозниците кои вршат посебен линиски превоз на патници и тоа
во поглед на исправноста на документите кои го следат превозот
(лиценци, изводи од лиценци, дозволи, почитување на возните
редови, договорот со списокот на патници
Рок: квартално и тоа во месеците: јануари, април, септември и
декември;
o исполнување на посебно-техничко експлоатациони услови на
возилата со кои се врши општински превоз на патници и авто-такси
превоз на патници
Рок: континуирано јануари – декември;
 да врши контролни инспекциски надзори: ќе се вршат за да се
утврди дали е постапено по решенијата со кои е наредено
отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски
надзор, надзорот по поднесените пријави од правни, физички и други
лица.
Рок: континуирано јануари – декември.
 да врши вонреден инспекциски надзор и тоа: по поднесени пријави
и иницијативи од граѓани и други физички и правни лица кога ќе
согледааат неправилности согласно одредбите од Законот за превоз
во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта, како и во случај на
сомневање на инспектор/ката за сторена повреда на Законот за превоз
во патниот сообраќај.
Рок: континуирано јануари – декември.

 да води управна постапка и тоа: врз основа на инспекцискиот надзор
составува записник и донесува решенија и други управни акти согласно
одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за
општа управна постапка.
Рок: континуирано јануари – декември.
 да спроведува постапки за порамнување и тоа: секогаш кога ќе се
согледааат неправилности согласно одредбите од Законот за превоз
во патниот сообраќај.
Рок: континуирано јануари – декември.
 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка
пред надлежен суд или прекршочен орган во Министерството за
транспорт и врски и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз во
патниот сообраќај и поврзани закони.
Рок: континуирано јануари – декември.
 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз во
патниот сообраќај.
 Рок: континуирано
 да поднесува жалби и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз
во патниот сообраќај, Закон за инспекциски надзор,Законот за општа
управна постапка и Законот за прекршоци.
Рок: по потреба во текот на годината.
 Води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за
нивниот исход;
Рок: континуирано јануари – декември.
3. СОРАБОТКА
СО
ДРУГИ
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

ОРГАНИ

ПРИ

ВРШЕЊЕ

НА

При вршењето на инспекцискиот надзор Овластен/ата инспектор/ка за патен
сообраќај ќе соработува со:


Полициска станица за безбедност на сообраќајот на патиштата при
ПС Свети Николе и тоа при редовниот и вонреден инспекциски
надзор согласно одредбите од Законот за превоз во патниот
сообраќај и Законот за инспекциски надзор;



Државен инспекторат за транспорт;



Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата



Соработка со други органи и стручни установи при водењето на
управната постапка.

4. АНАЛИТИЧКО – ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ


Изработка на месечни извештаи
(Рок: континуирано во тек на цела година)






Изработка на квартални извештаи согласно позитивните законски
одредби и нивно објавување на WEB страницата на Општина Свети
Николе.
(Рок: квартално во месеците април, јули, октомври 2019 и јануари
2020 година)
Изработка на Годишен извештај за работата на Овластен/а
инспектор/ка за патен сообраќај за 2018 година.
(Рок на поднесување: 01. 03. 2019 год, )
Изработка на Предлог - Програма за работа на Овластен/а
инспектор/ка за патен сообраќај за 2019 година.
( Рок на поднесување: 15. 12. 2018 год, )

5. ПЛАНИРАНО УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ, СЕМИНАРИ, ТРЕНИНЗИ
И ДРУГИ ОБУКИ


Работилници/обуки за нацрт-закони, правилници и други подзаконски
акти во постапка за донесување , следење и имплементација на
законската регулатива,новини во законската регулатива организирани
од страна на Министерство за транспорт и врски ,ЗЕЛС, национални
и меѓународни институции и организации;



Стучни работилници за имплементација на одредбите од Законот за
превоз во патниот сообраќај посебно во делот на инспекцискиот
надзор и поврзани теми со Законот;



Генерички обуки.

Општина

Свети Николе

Раководител на одделение за инспекциски надзор
- Овластен инспектор за патен сообраќај Дипл.правник

Даниела Панева

