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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14 и 199/14), Директорот на 
Државниот инспекторат за труд на ден 19.11.2015 година, донесе: 
 
  
 

 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
за систематизација на работните места во Државен инспекторат за труд 

 
 
 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 
     

Член  1 

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни 
службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) во Државниот инспекторат 
за труд,  распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони 
единици и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на 
одделните работни места. 

 
 

Член  2 

Работите и задачите што се вршат во Државниот инспекторат за труд се 
определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и 
степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување. 

 
 

Член 3 

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за 
вработување и распоредување на вработените во Државниот инспекторат за труд .   

 
Член 4 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Државниот 
инспекторат за труд. 
 
 
 

 
II. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
  

Член 5 

 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 304 работни места на 
административните службеници, распоредени по организациони единици согласно 



Правилникот за внатрешна организација на инспекторатот, од кои поплнети се 204, а 
распоредени се на следниов начин: 
 
 

Ниво 
Систематизирани работни 

места 
Пополнети работни 

места 

А01 / / 

Б01 2 1 

Б02 7 2 

Б03 4 0 

Б04 24 2 

В01 147 121 

В02 5 0 

В03 4 1 

В04 62 31 

Г01 11 7 

Г02 11 11 

Г03 2 2 

Г04 12 12 

Вкупно 291 190 

помошно - 
технички лица 14 

 
14 

Вкупно 305 204 

 
 
Член 6 

Општи услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или 
колективен договор за адмнистративните службеници се: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- активно да го користи македонскиот јазик, 
- да е полнолетен, 
- да има општа здравствена способност за работното место и 
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност. 
 

Член 7 
         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен 
закон или колективен договор, за раководните административни службеници од категоријата Б 
се:  
 

- Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според 
Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС 
или завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- потврда за положен испит за административно управување,  
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои 



најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно 
најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три 
години на раководно работно место во приватен сектор,  

- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои 
најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно 
најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три 
години на раководно работно место во приватен сектор или  

- за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од 
кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 
шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на 
раководно работно место во приватен сектор; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски), и тоа:  

- а нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 
поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 
500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, 
или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ и  

- за нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 
4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, 
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, 

ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
            (2) Потреби општи работни комепетенции на напредно ниво: 

- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати; 
- работење со други/тимска работа;  

стратешка свест;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни;  
- раководење; и  
- финансиско управување.  

 
Член 8 

         (1)  Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од 
категоријата В се:  

- стручни квалификации, и тоа:  
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен и  

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или  



- за нивото В4 со или без работно искуство во струката; 
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски 
тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, 
БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 

бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
           

 (2) Потреби општи работни комепетенции на средно ниво: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
Член 9 

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/ друг посебен 
закон или колективен договор за помошно - стручни административни службеници од 
категоријата Г се:  

- ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според 
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ 
или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.  

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- работно искуство, и тоа:  

- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или  
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат 
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски 
тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ 
ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 
бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 



 

 
 (2) Потреби општи работни комепетенции на основно ниво: 

- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

  

 

III. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ 
 

  
Член 10 

Посебните услови утврдени со Законот за инспекциски надзор се: 
-Работните места на инспекторите се класифицираат во две категории, и тоа:  

(1) категорија Б - раководни инспектори и  
(2) категорија В - инспектори 

 
(1) Во рамките на категоријата Б - раководни инспектори, се утврдуваат следните 

нивоа на работни места на инспектори: 
     - Б1 – раководен инспектор од прво ниво 

- Б2 - раководен инспектор од второ ниво, 
- Б3 - раководен инспектор од трето ниво и  
- Б4 - раководен инспектор од четврто ниво.  
 

Раководниот инспектор од категорија Б, треба да ги исполни следните посебни услови за 
работното место:  

- стручни квалификации: за сите нивоа - најмалку 300 кредити стекнати   според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

 
Работно искуство, и тоа за:  
            - за нивото Б1 најмалку десет години работно искуство во областа на надлежноста 
                  на инспекциската служба, од кои најмалку пет години на работно место од 
                  нивото В1 

- за нивото Б2 најмалку осум години работно искуство во областа на надлежноста 
на инспекциската служба, од кои најмалку три години на работно место од 
нивото В1,  

- за нивото Б3 најмалку шест години работно искуство во областа на надлежноста 
на инспекциската служба, од кои најмалку две години на работно место од 
нивото В1 или  

- нивото Б4 најмалку четири години работно искуство во областа на надлежноста 
на инспекциската служба, од кои најмалку една години на работно место од 
нивото В1,  

- општи работни компетенции за сите нивоата од категорија Б, согласно со 
Рамката на општи работни компетенции;  

 
 



  Посебни работни компетенции за сите нивоа: 
- Да поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски 

програми за канцелариско работење и тоа еден од следниве: 
-    Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен,  
-    Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или 
-    ECDL: Core - положен,  
-    за сите нивоа да има добиено позитивно мислење за соодветност за 

работното место со полагање на психолошки тест и тест за интегритет и  за сите 
нивоа да има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на 
инспекциската служба. 

 
(2) Потреби општи работни комепетенции на напредно ниво: 

- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати; 
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни;  
- раководење; и  
-  финансиско управување.  

 
(3) Во рамките на категорија В - инспектори се утврдуваат следниве нивоа на работни 
места на инспектори:  
 

- В1 - инспектор од прво ниво,  
- В2 - инспектор од второ ниво,  
- В3 - инспектор од трето ниво и  
- В4 - инспектор од четврто ниво. 

 
 

Инспектор од категоријата В треба да ги исполни следниве посебни услови за работното 
место:  
 -стручни квалификации за сите нивоа - најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен,  

 
Работно искуство, и тоа за:  
 

- нивото В1 најмалку три години работно искуство во областа на надлежноста 
на инспекциската служба, од кои најмалку две години на работно место од 
нивото В2, 

- нивото В2 најмалку две години работно искуство во областа на надлежноста 
на инспекциската служба, од кои најмалку една години на работно место од 
нивото В3, 

- нивото В3 најмалку една година работно искуство во областа на надлежноста 
на инспекциската служба или 

- нивото В4 со или без работно искуство,  
 

Општи работни компетенции за сите нивоа, категорија Б, согласно со Рамката на општи 
работни компетенции, посебни работни компетенции:  

- За сите нивоа да поседува меѓународно признат сертификат за работа со 
компјутерски програми за канцелариско работење и тоа еден од следниве:  



- Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен, 
- Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или  
- ECDL: Core - положен,  

за сите нивоа:  
- да има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место со 

полагање на психолошки тест и тест за интегритет и  
- за нивоата В1, В2 и В3 да има лиценца за инспектор од областа на 

надлежноста на инспекциската служба.  
 

(4) Потреби општи работни комепетенции на средно ниво: 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
- учење и развој;  
- комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- стратешка свест;  
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
За инспекторите нивоата во рамките на категориите дополнително се опишуваат со 
звање, и тоа:  
 

- Б1 – генерален инспектор 
- Б2 - главен инспектор,  
- Б3 - помошник главен инспектор,  
- Б4 - виш инспектор,  
- В1 - советник инспектор, 
- В2 - самостоен инспектор  
- В3 –помошник инспектор и  
- В4 - помлад инспектор. 

 
 
IV. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 
 
  

Член 11 
 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 14 работни места на помошно - 
техничките лица, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за 
внатрешна организација на инспекторатот. 
 

Член 12 
Работните места од членот 10 на овој правилник се распоредени на следниот 

начин: 
 Превоз на лица и опрема: 

- Ниво А3 – 4- Возач III 
 

 
Други помошно – технички лица 

- Ниво А3 –10- хигиеничар-курир 
 
 



 
 
Член 13 

          Општи услови за помошно техничките лица се:   
- Да е државјанин на Република Македонија;  
- Активно да го користи македонскиот јазик;  
- Да е полнолетен; 
- Да има општа здраствена способност за работното место; 
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на 

професија; 
  

 

Член 14 
(1) Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно –

техничките лица од категоријата А се:  

- Превоз на лица и опрема 
   Стручни квалификации, и тоа: 
- За нивото А3 – Средна стручна подготовка, работно искуство најмалку 2 години, 

Возачка дозвола за Б категорија – професионален возач, способност за писмена 
комуникација. 

 
Член 15 

(1) Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно –
техничките лица од категоријата А се:  

      -      Други помошно технички лица 
   Стручни квалификации  
- За нивото А3 – Основно образование, НКВ,ПКВ,НСО,КВ или ВКВ, без работно искуство 

 
 

 
V. OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 
                                                                                                                    
 
Реден број  1. 

Шифра ИНС 01 01 Б01001 

Ниво Б1 

Звање  Генерален инспектор 

Назив на работно место Државен советник за унапредување на работни односи  

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Развој и унапредувње на законската регулатива во врска со 
работните односи   

Работни задачи и обврски 
 

-Иницира предлози и мерки за изработка на материјали од 
областа на работните односи, 



 
 
 
 

-Дава совети по прашања поврзани со примената на законот 
за работни односи, 
-Дава мислења за прашања кои бараат одлуки од 
највисокото ниво на органот во областа на работните 
односи, 
-Предлaга мерки и активности при изработка на  стратешки 
документи од областа на работните односи 
-Во соработка со ресорни органи подготвува предлози за 
донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други 
прописи и општи акти од неговиот делокруг 
-Ги координира оперативните активности при 
имплементацијата на политиките во секторот и  
институциите од областа на работните односи над чија 
работа инспекторатот има надлежност, 
-Го претставува инспекторатот во повеќе тела и комисии во 
Владата и во Собранието на Република Македонија за 
прашања од областа на работните односи кога за тоа е  
овластен. 

 
   

 
Реден број  2.  

Шифра ИНС 01 01 Б01001 

Ниво Б1 

Звање  Генерален инспектор 

Назив на работно место Државен советник за креирање и развој на политики од 
област на безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование  Правни науки, Архитектура, урбанизам и планирање, 
Електротехника, Електромашинство, Електроника и 
автоматика, Енергетика, Градежништво и водостопанство, 
Индустриско инжинерство и Менаџмент, Машинство, 
Матерјали, Металургија, Регулација и управување со 
технолошки процеси, Технологија на прехрамбени 
производи, Текстилна технологија, Факултет за заштита при 
работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Креирање и координирање на имплемнтацијата на 
политиките од областа на безбедност и здравје при работа 
во согласност со европските и меѓународни стандарди 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Иницира предлози и мерки за изработка на материјали и 
документи по начелни прашања од областа, 
-Дава совети по прашања поврзани со одредени политики и 
со остварувањето на програматa за работа во областа 
безбедност и здравје при работа, 
-Дава мислења за прашања кои бараат одлуки од 
највисокото ниво на органот, 
-Учествува во изработка на закони и прописи од областа на 
безбедност и здравје при работа во насока на нивно 
усогласување со меѓународни норми и стандарди, учествува 
во изработка на подзаконски акти од областа на безбедност 
и здравје при работа и  учествува во работата на работни 



групи за реализација на изработката на подзаконските акти, 
-Предлaга мерки и активности при изработка на стратешки 
документи од областа на безбедност и здравје при работа и 
предлага концепти за развој на системот за безбедност и 
здравје при работа, 
-Дава мислења и стручна помош при подготовка на проекти 
во рамките на приоритетот 1 од Оперативната програма за 
развој на човечки ресурси во делот за привлекување и 
задржување на повеќе луѓе на работа,  
-Ги  координира оперативните активности при 
имплементацијата на политиките во секторот и институциите 
од областа на безбедност и здравје при работа над чија 
работа инспекторатот има надлежност, 
-Го претставува инспекторатот во повеќе тела и комисии во 
Владата и во Собранието на Република Македонија за 
прашања од областа на безбедноста и здравје при работа, 
кога за тоа е  овластен, 
-Ја претставува РМ во меѓународни организации за прашања 
 поврзани со безбедноста и здравје при работа 

 
 
1. Одделение за внатрешна ревизија 

Реден број  3. 

Шифра УПР 01 01 Б04000  

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за Внатрешна ревизија 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението во насока 
на спроведување организирана и координирана внатрешна 
ревизија со цел објективно оценување за подобро работење 
на ревидираниот субјект како и на системот за внатрешна 
контрола 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници во 
одделението и подготовува предлог план за работа на 
одделението; 
-Изготвува упатство за работа на одделението и повелба за 
внатрешна ревизија; 
-Подготовува планови за внатрешна ревизија врз основа на 
проценка на ризик и по одобрување од директорот 
обезбедување на нивно спроведување и следење (годишни 
планови, стратешки планови, предлог буџетска пресметка); 
-Подготвува извештаи (квартални, годишни) за работење на 
внатрешна ревизија; 
-Организира и координирање на работењето на внатрешната 
ревизија и вршење надзор на нејзино спроведување, 
назначување и издавање на писмо за овластување на 
внатрешни ревизори за секоја ревизија, изготвување 
записник за извршен надзор, информирање на директорот 



доколку се појави сомнеж за нерегуларност и /или измами, 
водење грижа за квалитетно извршување на внатрешна 
ревизија, евидентирање на ревизорски активности, чување 
на документи од ревизии; 
-Го следи спроведувањето на препораките од извршена 
ревизија и акциони планови; 
-Изготвува програма за секоја ревизија или назначува 
внатрешни ревизори за изготвување на програма; 
-Доставува ревизорски извештај до директорот; 
-Обезбедува обука на внатрешни ревизори, проценка на 
капацитет на ресурси на одделение за внатрешна ревизија, 
-Остварува соработка со министерство за финансии, Сектор 
за јавна внатрешна финансиска контрола, Државен завод за 
ревизија и други органи  

 

 
Реден број  4. 

Шифра УПР 01 01 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Внатрешен ревизор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Правни науки, Економски науки 

Други посебни услови -со судска одлука да не му е изречена казна забрана за 
вршење на дејност или професија додека трае забраната 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
обезбедување независно објективно оценување на 
субјектот, а со цел подобро работење на субјектот и 
поефикасен систем за внатрешна контрола 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Изготвува програма за ревизија доколку му е доверено и 
нејзино спроведувње; 
-Го информира раководителот на субјектот во кој се врши 
ревизија и го организира прелиминарниот состанок; 
-Спроведува работа на терен како систематски процес на 
објективно собирање докази; 
-Проучува документи и состојби неопходни за формирање на 
објективно мислење, проценка на спроведување на 
препораки; 
-Образложува наоди објективно и вистинито во писмена 
форма, поткрепени со докази, одржува заклучен состанок ; 
-Подготвува извештај (претходен и конечен), информира за 
текот на ревизија доколку се појави сомнеж за 
нерегуларност и /или измама; 
-Формира досиеја и ги чува сите документи во досието за 
внатрешна ревизија; 
-Ги следи и применува прописите од областа, вклучувајќи ги 
и прописите за финансиски менаџмент, внатрешна контрола 
и внатрешна ревизија утврдени од Европска комисија за 
внатрешна ревизија во делот на користење на средства од 
фондови на Европска унија 

 

2. Сектор за управување со човечки ресурси 
Реден број  5. 



Шифра УПР 01 01 Б02000 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор 

Назив на работно место Раководител на сектор за Управување со човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Образование, Организациони науки и управување 
(менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на секторот и 
спроведување на належностите на секторот во функција на 
кадровско екипирање, професионален развој на вработените 
и инспекторатот во целина 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Ја планира, организира и координира работата на секторот, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените, го следи, контролира и оценува работењето на 
вработените 
-Врши функционална анализа на надлежноста на органот на 
државната служба и ја организира и насочува работата при 
изработка на правилниците за внатрешна организација и 
систематизација на работните места во врска со 
обезбедување на целосна методолошка, организациска и 
техничка поддршка на сите активности и ги координира и 
насочува сите активности во врска со вработувањето и 
мобилноста во државна служба за потребите на органот, во 
врска со оценувањето, стручното оспособување и 
усовршување на државните службеници, во врска со 
мотивацијата и подобрувањето на квалитетот на 
меѓучовечките односи и во врска со правата, должностите и 
одговорностите на државните службеници (службенички 
однос) и информативниот систем за човечки ресурси;  
-Го организира спроведувањето на постапки за вработување 
и мобилност на државни службеници; Членува во комисии за 
вработување; Управува со лични досиеа на вработените и 
пристапот до личните  податоци;  
-Редовно одржува консултации и работни состаноци со 
оценувачите и дава инструкции во функција на законито и 
транспарентно спроведување на постапката на оценување на 
државните службеници; 
-Учествува во спроведувањето на организацискиот развој на 
органот на државната служба кој ги адресира прашањата на 
планирање, професионален развој, задржување на 
вработените и управување со промените и го следи развојот 
на организациската култура во функција на остварување на 
целите на органот на државната служба; предлага и развива 
политики и стратешки документи за управување со 
човечките ресурси во органот на државната служба; ја 
координира работната група за подготовка и развој на 
упатства и процедури за воведување и активирање на 
државните службеници особено за воведна обука и 
менторство, почитување на работното време, начинот на 
користење на дневниот одмор (пауза), начинот на користење 
на апаратот за електронска евиденција на 
присутноста/отсутноста на работа, боледувањето, 



делегирањето на работни задачи, комуникацијата, 
однесувањето на државните службеници во текот на 
работата и го следи нивното исполнување; 
-Обезбедува стручно-оперативна поддршка на Комисијата за 
водење на дисциплинска постапка за утврдување на 
дисциплинска одговорност и Комисијата за утврдување на 
материјална одговорност на државните службеници; 
-Континуирано ја следи состојбата со човечките ресурси, 
организира состаноци со раководните службеници за 
планирање на потребите за човечки ресурси, се грижи за 
правилна примена на законите и подзаконските акти од 
областа на управувањето со човечките ресурси и ги советува 
другите раководни државни службеници во органот на 
државната служба, за прашања од областа на управувањето 
со човечките ресурси. 
-Ја следи имплементацијата на законските и подзаконские 
акти, измени и дополнувања во законска регулатива; Пишува 
мислења, информации и предлози на предлог закони и 
подзаконски акти од областа на човечките ресурси; 

 
Реден број  6. 

Шифра УПР 0101 Б03000 

Ниво Б3 

Звање  Помошник Раководител на сектор 

Назив на работно место Помошник Раководител на сектор за управување со 
човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Образование, Организациони науки и управување 
(менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Помага во  работата на раководителот на секторот во 
потребна стручна помош на раководителите на одделенијата 
при вршењето на најсложените работи и задачи и го следи 
текот на нивното извршување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

 -Му помага на раководителот на секторот во потребна 
стручна помош на раководителите на одделенијата при 
вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот 
на нивното извршување;  
−Изготвува мислења и предлози по прописи и материјали од 
области поврзани со и од делокруг на секторот и врши 
стручна обработка на прашањата од значење за уредување 
на односите со законите и други прописи од делокругот на 
секторот;  
−Се грижи за стручно и ефикасно водење на евиденциите и 
регистрите во надлежност на секторот и врши надзор над 
квалитетот и веродостојноста на податоците во евиденциите 
и регистрите;  
−Потпишува тековна коресподенција и акти од делокругот на 
секторот за кои е овластен од директорот; 
−Ги обединува годишните и повеќе-годишните програми за 
обука на државни службеници од одделенијата и се грижи 
за нивна реализација;  
−Ги координира теренските истражувања за прибирање на 



информации и активностите за следење и контрола на терен; 
−Ја следи усогласеноста на прописите од областа на секторот 
со останатите национални прописи и прописите на 
Европската Унија, непосредно изготвува анализи, предлага 
ставови по начелни системски прашања во врска со 
проблемите од делокругот на секторот и иницира нивно 
решавање до раководителот на секторот; 
 

 
2.1 Одделение за персонална евиденција и информативен систем за човечки ресури 

Реден број  7. 

Шифра УПР 0101 Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за персонална евиденција и 
информативен систем за човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Образование, Организациони науки и управување 
(менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Раководи со одделението ефикасно,ефективно и квалитетно, 
ја организира, насочува, координира работата како и ги 
распоредува работите и задачите на вработените во 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Ги распоредува работите и задачите на вработените во 
одделението, пренесува инструкции од раководителот на 
секторот и ги спроведува дадените насоки и дава упатства за 
извршување на работите и задачите и врши непосредна 
контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите 
од одделението; 
-Подготвува предлог-план за работа на одделението и 
извештај за напредокот во спроведувањето на програмата за 
работа на одделението; 
-Предлага програмски мерки и активности за подобрување и 
унапредување на системот за човечки ресурси; 
-Врши надзор и дава насоки при изработка на стручни 
основи (информации, студии, анализи, елаборати, извештаи) 
за собирање на податоци и документи;  
-Оценување на административни службеници од непосредно 
пониското ниво, а по потреба и на други административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции; 
−Соработува и остварува редовни контакти со останати 
раководители на одделенијата во рамките на органот и 
разменува информации и искуства со државни органи, 
институции и организации од областа на делокруг на 
одделението;  
−Учествува во одлучување за спроведување на конкретни 
одлуки за работите кои се вршат во одделението и иницира 
решавање на одделни прашања и проблеми од областа 
човечки ресурси и дава препораки за нивна имплементација 
-Учествува во работата на работни тела формирани од 
Директорот или Владата кога за тоа е овластен. 



 

 
Реден број  8. 

Шифра УПР 0101 В02000 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник за вработување и мобилност на 
административни службеници 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Политички науки, Образование, Организациони науки и 
управување (менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со податоци за вработените и бази на податоци 
за различни параметри за навремена, целосна и точна 
евидентираност на состојбите по различни критериуми, како 
и учествување во постапка за вработување; 

 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Помага при подготвување на аналитички извештаи за 
користењето на работното време, за нивото на мотивација и 
етика на вработените и ја следи примената на етичкиот 
кодекс за државни службеници; 
-Управува со базата на податоци за вработените, ја ажурира 
и соработува со Секторот за буџет за податоци потребни за 
платите на државните службеници; 
-Води статистичка евиденција за подготовка на  месечни 
анализи, извештаи и информации за кадровската 
екипираност на инспекторатот по основ на разни параметри: 
етничката, полова и образовна структура на вработените; 
-Помага при управување со електронскиот систем за работно 
време; помага при подготвување на анализи, извештаи и 
статистички податоци за отсуства, редовност на вработените 
и други параметри и се грижи за  
-Управува со базата на податоци и води евиденција за 
годишно и шест месечно оценување на државните 
службеници и води евиденција на додатокот на плата за 
кариера 
-Пишува Предлог - преглед за годишен одмор на државни 
службеници и води евиденција на користење на денови; 
-Помага при управување со електронската база на податоци 
за посетени обуки (електронско досие на државни 
службеници за стручно усовршување) и ги администрира 
добиените покани од надворешни добавувачи до државни 
службеници и организациони единици, води интерна 
библиотека од материјали од посетувани обуки на 
државните службеници во инспекторатот 
-Се грижи за информативните пунктови во инспекторатот и 
ги средува доставените пофалби, поплаки и критики од 
вработените и учествува во работата на групата одговорна за 
подготовка на одговори на доставени барања, поплаки и 
жалби во информативниот пункт 
-Поставува информации, правилници за внатрешна 
организација и систематизација на работни места и друг 
информативен материјал на огласна табла 



-Учествува во постапка за вработување 

 
Реден број  9. 

Шифра УПР 01 01 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за информативен систем за човечки 
ресурси  

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Правни науки, Образование, Организациони науки и 
управување (менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со податоци за вработените и бази на податоци 
за различни параметри за навремена, целосна и точна 
евидентираност на состојбите по различни критериуми 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Управува со електронскиот систем за работно време; 
- Внесува податоци во и управува со електронски систем за 

менаџмент на човечки ресурси (ЕСМЧР) 
- Прибира потребни податоци за подготовка на Предлог - 

преглед за годишен одмор на државни службеници;  
- Поставува информации, правилници за внатрешна 

организација и систематизација на работни места и друг 
информативен материјал на интерна огласна табла 

- Води евиденција на изречени дисциплински мерки, мерки 
за постигнат учинок;  

- Подготвува аналитички извештаи за евиденција и 
користење на работно време, отсуства, персонална 
екипираност на министерството по основ на разни 
параметри (етничката, полова и образовна структура и 
социјален статус); 

 

 
Реден број  10. 

Шифра УПР 0101 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за остварување на права и одговорност 
на административните државни службеници  

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Наука за книжевност, Образование, Организациони науки и 
управување (менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-административни работи во 
функција на законско оставрување на правата и обврските на 
административните државни службеници 

Работни задачи и обврски 
 

- Врши стручно-административни работи поврзани со 
остварување на права на државните службеници согласно 



 
 
 
 

законските и подзаконските одредби за административни 
службеници, работни односи, безбедност и здравје при 
работа, колективен договор за вработени во јавен сектор и 
други релевантни акти 

- Подготвува решенија и други акти во врска права и 
обврски на државните службеници; 

- Врши стручно-административни работи поврзани со 
постапките за утврдување на дисциплинска одговорност 
на вработените пред Комисијата за дисциплински 
постапки; 

- Подготвува одговори на жалби до АА за прашања на 
дисциплинска одговорност; 

- Дава стручни појаснувања и мислења за примена на 
законските одредби; 

- Изготвува анализи и информации за прашањата поврзани 
со привлекувањето и задржувањето на високо 
квалификувани кадри, вработувањето, хоризонталната 
мобилност и престанокот на вработувањето на државните  
службеници. 

 
Реден број  11. 

Шифра УПР 0101 Г01000 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт  

Назив на работно место Самостоен референт за персонална евиденција 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Гимназиско образование, Средно стручно образование- 
економски смер 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно- технички работи во 
функција на пријава и одјава на вработени; регулирање на 
социјални, здравствени и пензиски бенефиции; 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Собира и ажурира лични податоци и правни акти (договори, 
решенија, потврди, одлуки и др) за вработени; 
-Се грижи за лични досиеа на вработените ; 
-Подготвува потребни документи за пријавување и 
одјавување на вработените во Агенцијата за вработување; 
-Води евиденција на доставени Анкетни листови, Изјава за 
интереси, Овластувања за ЗЛП, Извештаи од периодични 
здравствени прегледи на вработени; 
-Води евиденција на користење на годишен одмор;   
-Врши електронско пријавување и одјавување на 
вработените и членовите на нивните семејства во Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија;   

 
2.2 Одделение за развој, управување со кариера и перформанси на вработени 

Реден број  12. 

Шифра УПР 01 01 Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за развој, управување со 



кариера и перформанси на вработени 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Образование, Организациони науки и управување 
(менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Раководи со одделението, ја организира, насочува, 
координира работата на одделението и ги распоредува 
работите и задачите на вработените во одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Дава стручна помош, совети  и вршење на менторство во 
работењето на државните службеници во одделението и 
води грижа за стручното усовршување и работната 
дисциплина на вработените во одделението; 
−Ги распоредува работите и задачите на вработените во 
одделението и им дава насоки за нивното извршување;  
 −Врши најсложени работи од делокругот на одделението 
кои се однесуваат на изготвување на предлог акти за 
развојот на вработените и нивните перформанси 
−Соработува и остварува редовни контакти со останати 
раководители на одделенијата во рамките на органот и 
разменува информации и искуства со државни органи, 
институции и организации од областа на делокруг на 
одделението;  
-Организира и спроведува теренски истражувања за 
прибирање на информации; 
-Оценување на административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица; 
-Учествува во оценување на административни службеници 
во својата институција и на административни службеници во 
други институции; 
−Учествува во одлучување за спроведување на конкретни 
одлуки за работите кои се вршат во одделението и иницира 
решавање на одделни прашања и проблеми од областа и 
дава препораки за нивна имплементација 
 

 
Реден број  13. 

Шифра УПР 01 01 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за развој на човечки ресурси и управување со 
работни постигнувања на административни државни 
службеници 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Правни науки, Образование, Организациони науки и 
управување (менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Спроведување на стручни работи во функција на 
обезбедување континуиран професионален развој, стручно 



 
 
 

усовршување и вреднување на резултатите од работењето 
на административните државни службеници 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Предлага форми за организациска проценка на потребите 
за обука на вработените и подготвува предлог Годишна 
програма за обука 

- Подготвува курикулуми за обука на административни 
државни службеници за генерички обуки 

- Развива индикатори за успешност на спроведени обуки; 
- Развива годишен календар за спроведување на обука; 
- Обезбедува стручна поддршка за проценка и 

имплементација на специјализирани обуки; 
- Обезедува стручна поддршка за развој на индивидуланите 

планови за развој; 
- Обезбедува стручна поддршка за спроведување на 

полугодишно интервју и спроведување на постапка за 
оценување  

- Дава стручна поддршка за решавање на поднесените 
приговори за преиспитување на оценката; 

- Развива анкетни прашалници за истражување на различни 
параметри кај вработените поврзани со постигнувањата на 
вработените  

- Учествува во предлагање на мерки за задоволство, 
посветеност на вработени, нивна информираност 

 
Реден број  14. 

Шифра УПР 01 01 В02000 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник за Управување со работна перформанса и 
промени 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Правни науки, Образование, Организациони науки и управување 
(менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
развивање  и имплементирање на модели за управување со 
работна перформанса,  промени и мотивација на вработени за 
подобрување на ефикасноста на државните службеници и 
постигнување на повисоко ниво на управување со расположливите 
човечки ресурси 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Проучува модели и дава предлози за воведување на соодветен 
модел за управување со работна перформанса и мотивација на 
вработените, нивно моделирање согласно потребите на органот; се 
грижи за активно промовирање на култура на отворена 
комуникација и транспарентност во работењето, поттикнување на 
тимско работење, развивање на вештини за преговарање, 
комуникациски техники во области на ризик и управување со 
конфликт на интереси и одржување на социјални активности; и 
спроведува евалуација на нивната успешност преку анализи на 
организациски процеси и индивидуални појави кај државните 
службеници 
-Подготвува и развива анкетни прашалници за мерење на 
задоволството на вработените на годишно ниво, го следи 



спроведувањето на анкетите и врши аналитичка обработка на 
добиените одговори и интерпретацијата на резултатите; 
-Развива и предлага мерки за унапредување на дисциплината на 
државните службеници, надминување на слабостите без примена 
на дисциплински мерки, редуцирање на бројот и должините на 
отсуствата; 
-Обезбедува стручно-оперативна поддршка во врска со позитивната 
материјална компензација (парична награда врз основа на 
оценување, парична награда врз основа на постигнати 
позначителни резултати, додаток на плата за кариера, додаток на 
плата за работа подолго од полното работно време, социјално 
осигурување и осигурување од последица на несреќен случај-
незгода) и нематеријална компензација на вработените и стручно-
оперативна поддршка во водењето на постапките за дисциплинска 
и материјална одговорност; 
-Дава предлози во подготовка на интерни процедури за 
управување со работната перформанса; дисциплина; доделување 
на парични награди и други од интерес за правата и обврските на 
вработените; 
-Пишува мислења, информации и извештаи за успешноста на 
моделите; остварува коресподенција со АА и други органи на 
државна управа и меѓународни тела за прашања поврзани со 
развојот на човечките ресурси; организацискиот систем и 
менаџментот во целина; 

 
Реден број  15. 

Шифра УПР 01 01 В03000 

Ниво В3 

Звање  Соработник 

Назив на работно место Соработник за следење и развој на капацитетите на вработените 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Образование, Организациони науки и управување (менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-административни работи во функција 
на обезбедување континуиран професионален развој, стручно 
усовршување на административните државни службеници 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Врши организациска проценка на потребите за обука на 
вработените и подготвува предлог Годишна програма за обука 

- Комплетира податоци за потребите од обука на државните 
службеници и учествува во подготовка на годишната програма 
за обука, буџетот за реализација на годишната програма за 
обука, курикулумите за избор на обучувачи, следењето на 
процесот на реализација на годишната програма за обука и 
евалуација на стекнатите знаења од реализираните обуки; 

- Прибира податоци за потреби од специјализирани обуки во 
областите од надлежност на министерството и води евиденција 
на нивна реализација; 

- Собира обрасци за спроведено оценување и учествува во 
спроведување на годишни анкети на вработените за 
задоволство, посветеност и други параметри поврзани со 
постигнувањата на вработените;  

- Го следи спроведувањето на анкетите и врши аналитичка 



обработка на добиените одговори и интерпретацијата на 
резултатите; 

 
Реден број  16. 

Шифра УПР 01 01 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Пмлад соработник – Стручен администратор за обука и 
оценување на државни службеници 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Образование, Организациони науки и управување (менаџмент), 
Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со податоци за вработените и бази на податоци за 
спроведени обуки и оценување на вработените 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

Управува со базата на податоци за спроведено оценување на 
државните службеници; 

- Внесува податоци во регистар на посетени обуки 
- Администрира добиените покани од надворешни добавувачи 

до вработени согласно индивидуален план за развој и годишна 
програма за обука 

- Води интерна библиотека од материјали од посетувани обуки 
на државните службеници во министерството 

- Се грижи за информативните пунктови во инспекторатот и ги 
средува доставените пофалби, поплаки и критики од 
вработените  

- Доставува податоци за Регистарот на ментори и ги организира 
потребните предуслови за спроведување на менторството 

- Го организира спроведувањето на обуките согласно календарот 
за обуки и врши техничка подготовка на материјали за обука; 

- Се грижи за материјалните ресурси (опремата) за спроведување 
на обуки; 

 
 
 

3. 3. Сектор за финансиски прашања 
Реден број  17. 

Шифра УПР 01 01 Б02000 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на Сектор 

Назив на работно место Раководител на Сектор за финансиски прашања 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 

Управување со функционирањето на секторот и 
спроведување на надлежностите за прашањата поврзани со 
организација на  финансиското работење 



 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Подготовува предлог план за работа на одделението 
-Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува раководните државни службеници 
-Ги организира активноститте за подготовка на Буџетот и 
финансиските планови на прва и втора линија буџетски 
корисници, навремено финансирање на втора линија 
буџетски корисници, ги решава финансиските проблеми на 
втора линија буџетски корисници 
-Контролира предлог буџетот за инспекторатот и ја 
ораганизира финансиската контрола на целокупната 
документација 
-Се грижи за законитиоста на сметковотствено финансиското 
работење 
-Организира еведенција и попис на основни средства и ситен 
инвентар 
-Учествува во подготовка на планот за јавни набавки, 
спроведува контрола на јавните набавки 
-Организира подготовка на завршна сметка на инспекторатот 
-Ги следи законските и подзаконски акти од областите во 
надлежност на секторот 

 
 
 
Реден број  18. 

Шифра УПР 01 01 Б03000 

Ниво Б3 

Звање  Помошник Раководител на сектор 

Назив на работно место Помошник Раководител на сектор за финансиски прашања 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Помага во  работата на раководителот на секторот во 
потребна стручна помош на раководителите на одделенијата 
при вршењето на најсложените работи и задачи и го следи 
текот на нивното извршување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

−Му помага на раководителот на секторот во  потребна 
стручна помош на раководителите на одделенијата при 
вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот 
на нивното извршување;  
−Изготвува мислења и предлози по прописи и материјали од 
области поврзани со и од делокруг на секторот и врши 
стручна обработка на прашањата од значење за уредување 
на односите со законите и други прописи од делокругот на 
секторот;  
−Се грижи за стручно и ефикасно водење на евиденциите и 
регистрите во надлежност на секторот и врши надзор над 
квалитетот и веродостојноста на податоците во евиденциите 
и регистрите;  
−Потпишува тековна коресподенција и акти од делокругот на 
секторот за кои е овластен од министерот;  



−Ја следи усогласеноста на прописите од областа на секторот 
со останатите национални прописи и прописите на 
Европската Унија, непосредно изготвува анализи, предлага 
ставови по начелни системски прашања во врска со 
проблемите од делокругот на секторот и иницира нивно 
решавање до раководителот на секторот; 
−Учествува во работата на работни тела формирани од 
министерот или директорот, кога за тоа е овластен; 

 
3.1. Одделение за буџетска координација,контрола и смедководствено плаќање 

Реден број  19. 

Шифра УПР 01 01 Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за буџетска координација, 
контрола и сметководствено плаќање 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението и 
спроведува надлежности на одделението во функција на 
дефинирање буџетските проекции на средствата на 
инспекторатот, програми и проекти, а со цел транспарентно, 
рационално и контролирано користење на истите 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Подготовува предлог план за работа на одделението 
-Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници 
-Ја организира подготовката на Буџетот на инспекторатот, го 
организира следењето на извршувањето на Буџетот на 
инспекторатот во сите раздели, програми, потпрограми и 
ставки; 
-Ја организира подготовката на ребалансот на буџетот на 
инспекторатот за сите раздели; 
-Го организира процесот на контирање и книжење на 
целокупната документација од работата на Инспекторатот за 
сите  раздели 
-Ја организира евиденцијата и парвилното книжење на 
основните сретства и ситен инвентар 
-Ја органзира распределбата на основните средства  и ситен 
инвентар и се грижи за правилно задолжување со основните 
сретства и ситниот инвентар  
-Организира контрола на целосната документација и 
прибира извештаи за одредени недостатоци и проблеми во 
текот на работата;  
-Организира подготовка на квартални, годишни и месечни 
планови до министерството за финансии за сите раздели;  

 
Реден број  20. 

Шифра УПР 01 01 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за буџетска анализа и контрола 



Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на Одделение 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни работи во функција 
на подготовка и следење на Буџет и ребаланс на буџет 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Ја организира подготовката на Буџетот на инспекторатот  
-Ја организира подготовката на ребалансот на буџетот  
-Го следи извршувањето на Буџетот на Инспекторатот    
-Планира – подготвува проекции за потребните буџетски 
сретства по програми и ставки  месечно, квартално 
полугодишно и годишно  
-Подготвува предлози за подобро искористување на 
буџетските средства и подготвува предлог пренамени до 
претпоставените  
-Подготвува квартални годишни и месечни планови за 
инспекторатот; 

 
Реден број  21. 

Шифра УПР 01 01 В03000 

Ниво В3 

Звање  Соработник 

Назив на работно место Соработник – Сметководител 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на Одделение 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно-оперативни работи од 
надлежност на одделението во насока на комплетирање и 
контрола на сметководствени документи, контирање и 
книжење на истите по хронолошки редослед, со цел 
спроведување на годишна завршна сметка 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира и средува сметководствени документи и врши 
нивно книжење и контрола; ја комплетира потребната 
документација  
-Книжи и контролира сметководствените документи по 
хронолошки редослед на деловните промени во налозите за 
книжење и нивно сложување со извод 
-Усогласува приходи и расходи на Инспекторатот  
-Усогласува синтетичката со аналитичката сметководствена 
евиденција 
-Составува извештаи и други информации и обезбедување 
на податоци за реализација на средствата во инспекторатот  
-Подготовува годишна завршна сметка и подготвува 
потребни формулари 
-Следи и спроведува законски прописи од сметковотствената 
евиденција 
-Средува сметководствена евиденција и нејзино архивирање 
-Известува за сите проблеми при книжењето  
-Учествува во организација на пописот и евиденција и 
ажурирање на пописните документи во сметководстваената 



документација  

 
Реден број  22. 

Шифра УПР 01 01 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за исплата на плати 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручни работи од надлежност на 
одделението за подготовка и  исплата на плати, храна, 
превоз, даноци и придонеси, како и пресметка на одбитоци 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Подготвува исплата на плати, храна, превоз, даноци и 
придонеси од плата согласно законските прописи и други 
персонални исплати по утврдена методологија, ликвидатура 
за персонални исплати, изготвување на прегледи и 
статистички извештаи за персонални исплата; 
-Изготвува статистички извештаи и нивно доставување до 
надлежните институции согласно законските прописи и 
процедури во доменот на персоналната исплата и 
евиденција. 
-Изготвува обрасци за кредит, потврди за износ на плата на 
вработени, одбитоци од плата административни забрани по 
разни основи, синдикат, кредити, судски извршни и др. 
-Прави пресметка на боледувања над 21 ден и доставува на 
обрасци до Фондот за здравство. 
-Подготвува исплата на комисии формирани од страна на 
Инспекторатот 
-Изготвува годишни пресметки на платен персонален данок  
и доставување до Управа за приходи  
-Изготвува обрасци  М4 и М8 за постојната и изминати 
години,  изготвување на ТРУД 1 за Заводот за статистика. 
-Прибира податоци и води  евиденција за прекорачување на 
лимитот за репрезентација  во инспекторатот и надвор од 
него на лицата кои според решението имаат право на 
користење 

 
Реден број  23. 

Шифра УПР 01 01 Г01000 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на работно место Самостоен референт – Благајник 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Средно стручно образование- економски смер   

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

Спроведување на  стручно-оперативни работи поврзани со 
спроведување на надлежности на одделението во областа 
на благајничко работење: контрола на документација за 



 
 

готовински трансакции, уплати и исплати и нивна 
евиденција, подготовка на патни налози 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Секојдневно води благајнички работи и трезор, благајничко 
работење и сите уплати и исплати редовно ги евидентира во 
книгата на благајната 
-Извршува сметковна, суштинска и формална  контрола на 
сите книговодствени документи за готовински трансакции и 
ја утврдува нивната исправност согласно одредбите на 
Законот за сметководство и др. акти кои го регулираат 
финансиско материјално работење.   
-Подига  пари во денари и девизи за намирување на 
трошоци во готово и подготвува налози и решенија за патни 
и дневни трошоци за службени патувања и месечни 
прегледи за службени патувања во земјата и странство 
-Предлага  висината на благајничкиот максимум за секој вид 
на благајната одделно и води сметка за одржување на 
состојбата на средствата во благајната во рамките на 
утврдениот благајнички максимум 
-Врши правилно и точно книжење на паричните исправи во 
книгата на благајната: врши сметковна, суштинска и 
формална контрола на сите документи за готовинска 
трансакција и ја утврдува нивната исправност во согласност 
со Законите  
-Подига готови пари трошоци за ситни набавки на 
материјали и слично, врши нивна исплата и ги евидентира во 
книгата на благајната, врши сложување на благајната на 
крајот на годината и нивно затварање.  
-Подготвува налози и решенија за патни и дневни трошоци 
за службени патувања и изготвува месечни прегледи за 
службени патувања во земјата и странсво 
-Изготвува периодични прегледи, планови и извештаи за 
готовинските трансакции по одделни видови групи и за 
точноста на сумарните прегледи. 
-Секојдневно води благајнички работи и трезор, редовно ги 
евидентира во книгата на благајната сите уплати и исплати, 
редовно го предава благајничкот извештај со неговите 
прилози до одговорното лице за книжење. 

 
 

3.2 Одделение за јавни набавки 
Реден број  24. 

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на oдделение за јавни набавки 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението и 
спроведува надлежности на одделението во функција на 
дефинирање на планот за јавни набавки на инспекторатот,  
транспарентно спроведување на постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски -Подготовува предлог план за работа на одделението 



 
 
 
 
 

-Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници 
-Учествува во подготвувањето на буџетот во делот за 
капиталните инвестиции ; 
-Врши анализа и следење на неговото извршување за 
капиталните инвестиции ;  
-Ја следи динамиката на одвивање на имплементацијата на 
стратешките приоритети и годишната програма за капитални 
инвестиции;  
-Учествува во изготвување на планот за јавни набавки; 
-Ги следи законските прописи во областа на набавките и е 
одговорен за правилна примена на истите;  
-Се грижи за спроведување на планот за набавки; 
-Го следи склучувањето на договорите и реализацијата на 
истите според Законот за јавните набавки;  
-Остварува редовни контакти со другите раководители на 
одделенијата во секторот и разменува информации и 
искуства; 

 
Реден број  25. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за спроведување на постапка за јавни набавки 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно-административни работи од 
надлежност на одделението за навремено, транспарентно и 
ефикасно спроведување на постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Подготвува  одлуки за јавни набавки; 
-Проверува целокупна докоментација од јавни набавки и 
подготвува одлука за избор; 
-Ги прати сите промени во законот за јавни набавки; 
-Комуницира со Бирото за јавни набавки за толкување на 
законот за јавни набавки; 
-Изготвува предлог акти (одлуки,решенија) од областа на 
јавните набавки 
-Врши административна работи и поддршка во комисијата за 
спроведување јавни набавки; 
-Ја контролира комплетноста на документацијата од јавни 
набавки пред предавање на одделението за сметководство; 
-Ја следи реализацијата на планот за јавни набавки во 
споредба со буџетот на Инспекторатот 

 
Реден број  26. 

Шифра УПР 0101В02000 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник за подоготовка на Договори, други 



документи и извештаи за јавни набавки 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно-административни работи од 
надлежност на одделението за навремено, транспарентно и 
ефикасно спроведување на евиденција на постапките за 
јавни набавки 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Подготвува договори за јавни набавки; 
-Изготвува предлог- одговори по жалби од јавни набавки; 
-Подготвува предлог-План за јавни набавки; измени и 
дополнување на планот за јавни набавки и ја следи 
реализацијата на планот за јавни набавки; 
-Учествува во подготовка на буџетот за капиталните 
инвестиции  и подготовка на буџетот за другите тековни 
набавки; 
-Одржува постојана комуникација со оделението за буџет, 
контрола и  известување; 
-Води евиденција на јавните набавки и испраќа извештаи до 
бирото за јавни набавки; 
-Води евиденција на економски оператори од кој 
Инспекторатот ги задоволувала своите потреби; 
- Добива информации за нови потреби за набавки од 
оделението за буџет, контрола и  известување ; 

 
Реден број  27. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно техничка подршка 
за постапување по Јавни набавки 

Број на извршители Тетово (1) 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно - административни работи од 
надлежност на одделението за навремено, транспарентно и 
ефикасно спроведување на постапките за јавни набавки 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Врши наједноставни рутински работи кои се однесуваат на 
подготовка на план за јавни набавки 
-Изготвува предлог акти (одлуки,решенија) од областа на 
јавните набавки 
-Помага при вршење на административни работи и пружа 
подршка во комисијата за спроведување јавни набавки 
-Пишува барања за објавување постапки за јавни набавки и 
пишува текст на отворен,ограничен и други постапки за ЈН 
предвидени со ЗЈН 
-Следи измени и дополнување на Законот за јавни набавки и 
подзаконските акти за јавните набавки; 
-Го проверува задоволството од економските оператори кој 



ги добиле јавните набавки; 
-Помага при пишување на предлог-План за јавни набавки  

 
Реден број  28. 

Шифра УПР 0101 В04000    

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за стручна поддршка за постапување со 
сукцесивните Јавни набавки и комуникација со 
економските оператори 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Комуникација со економските оператори за сукцесивните 
јавни набавки за навремено снабдување на Инспекторатот 
со услуги и стоки 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибирање на барања од секторите на инспекторатот за 
потребите од стоки и услуги; 
-Комуникација со економските оператори и доставување на 
нарачки за стоки и услуги од спроведените сукцесивни 
набавки ; 
-Известување на секторите за пристиганатите стоки или 
испорачаните услуги од економските оператори ; 
-Разгледување на добиените фактури за нарачаните стоки и 
услуги од економските оператори ; 
-Комплетирање на добиените фактури од економските 
оператори и доставување на плаќање ка соосветниот 
вработен во секторот финансии ; 
-Следење на искористување на сукцесивните набавки и 
внимавање за ненадминување на сумата од потпишаниот 
договор 
-Комуницира со службата за општи за заедницки работи за 
испорака на потребните стоки ; 
-Доставување на збирно барање за потребите од стоки до 
Службата за општи и заеднички работи ; 

 
 

4.Сектор за правни, нормативни, општи и информатички работи 
Реден број  29.  

Шифра УПР 0101Б02000 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на  Сектор 

Назив на работно место Раководител на Сектор за правни, нормативни, општи и 
информатички работи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Правни науки, Образование, Информатика 

Други посебни услови  

Работни цели 
 

Управување со функционирањето на секторот и 
спроведување на регулаторна, координативно - стручна и 



 
 
 

нормативно-правна функција во насока на моделирање и 
зајкнување на системот за законско и транспарентно 
реализирање на надлежностите на инспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Подготовува предлог план за работа на секторот и ја 
организира и координира работата на секторот, спроведува 
надзор и дава насоки и упатства за работа на вработените,  
го следи и контролира работењето на вработените и ги 
оценува државните службеници 
-Дава упаства при подготовка на интерни акти и пишува  
мислења, анализи, информации и  извештаи за истите и 
врши контрола на одлуки, решенија договори, спогодби и 
други прописи; Изготвува мислења по предлози за 
покренување постапка за уставноста и законитоста од 
областа што ја покрива секторот;  
-Следи примена на подзаконски акти, следи измена и 
дополнувања на закони и други подзаконски акти и акти за 
областите во надлежност на инспакторатот; 
-Дава насоки за одговори  по однос на поднесени 
претставки, за изготвување предлог-интерни процедури за 
спроведување на постапки за утврдување на неправилности 
во работењето; за имплементација на процесот на 
спроведување контролни постапки и дава насоки на 
вработените во текот на постапката; 
-Го преставува инспекторатот во судски постапки по 
издадено полномошно 
-Дава насоки за изготвување предлог – механизам за 
следење на внатрешните постапки на организационите 
единици  од аспект на имплементацијата на законската 
регулатива 
-Дава насоки за изготвување на мислења до Директорот  во 
однос на откриени неправилности, слабости во работењето, 
сторени прекршоци при спроведувањето на законската 
рамка од надлежност на организационите единици; 

 
4.1 Одделение за правни, нормативни и општи работи 

Реден број  30. 

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за правни, нормативни и општи 
работи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението во насока 
на ефикасно и законито спроведување на работите од 
нормативен и заеднички интерес на инспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 

-Подготовува предлог план за работа на одделението 
-Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници 



 -Пишува упатство за работа на одделението  
-Контролира изработени решенија за формирање Комисии, 
работни групи; договори, спогодби и акти со кои се 
регулираат нормативни процеси 
-Следи измени и дополнувања на законска регулатива од 
надлежноста на инспекторатот 
-Изготвува план за јавни набавки за потребите на 
одделението 
-Пишува одговори на тужби, жалби и други правни 
поднесоци доставени до инспакторатот  
-Подготвуваат мислења по предлозите за покренување на 
постапка за оцена на установста и законитоста на прописите 
од надлежност на Секторот и Инспекторатот  
-Води судски постапки за и против Инспекторатот 
-Пишува информации, мислења, предлози барани од органи 
на државна управа и врши коресподенција со истите  
-Соработува со Државното правобранителство, Основното 
јавно обвинителство, Судовите, Народниот павобранител, 
Државната комисија за спречување на корупција, 
Генералниот секретаријат и Собранието на РМ 

 
Реден број  31. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за заштита на лични податоци 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Правни науки, Политички науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни работи во функција 
на  заштита на личните податоци на вработените и 
корисниците на услугите на инспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Соработува со организационите единици за прашања од 
областа на заштитата на личните податоции; 
-  Учествува во донесувањедлуки поврзани со обработката на 
личните податоци, како и со остварувањето на личните 
податоци на корисниците на услугите на инспекторатот во 
областите од надлежност како и со остварување на правата 
на субјектите на личните податоци; 
-   Ја следи усогласеноста  со законот и со прописите 
донесени врз основа на законот, а се однесуваат на 
обработката на личните податоци како и со внатрешните 
прописи за заштита на личните податоци и со 
документацијата за технички и организациони мерки за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци; 
-  Изработува внатрешни прописи за заштита на личните 
податоци и документацијата за техничките и организациони 
мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката 
на личните податоци; 
-  Ја координира контролата на постапките и упатствата 
утврдени со внатрешните прописи за заштита на личните 



податоци и во докумнетацијата за техничките и 
организациони мерки за обезбедување на тајност и заштита 
на обработката на личните податоци; 
- Предлага обука на вработените поврзана со заштитата на 
личните податоци; 
- Врши и други работи поврзани со прашањата од областа на 
заштитата на личните податоци и документацијата за 
технички и организациони мерки за безбедност и тајност на 
личните податоци; 

 
Реден број  32. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за нормативно работење 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Правни науки, јавна управа и администрација 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни и административни 
работи за  заштита на интересите и заштеда на средства на 
инспекторатот во судски постапки 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Остварува комуникација со Државното правобранителство, 
Основното јавно обвинителство, Судовите, Народниот 
павобранител  
- Комлетира документи во соработка со Државното 
правобранителство, Основното јавно обвинителство, 
Судовите, Народниот павобранител за предмети од 
надлежност на органот 
-   Подготвува матерјали за подготовка на  мислења за 
примена на закони од надлежност на секторот во соработка 
со други државни органи 
- Подготвува документи и пишува пропратни писма за 
комуникација со други органи 
- Ја следи усогласеноста со законот и со прописите донесени 
врз основа на законот 

 
Реден број  33. 

Шифра УПР 0101Г01000 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на работно место Самостоен референт за Aрхивско и канцелариско работење 
за потребите на инспекторатот 

Број на извршители 2 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Средно стручно образование – технички смер, економски 
смер, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

Спроведување на  административно логистички и технички 
работи од надлежност на одделението за обезбедување на 
административна подршка на работењето на Државниот 



 
 

инспекторат за труд 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Води архивско и канцелариско работење за Државниот 
инспекторат за труд 
-   Заведува и архивира предмети во деловоден протокол 
согласно Планот за архивски знаци 
-   Ракува со приемен штенбил и печатите на органот   
-  Врши прием на пошта, Прима и заведува барања од 
странки и вработени   
-   Распоредува пошта по организациони единци   
- Пишува книга за влезна пошта по организациони единици , 
книга за пошта и интерни доставни книги   
- Подготвува предлог -листа на документиран матерјал за 
уништување   
-  Разведува предмети во деловодник, согласно опис и попис 
за акти од трајна вредност    
- Следи рокови на архивска граѓа и архивира еден архивски 
примерок, собира, средува, изготвува попис од трајна 
вредност, чува и складира архивска граѓа согласно Планот за 
роковите на чување архивска граѓа од трајна вредност    

 
Реден број  34. 

Шифра УПР  0101Г02000  

Ниво Г2 

Звање  Виш референт 

Назив на работно место Виш референт - Документарист -архивар  

Број на извршители 11   Мак.брод (1), Битола(1), Гостивар (1),  Дебар (1), Делчево 
(1),  Кавадарци (1),  Куманово (1), Охрид (1), Прилеп (1),  Св. 
Николе (1), Штип (1) 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Средно стручно образование – технички смер, економски 
смер, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  административно логистички и технички 
работи во функција на адмистративна подршка и управување 
со документирана граѓа    

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Прима, распоредува  и заведува пошта во деловоден 
протокол   
- Пишува пошта во интерни доставни книги по 
организациони единици   
-  Ракува со печат и штенбил на органот во подрачјето каде е 
распореден  
- Врши архивирање на готови предмети , разведува 
предмети во деловоден протокол 
- Пишува  предлог-листа на документиран матерјал за 
уништување   
-   Доставува листи за опис и попис  до надлежни органи   
-  Чува архивски матерјал согласно Листата за рокови на 
нивно чување   

 
Реден број  35. 

Шифра УПР 04 03 А03 001 

Ниво А03 



Звање  Возач III 

Назив на работно место Превоз на лица и опрема III ниво  

Број на извршители 4 Скопје (1); Тетово (2); Куманово (1); 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Средно стручно образование – сообраќајна струка, 
текстилно, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови Возачка дозвола Б категорија 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  координативно- логистички работи во 
функција на обезбедување логистичка подршка во 
спроведувањето на надлежностите на инспекторатот; 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Вози службено возило и се грижи за неговото одржување и 
техничката исправност;  
- Се грижи за редовно сервисирање на возилото, за роковите 
за технички преглед и за регистрацијата на возилото; 
-  Врши превоз на функционерот, раководните работници и 
другите работници во органот за службени потреби; 
- Води евиденција за одминатата километража и за 
потрошеното гориво; 
-   Врши достави на итни пратки во градот;  

 
Реден број  36. 

Шифра  УПР 04 05 А03 004 

Ниво A03 

Звање  Други помошно - технички лица- III ниво 

Назив на работно место Хигеничар - Курир 

Број на извршители 10 Берово (1), Битола(1),  Делчево(1), Охрид (1), Куманово (1), 
Радовиш (1), Кр. Паланка (1), Кавадарци (1), Кичево (1), 
Тетово (1), Штип (1) 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Основно образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Ја одржува хигиената во просториите на инспекторатот и 
врши подигање и доставување на севкупната пошта за 
потребите на инспекторатотинспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Врши услужни работи сврзани со подигање и доставување  
на поштата, 
 -Врши испраќање севкупната пошта и други материјали за 
потребите на инспекторатот;  
-Ја одржува хигиената во работните простории, 
- Ја одржува хигиената на објектот и неговата околина; 
-Се грижи за рационално користење на потрошениот 
материјал 

 

4.2 Одделение за информатички работи 
Реден број  37.  

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на Одделение за информатички работи 



Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Информатика, Компјутерска техника и информатика, 
Електротехника 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението и 
спроведува надлежности на одделението во функција на 
развој и надградаба на Информатичкиот систем на 
инспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Подготовува предлог план за работа на одделението 
- Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за   работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните   службеници 
- Следи, развива и го усовршува системот на ИТ и 
функционирањето на ИТ  
- Изработува годишен план за потреба од ИТ и Одобрува 
спецификации за набавка на ИТ  
-    Организира подршка на ИТ во Инспекторатот  
- Воведува нави технологии на ИТ во работата на 
инспекторатот  
-   Учествува во работата на комисии и работни групи од 
областа на информатичките системи  
-  Дефинира технички, програмски и телекомуникациски 
основи на информатичкиот систем  
- Го следи функционирањето на компјутерско 
комуникациската опрема на системот  
-       Пишува анализи, информации и други документи за ИТ и 
изготвува проекти и програми за информациски подсистеми 
и нивно воведување  

 
Реден број  38. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник - Систем администратор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 

Вид на образование Информатика, Компјутерска техника и информатика, 
Електротехника 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни работи во функција 
на квалитетно функционирање на информатичкиот систем на 
инспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Предлага  мерки за развој на ИС 
- Изготвува предлог програми и проекти за информациони 
подситеми и нивно воведување  
-   Го администрира е-маил системот 
-   Го администрира домеин серверот и фајл серверот  
- Ја следи реализацијата на програми и проекти и дава 
информатичка поддршка  



- Пишува предлог-проекти поврзани со воведување нови 
информатички технологии   
-   Ги следи и подржува бази на поддатоци  и предлага мерки 
за нивно користење  
-   Подготвува предлог- извештаи од областа на ИТ  
- Одржува обука на вработените во инспекторатот за 
користење на ИТ и опремата   
 

 
Реден број  39. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за изработка на систематизирани 
извештаи 

Број на извршители (1) Куманово 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 

Вид на образование Информатика, Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни работи во насока на 
унапредување и подобрување на работата на инспекторатот  

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Дава стручна помош на корисниците за инсталиран 
софтвер и оперативен систем  
-  Следење на тековно функционирање и користење на 
информатички ресурси  
-    Дава подршка во користење на оперативен систем   
- Обезбедува back-up на податоците на барање на 
корисниците  
-    Инсталира додатен софтвер на корисници  
Обезбедува податоци за изработка на систематизиран 
извештаи 
-  Изготвува систематизирани извештаи за потребите на 
инспекторатот 

 
Реден број  40. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник – Систем администратор за хардвер и 
одржување 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 

Вид на образование Информатика, Компјутерска техника и информатика, 
Електротехника 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни работи во функција 
на одржување и непречено функционирање на мрежата на 
информатичкиот систем  на инспекторатот 



Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Врши инсталирање на хардвер и адаптирање на нови 
технологии во постоечки системи 
- Го следи функционирање на компјутерската 
опрема,факсови и фотокопири  
-    Учествува во реализирањето на планот за информатичка 
обука  
-     Обезбедува услови за работа на опремата; Врши  заштита 
на податоците во системот; Врши поврзување нови 
корисници во системота и ја одржува комуникациската  
мрежа   
-  Води евиденција за прием и дистрибуција на 
информатичка опрема ; Врши  инсталирање на опрема на 
нови корисници; Повикува сервис за опремата   
-       Врши  надгледување на функционирањето на софтверот   
-      Врши  подршка на оперативен систем и подсистеми   
-   Пишува нацрт-програми и проекти за информациони 
подсистеми и работи на нивно воведување   

 
Реден број  41. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за информатички работи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 

Вид на образование Информатика, Компјутерска техника и информатика, Правни 
науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Извршува работи и задачи кои се вршат во одделението со 
повремени упатства и надзор од раководителот на 
одделението. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Администрира бази на податоци  
-   Подготвува периодични мониторинг извештаи од добиени 
податоци  
- Врши прибирање систематизирање на податоци за 
инспекторатот  
-     Повикува овластен сервисер за поправка на ИТ 
-     Врши подршка на оперативен систем и подсис  
-   Врши администрирање на  е-маил системот, подршка на 
корисници, инсталација на софтвер за нови корисници  
-  Врши редовна контрола на опремата заради  исправно 
функционирање на истата  
-   Врши инсталација на оперативен систем, на антивирусна 
заштита и истата ја администрира  
- Врши аминистрирање на ВЕБ апликацијата на 
Инспекторатот  

 
 

5.Сектор за координација, обуки и административно извршување на решенија 
Реден број  42. 

Шифра УПР 0101Б02000 

Ниво Б2 



Звање  Раководител на Сектор 

Назив на работно место Раководител на cектор за координација, обуки и  
административно извршување на решенија 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението во функција на имплементција 
на мерките и решенијата изрчени за непочитување на 
законската регулатива од областа на работни односи и 
безбедност и здравје при работа, дава насоки на градење на 
ефикасен и квалитетн инспекциски надзор. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Подготовува предлог план за работа на секторот и ја 
организира и координира работата на секторот, спроведува 
надзор и дава насоки и упатства за работа на вработените,  го 
следи и контролира работењето на вработените и ги оценува 
државните службеници 
-   Врши координација и имплементацијата на стратегијата на 
Државниот инспекторат за труд;        
 -  Врши мониторинг и евалуација на стратегијата на 
Државниот инспекторат за труд; 
-      Изготвува годишна програма и стратегија за активностите 
на инспекторатот; Подготвува национална и регионална 
инспекциска кампања;  
-  Прави анализа,подготовка, план и дава упатства за 
спроведувањето на инспекциската работа и инспекцискиот 
надзор, го следи постапувањето на државните инспектори,и 
ги евидентира  сторените престапи и нерегуларности со цел 
за понатамошно постапување; 
-  Го координира и контролира спроведувањето на 
инспекциските работи и инспекцискиот надзор од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа. 
-    Го следи постапувањето на државните инспектори,и ги 
евидентира  сторените престапи и нерегуларности со цел за 
понатамошно постапување, Прави анализа,подготовка,план 
и дава упатства за спроведувањето на инспекциската работа 
и инспекцискиот надзор. 
-   Дава насоки и предлага мерки и критериуми за 
спречување и корупциско однесување на службени лица и 
искористување на јавни овластувања и службена 
должност;Дава предлог за изготвување критериуми и 
индикатори за мерење и оценка на ефикасното спречување 
на корупцијата;Ја следи имплементацијата на клучните 
индикатори и воведување на промени;Дава насоки за 
превземање на активности во случаи на утврдена повреда на 
службената должност,јавно овластување,постапување 
спротивно на законот и подзаконските акти. 
-     Ги следи националната и меѓународналегислатива од 
областа на работните односи и безбедност и здравје при 
работа за целите на обуката усогласено со потребите на 
државните инспектори; 
-  Превзема активности и  мерки во врска со 
административното извршување на решенијата на 
иснпекторатот; 



 
Реден број  43. 

Шифра УПР 0101Б03000 

Ниво Б3 

Звање  Помошник Раководител на сектор 

Назив на работно место Помошник Раководител на сектор за координација, обука и  
административно извршување на решенија 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Економски науки, Образование, Наука за книжевност 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Помага во работата на раководителот на сектор, како и во 
потребната стручна помош на раководителите на 
одделенијата при вршењето на најсложените работи и 
задачи и исто така го следи текот на нивното извршување. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

−   Му помага на раководителот на секторот во  потребна 
стручна помош на раководителите на одделенијата при 
вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот 
на нивното извршување;  
−   Изготвува мислења и предлози по прописи и материјали 
од области поврзани со и од делокруг на секторот и врши 
стручна обработка на прашањата од значење за уредување 
на односите со законите и други прописи од делокругот на 
секторот;  
−     Се грижи за стручно и ефикасно водење на евиденциите 
и регистрите во надлежност на секторот и врши надзор над 
квалитетот и веродостојноста на податоците  
−     Потпишува тековна коресподенција и акти од делокругот 
на секторот за кои е овластен; 
−    Ги обединува годишните и повеќе-годишните програми 
за обука на државни службеници од одделенијата и се 
грижи за нивна реализација;  
−     Ги координира теренските истражувања за прибирање 
на информации и активностите за следење и контрола на 
терен; 
−    Ја следи усогласеноста на прописите од областа на 
секторот со останатите национални прописи и прописите на 
Европската Унија, непосредно изготвува анализи, предлага 
ставови по начелни системски прашања во врска со 
проблемите од делокругот на секторот и иницира нивно 
решавање до раководителот на секторот; 

 
5.1 Одделение за координација и обуки на вработените во инспекторатот од  областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа 

Реден број  44. 

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за координација и обука на 
вработените во инспекторатот од областа на работните 
односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор 



Вид на образование Правни науки, Економски науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
надлежностите во функција на координација, планирање, 
анализа на потребите и спроведување на проектирани 
тематски единици за обука,  а со цел пефикасно и 
поефективо извршување на инспекциските надзори. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Подготовува предлог план за работа на одделението; Ја 
организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници 
-   Врши координација и имплементацијата на стратегијата на 
Државниот инспекторат за труд; Врши мониторинг и 
евалуација на стратегијата на Државниот инспекторат за 
труд; 
-   Изготвува годишна програма и стратегија за активностите 
на инспекторатот; Подготвува национална и регионална 
инспекциска кампања;  
- Го координира и контролира спроведувањето на 
инспекциските работи и инспекцискиот надзор од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа. 
-  Ги координира активностите поврзани со изработка на 
прирачници за работа на Државниот инспекторат за труд и 
други внатрешни прописи за потребите на иснпекторатот; 
-  Ги координира активностите поврзани со спроведувањето 
на проектираните потреби за обука на државните 
инспектори ;Врши укажување за примена на закони и 
подзаконски акти од областите вклучувајќи и активности за 
обука на инспекторите од областа на работните односи и 
безбедност и здравје при работа; 
- Го следи постапувањето на државните инспектори,и ги 
евидентира  сторените престапи и нерегуларности со цел за 
понатамошно постапување,  
- Прави анализа,подготовка,план и дава упатства за 
спроведувањето на инспекциската работа и инспекцискиот 
надзор. 
- Ги следи националната и меѓународналегислатива од 
областа на работните односи и безбедност и здравје при 
работа за целите на обуката усогласено со потребите на 
државните инспектори; 

 
Реден број  45. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за поддршка на спроведувањето на 
инспекцискиот надзор и развој на стручните знаења во 
областа на работните односи и областа безбедност и 
здравје при работа 

Број на извршители 2 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Филозофија, Шумарство и хортикултура, Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 



 
 
 
 

имплентирање на политиките и стратегијата на 
инспекторатот и развој на  планот за стручно усовршување на 
државните инспектори во насока на подобрување на 
ефикасноста и квалитетот на инспекцискиот надзор 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Подготвува план на активности на директорот на 
инспекторатот и ја следи нивната реализација Учествува во 
изготвување на национална кампања од областа на 
инспекторатот ; 
- Прави проценка потребни за обука на државните 
инспектори и истите ги усогласува со национална и 
меѓународна легислатива од областа на работните односи и 
безбедност и здравје при работа; Изработува годишна  
програма за обука  на државните инспектори во областите од 
надлежност на инспекторатот;Учествува во организирање на 
обуки на државните инспектори на ДИТ од областа на 
инспекторатот; 
-  Прави анализа на национална и меѓународна легислатива 
од областа на работните односи и безбедност и здравје при 
работа; Дава предлози за изработка на прирачници за 
примената на законот и подзаконските акти и други прописи 
од областа инспекторатот; 
-   Прави анализи за редовни и вондредни прегледи при 
повреда при работа, смртни  случаи, професионални 
заболувања, потешки повреди; поведени кривични пријави, 
поведени прекршочни пријави, решени кривични 
пријави,решени прекршочни пријави, податоци од 
Централен регистар на РМ  за работодавците по 
номенклатура на дејностите, центарот за вработување, за 
вкупниот број на вработени во друштвата Т.П и занаетчиски 
дејности кои работат во дејности каде постои ризик по 
безбедноста и здравјето на вработените; податоци за 
утврдените недостатоци при спроведување на редовен и 
вондреден надзор  поединечно по дејности и по 
работодавачи на месечно и годишно ниво, податоци за 
изречени забрани при работа по дејности и по работодавачи. 
подготвува  месечни и годишни извештаи за работењето на 
инспекторатот и за  нивното доставување до надлежните; 
учествува во изработка на  прирачниците за работа и други 
внатрешни прописи за потребите на иснпекторатот 
- Се грижи за воведување на работно место на 
нововработените преку развој и спроведување на 
програмата за  воведување, се грижи за менторската шема 
како дел од програмата за воведување со цел помагање на 
нововработените да се прилагодат на работната средина, да 
се интегрираат и постепено идентификуваат со неа во 
периодот на пробна работа;  
- Предлага мерики и решенија за надминување на 
неправилностите во областите. 

 
Реден број  46. 

Шифра УПР 0101В04 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Стручно оперативна поддршка на 
активностите за инспекциски надзор во областа на 
работните односи и од областа на безбедност и здравје при 



работа   

Број на извршители 4 (3) Скопје, (1) Велес,  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Правни науки, Економски науки, Наука за книжевноста 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
имплентирање на политиките и стратегијата на 
инспекторатот од областа на работните односи и безбедност 
и здравје при работа во насока на зајакнување на 
ефикасноста и квалитетот на инспекцискиот надзор во 
наведените  области   

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Помага при собирање на податоци и материјали потребни 
при изготвување анализа за состојбите од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа;  
извештаи за евалуација и имплементација на стратегијата на 
инспекторатот;  
-  Помага при подготвување материјал за  нацрт мислења за 
политиките на инспекторатот; нацрт годишна програма, 
месечни  и годишни извештаи за работењето на 
инспекторатот ; 
- Помага при разработување прашалници и упатства за 
инспектирање и подготвува национална кампања од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа; 
- Помага при подготвување материјал за изработка на  
прирачници за работа на Државниот инспекторат од областа 
на работните односи; и областа на безбедност и здравје при 
работа;  
- Учествува во обезбедување на технички предуслови за  
организирње на обуки на државните инспектори 

 
Реден број  47. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Стручно оперативна поддршка на 
активностите за остварување соработка со институции и 
организации од областа на работните односи и од областа 
на безбедност и здравје при работа   

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Економски науки, првни науки, образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
имплентирање на политиките на инспекторатот во насока на 
развој на стручните знаења во согласност со меѓународните 
стандарди во областите од надлежност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Учествува во  изработката на  потребни документи за 
воспоставување на соработка со меѓународните организации 
и институции од областа на безбедност и здравје при работа 
и работните односи 
- Учествува во  изработката на  потребни документи за 
воспоставување на соработка со национални   институции од 
областа на безбедност и здравје при работа 



- Учествува во изработка на потребни материјали  за развој 
на стручните знаења во областите од надлежност 
-   Води регистар на меѓународните организации и 
институции од областите со кои е воспоставена соработка  
-   Ја следи имплементацијата на програмата за развој на 
стручни знаења на инспекторите 

 
Реден број  48. 

Шифра УПР  0101Г01000  

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на работно место Самостоен референт - Административно- техничка 
поддршка и обработка на податоци 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Средно стручно образование - економски смер, Средно 
гимназиско образование 

Други посебни услови   

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  административно - технички и логистички 
работи во функција на обезбедување административна и 
логистичка подршка во спроведувањето на надлежностите 
на секторот; 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Води евиденција на домашни и меѓународни институции за 
остварена соработка во областите од надлежност 
- Прибира, комплетира и евидентира добиена документација 
од надлежност на секторот;  
- Обезбедува техничка и логистичка помош во изготвување 
на статистички показатели за спроведени инспекциски 
надзори во областа;  
-Прави статистичка обработка на податоци, пишува извештаи 
и друг вид на материјали за спроведени обуки   
- Прима и евидентира предмети  од областа на одделението;  

 

5.2 Одделение за административно извршување на решенија од областа на работните 
односи и безбедност и здравје при работа 
Реден број  49. 

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Раководен - IV ниво 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за административно 
извршување на решенија од областа на работните односи и 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор 

Вид на образование Правни науки, економски науки, наука за книжевност 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението во функција на имплементција 
на мерките и решенијата изречени за непочитување на 
законската регулатива од областа на работни односи и 
безбедност и здравје при работа, а во насока на градење 
ефикасен и квалитетен инспекциски надзор. 

Работни задачи и обврски -   Подготовува предлог план за работа на одделението 



 
 
 
 
 

- Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници, 
- Ги контролира и собира решенијата и  заклучоците за 
административно извршување од областите во надлежност 
на инспекторатот; 
- Ја следи реализацијата на постапките за административно 
извршување на решенијата од областите; 
- Ги контролира извештаите за административно 
извршување на решенијата од областите во надлежност на 
инспекторатот, на месечно и годишно ниво; 
- Подготвува извештаи за утврдени слабости, недостатоци и 
пропусти констатирани при административно  извршување 
на решенијата; 
-  Предлага мерки за отстранување на констатираните 
слабости и недостатоци при административно извршување 
на решенијата од областите во надлежност на 
инспекторатот; 

 
Реден број  50. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник - Спроведување на постапка за административно 
извршување на решенија 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Економки науки,правни науки, социологија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно - оперативни работи во функција 
на имплементција на мерките и решенијата изречени за 
непочитување на законската регулатива од областа на 
работни односи и безбедност и здравје при работа, а во 
насока на градење ефикасен и квалитетен инспекциски 
надзор. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Подготвува решенија и  заклучоци за административно 
извршување од областите во надлежност на инспекторатот; 
- Води евиденција и селектира решенијаа за 
административно извршување од областите; 
- Ја води постапката за административно извршување на 
решенијата од областите во надлежност на инспекторатот; 
- Подготвува извештаи за административно извршување на 
решенијата од областите на инспекторатот,  на месечно и 
годишно ниво; 
- Подготвува извештаи за утврдени слабости, недостатоци и 
пропусти констатирани при административно  извршување 
на решенијата од областа на инспекторатот; 
- Дава предлог мерки за отстранување на констатираните 
слабости и недостатоци при административно извршување 
на решенијата од областа на  инспекторатот; 

 
Реден број  51. 

Шифра УПР 0101В02000 

Ниво В2 



Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник - Комплетирање на документација за 
административно извршување на решенија 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Правни науки,економски науки,политички науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно - координативни работи 
во функција на имплементација на мерките и решенијата 
изречени за непочитување на законската регулатива од 
областа на работни односи и безбедност и здравје при 
работа,дава насоки на градење на ефикасен и квалитетен 
инспекциски надзор. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Учествува во водење на  евиденција и селектирање на 
решенијаа за административно извршување од областите од 
надлежност на инспекторатот; 
- Учествува во постапката за административно извршување 
на решенијата од областите; 
- Учествува во подготовка на  извештаи за административно 
извршување на решенијата од областа на инспекторатот, на 
месечно и годишно ниво; 
- Учествува во подготовка на  извештаи за утврдени 
слабости,недостатоци и пропусти констатирани при 
административно  извршување на решенијата од областите 
во надлежност на инспекторатот ; 
- Учествува во предлагање мерки за отстранување на 
констатираните слабости и недостатоци при 
административно извршување на решенијата од областите 
во надлежност на инспекторатот ; 

 
Реден број  52. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Административно-оперативна 
поддршка  за административно извршување на решенија 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Образование,политички науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручни- административни работи од 
надлежност на одделението во функција на обезбедување 
административни техничка и оперативна подршка со цел 
унапредување и јакнење на инспекциски надзор. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Помага во водење на  евиденција и селектирање на 
решенијаа за административно извршување од областите во 
надлежност на инспекторатот; 
- Помага во спроведување на постапката за административно 
извршување на решенијата од областите; 
-  Обработува податоци потребни за изработка на  извештаи 
за административно извршување на решенијата од областите 
во надлежност на инспекторатот, на месечно и годишно 
ниво; 



-  Помага во подготовка на  извештаи за утврдени слабости, 
недостатоци и пропусти констатирани при административно  
извршување на решенијата; 
- Помага во предлагање мерки за отстранување на 
констатираните слабости и недостатоци при 
административно извршување на решенијата од областите 
во надлежност на инспекторатот; 

 
Реден број  53. 

Шифра УПР 0101Г01000 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на работно место Самостоен референт - Административно техничко 
извршување на решенија 

Број на извршители 5 Скопје (3), Куманово (1),  Штип  (1),  

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Средно стручно образование – технички смер, економски 
смер, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  административн- технички и оперативни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
имплементација на мерките изречени за непочитување на 
законска и подзаконска регулатива од областа на работните 
односи и безбедност и здравје при работа со цел градење на 
ефикасен и  ефективен систем на инспекциски надзор. 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Ги прима решенијата и  заклуцоците за административно 
извршување  
-  Врши непосредно извршување на решенијата од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа; 
-  Доставува барања за обезбедување полициска асистенција 
за административно извршување на решенијата од 
областите на работните односи и безбедност и здравје при 
работа 
-  Дава податоци за изготвување на извештаите за 
спроведените административни извршувања на решенијата  
- Укажува за констатирани недостатоци и пропусти при 
спроведувањето на админстративните решенија од 
областите  

 

5.3 Одделение за утврдување на неправилности во работењето 
Реден број  54. 

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за утврдување на 
неправилности во работењето 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на сектор 

Вид на образование Правни науки, економски науки, наука за книжевност 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

Управување со функционирањето  на одделението и 
спроведување на надлежностите на одделението во 
функција на имплементирање на  систем за утврдување 



 
 

неправилности, а со цел доследна имплементација на 
законската регулатива во надлежност на инспекторатот и 
спречување на корупциско однесување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-    Подготвува предлог план за работа на одделението 
 - Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените,  го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници 
- Подготвува годишен, квартален и месечен план за 
утврдување неправилности во работењето на 
организационите единици  врз основа на проценка на ризик; 
-  Ги следи законските и под законски акти за областите во 
надлежност на инспекторатот; 
- Дефинира предлог – механизам за утврдување 
неправилности во работењето на организационите единици 
на инспекторатот од аспект на имплементацијата на 
законската регулатива; временската рамка на постапување и 
откривање на облици на корупциско однесување и предлага 
интерна процедура за спроведување и утврдување 
неправилности; 
-  Управува со процесот за утврдување неправилности и дава 
насоки на вработените во текот на постапката; и  изработува 
Записник за спроведена постапка за  утврдување 
неправилности 
-  Ја следи организационата структура, методи и процедури 
на работење, измени и дополнувања на законите, под 
законски и интерни акти, како и насоки од раководството; 
доверливост и интегритет на информациите; ресурси и 
средствата; облици на корупциско однесување; 
-  Дава мислења до Раководителот на секторот и Директорот  
во однос на откриени неправилности, слабости во 
работењето, сторени прекршоци при спроведувањето на 
законската рамка од надлежност на организационата 
единица или орган во состав; 
- Предлага мерки и критериуми за спречување на 
корупциско однесување на службени лица и искористување 
на јавни овластувања и службена должност;Предлага 
критериуми и индикатори за мерење и оценка на 
ефикасното спречување на корупцијата и ја следи 
имплементацијата на клучните индикатори и воведување на 
промени; 
-  Предлага мерки за превземање на активности во случаи на 
утврдена повреда на службена должност, јавно овластување, 
постапување спротивно на законските и под законски акти и 
дава мислење за понатамошно постапување за превземање 
мерки и одговорност од државни службеници 

 
Реден број  55. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за инспекциски надзор од областа на работните 
односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 



Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни работи во функција  
на утврдување неправилности за имплементација на 
законски  и под законски акти од областите во надлежност 
на инспекторатот и спречување на корупцико однесување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Ги следи законските и под законски акти за области во 
надлежност на инспекторатот; 
- Дава мислења и предлози за изработка на интерни 
процедури за спроведување за утврдување неправилности  
- Спроведува постапки за утврдување неправилности   на 
внатрешните постапки на организационите единици  од 
аспект на организационата структура, методи и процедури 
на работење, примена и придржување до законите, под 
законски и интерни акти, како и насоки од раководството; 
доверливост и интегритет на информациите; чување на 
ресурсите и економично, ефективно и ефикасно користење 
на средствата; временската рамка на постапување и 
откривање на облици на корупциско однесување; 
-  Изработува Записник за утврдување неправилности; 
-  Врши евидентирање за утврдување неправилности, чување 
на документи од  извршените постапки 
-  Пишува извештај за откриени неправилности, слабости во 
работењето, сторени прекршоци во имплементацијата на 
законската рамка од надлежност на организационата 
единица Дава предлози за  показатели на успешност во 
работењето на инспекторатот во целина, 
-   Ја следи имплементацијата на мерките и критериумите за 
спречување на корупциско однесување на службени лица и 
искористување на јавни овластувања и службена должност; 

 
Реден број  56.  

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за инспекциски надзор од областа на безбедност 
и здравје при работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 

Вид на образование Правни науки, Електротехника 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- оперативни работи во насока на 
обезбедување предуслови за навремено, транспарентно и 
ефикасно постапување и спроведување на  утврдување 
неправилности  во работењето 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-  Врши евидентирање   и собирање податоци   и ги 
консолидира во база на податоци за безбедност и здравје 
при работа, 
-  Комлетира документи за утврдени неправилности и 
подготвува извештаи; 
-  Комлетира записници  за спроведени  постапки и 
подготвува извештаи за спроведените постапки  кои се од 
надлежност на одделението 



- Подготвува материјали за подготовка на  интерни 
процедури за водење на внатрешните постапки; 
- Подготвува документи за процесот на повратни 
информации во рамките на инспекторатот; 
- Прибира податоци за имплементација на мерките и 
критериумите за спречување на корупциско однесување на 
службени лица и искористување на јавни овластувања и 
службена должност; 

 
Реден број  57. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Админитративно-опертаивна 
поддршка и обработка на податоци за утврдување на 
неправилности во работењето 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение 

Вид на образование Политички науки,правни науки,економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно- административни работи во 
функција на спроведување на утврдување на неправилности 
во работењето 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Прибира податоци за извршени постапки за утврдување 
неправилности во работењето и податоци   потребни за 
единствена база на податоци, 
-  Прибира податоци од спроведени постапки за утврдување 
на неправилности во работењето ; 
- Комлетира записници  за спроведени постапки за 
утврдување на неправилности во работењето и подготвува 
извештаи за спроведените постапки во  кои се од 
надлежност на одделението 
-  Прибира материјали и податоци за подготовка на  интерни 
процедури за водење на внатрешните постапки; 
- Помага при обработување на статистички податоци за 
спроведени постапки за утврдување на неправилности во 
работењето по основ на разни параметри; 
- Помага при обработување на податоци за 
имплементацијата на мерките и критериумите за 
спречување на корупциско однесување на службени лица и 
искористување на јавни овластувања и службена должност; 

 
Реден број  58. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт - Евидентичар на примени повици од 
граѓани и корисници на услуги 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Средно училиште за физичка култура 



Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Вршење техничка обработка на податоци од регистрирани 
телефонски повици во функција на невремено и ефикасно 
спроведување на  надлежностите 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Води  евиденција  на добиени повици   
-  Евидентира  податоците  за пријавување на поедини 
случаи подложни  на корупција,  
- Врши техничка подготовка на податоци за изработка на  
извештаи  за добиените повици 
- Ги упатува  лицата кои се јавуваат на телефон до  други  
органи и институции за  добивање информации 
- Прибира информации за тековните проблеми од странките 

 

6.Сектор за инспекциски надзор  во областа на работните односи 
Реден број  59. 

Шифра ИНС0101 Б02001 

Ниво Б2 

Звање  Главен инспектор 

Назив на работно место Раководител на Сектор за инспекциски надзор  во областа 
на работните односи - Главен Инспектор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на секторот во насока на спроведување 
инспекциска функција со цел имплемнтација на законската 
регулатива од областа на работните односи  и намалување 
на неправилностите  во истите, ги врши работите кои се 
однесуваат на организирање и внатрешно функционирање  
на секторот, ги обединува и спроведува политиките во 
рамките и делокругот на секторот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- ја усогласува и координира работата на одделенијата во 
секторот,  
- се грижи за навремено, законито и квалитетно вршење на 
работите и задачите во делокругот на секторот,  
- ги распоредува работите и задачите на одделенијата и 
извршува непосредна контрола и надзор над извршувањето 
на работите и задачите, како и следење, вреднување и 
оценување на остварените резултати во работата на 
раководителите на одделенијата во секторот,  
- дава упатства за работа и потребна стручна помош во 
вршењето на најсложените работи и задачи, го следи текот 
на нивното извршување, 
- изготвува месечни, квартални и годишен извештај за 
работата на секторот, како и анализи и информации од 
тековното работење,  
- изготвува годишна програма за работата на секторот и се 
грижи за реализација на одобрената програма,  
- врши стручни работи во врска со спроведување на 
законските прописи од областа на секторот, 
- изготвува анализа и проценка на одделни прашања што се 
јавуваат во работата на секторот и иницира нови идеи и 
концепти за работа,;  



- поднесува извештај за реализација на програмата за работа 
на секторот,  

 
 

6.1 Одделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи -Регион I 
Реден број  60. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи -Регион I –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор – Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот,  

 
Реден број  61. 

Шифра ИНС 0101В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник инспектор  

Назив на работно место Советник инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители (13) Скопје 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 



Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзор на функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување, врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење, 
-врши и други работи  што ќе му ги довери вишиот 
инспектор, а се во надлежност на одделението 

 
Реден број  62. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители (3) Скопје 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на рабони односи 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
работни односи 



 
Реден број  63. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Образование, Правни науки, Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи во насока на спроведување на 
надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- инспектор, на барањата 
за поведување на прекршочна постапка и кривични пријави, 
на документација и податоци, ги доставува до органот за 
изготвување на анализи и информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
Реден број  65. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за  Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование - економски смер   

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за спроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи во насока на спроведување на 



 надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  
-врши други работи што ќе му ги довери раководителот, а се 
во надлежност на одделението 

 

6.2 Одделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи -Регион II 
Реден број  65. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион II –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководител на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот,  
 

 
Реден број  66. 



Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители  Куманово (4);  

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување, врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  67. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи и 
областа безбедност и здравје при работа  

Број на извршители (8 извршители) Кратово (2);  Крива Паланка (3); Св. Николе 
(3) 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законите, колективните договори и договорите за 
вработување, Законот за безбедност и здравје при работа и 
другите подзаконски акти од областа на заштита при работа, 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 



 
 
 
 

-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  68. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на работни односи 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
работни односи 

 
Реден број  69. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители Куманово (2) 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение – Виш инспектор 



Вид на образование Економски науки, безбедност, правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
Реден број  70. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за  Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи 

Број на извршители  Куманово (1), 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование – економски смер 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за спроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи  во насока на спроведување на 
надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  



 

6.3 Oдделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи - Регион III 
Реден број  71. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион III –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот,  

 
Реден број  72. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители (11 извршители) Штип (5); Кочани (3);  Пробиштип (1);  
Делчево, (2)  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 



 
 
 

на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење, 

 
Реден број  73. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи и 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители (5 извршители) Виница (3); Берово (2) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законите, колективните договори и договорите за 
вработување, Законот за безбедност и здравје при работа и 
другите подзаконски акти од областа на заштита при работа 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  



-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  74. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  75. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители (1) Штип 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделение – Виш инспектор 

Вид на образование Економски науки, Правни науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 



 
 
 

волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување на извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
 
 
 

6.4 Oдделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи - Регион IV 
Реден број  76. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион IV –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 



работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот  

 
Реден број  77. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители (7 извршители) Кавадарци  (2); Неготино (3);  Велес(2);  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  78. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 



 
 

надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  79. 

Шифра УПР 0101В04000    

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за  Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители Кавадарци  (1);    

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Безбедност, Економски науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување на извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 



 
Реден број  80. 

Шифра УПР 0101Г03000  

Ниво Г3 

Звање  Референт 

Назив на работно место Референт за Административно - Техничка обработка на 
податоци за спроведен инспекциски надзор во областа 
работни односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители (1)  Неготино 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение – Виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование- економски смер, Средно 
гимназиско образование - природно математичка насока 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  административно - технички работи во 
функција на обезбедување логистичка подршка на 
регулаторната функција од надлежност на одделението во  
областа на работните односи и  безбедност и здравје при 
работа 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира, комплетира и евидентира добиена документација 
од изработени предмети од областа;  
-Обезбедува техничка и логистичка помош во изготвување на 
статистички показатели за спроведени инспекциски надзори 
во областа;  
-Учествува во статистичка обработка на податоци, пишува 
извештаи и друг вид на материјали од областа   
-Прима и евидентира предмети  од областа на одделението;  
-Учествува во вршење на  работите од надлежност на 
одделението 

 
Реден број  81. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители (1) Велес 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование – фарамацевтски 
лабораториски техничар, Средно стручно образование- 
економски смер, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за сппроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 



-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 
 

6.5 Одделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи - Регион V 
Реден број  82. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион V –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
Реден број  83.  

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители (4 извршители) Гевгелија (2); Струмица (2);   

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 



Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  84. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи и 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 4 извршители  Радовиш (2), Валандово (2) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законите, колективните договори и договорите за 
вработување, Законот за безбедност и здравје при работа и 
другите подзаконски акти од областа на заштита при работа 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 



-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  85. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа на работните односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  86. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители Радовиш (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование  Средно стручно образование - економски смер, Средно 
гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за сппроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 



Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 

6.6.Oдделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи - Регион VI 
Реден број  87. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион VI –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
Реден број  88. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  



Број на извршители (6 извршители) Тетово (4); Гостивар (2);   

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  89. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор во областа на  работните односи 

Број на извршители 6 извршители Тетово (3); Гостивар (3) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 



безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  90.  

Шифра УПР0101 В04000    

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители 3 извршители, Тетово  (2); Гостивар (1);    

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Психологија, ,Социологија,Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување на извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
Реден број  91. 

Шифра УПР0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители Тетово (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование - медицинско училиште, 
Средно гимназиско образование 



Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за сппроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 

6.7 Одделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи - Регион VII 
Реден број  92. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион VII –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 



 
Реден број  93. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители (6 извршители) Охрид (5); Ресен (1);   

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  94. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор 

Назив на работно место Помлад инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 



 
 
 
 

заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  95.  

Шифра УПР0101 В04000    

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители (1) Охрид 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Правни науки, Економски науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување на извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
Реден број  96. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 



во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители  Ресен  (1)  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование – земјоделски смер, економски 
смер, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за сппроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 
 

6.8 Одделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи - Регион VIII 
Реден број  97. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион VIII –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  



одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
Реден број  98.  

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители (6 извршители) Струга (4); Дебар (1);  Кичево (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  99. 

Шифра УПР0101 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник  

Назив на работно место Советник за инспекциски надзор  

Број на извршители  Дебар (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели Советува и следи законска регулатива во функција во 



 
 
 
 

надлежност на одделението, а во насока на доследна 
примена на законот за работни односи, законот за 
безбедност и здравје при работа, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-ја следи законската регулатива од областа и дава стручни 
мислења по правни акти во поглед на хармонизација на 
националното законодавство со законодавсвото на ЕУ 
-преку стручни мислења, совети и менторство на 
административните службеници ја подржува работата на 
сите работни тела и групи во делокругот на своето 
одделение 
-изготвува извешта и информации за своето работење 

 
Реден број  100. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор во областа на  работните односи 

Број на извршители  (2) Кичево 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  101. 

Шифра УПР 0101В04000    

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 



Број на извршители  5 извршители,  Струга (1); Дебар (1);  Кичево (3)  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Образование, Туризам и угостителство, Економски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување на извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
Реден број  102. 

Шифра УПР 0101Г01000  

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт 

Назив на работно место Самостоен референт за Административно - Техничка 
обработка на податоци за спроведен инспекциски надзор 
во областа работни односи и безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители Струга  (1)  

Одговара пред 
 

Раководител на одделение – Виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование – угостителско, економски 
смер, Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  административно - технички работи во 
функција на обезбедување логистичка подршка на 
регулаторната функција од надлежност на одделението во  
областа на работните односи и  безбедност и здравје при 
работа 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 

-Прибира, комплетира и евидентира добиена документација 
од изработени предмети од областа;  
-Обезбедува техничка и логистичка помош во изготвување на 
статистички показатели за спроведени инспекциски надзори 
во областа;  



 -Учествува во статистичка обработка на податоци, пишува 
извештаи и друг вид на материјали од областа   
-Прима и евидентира предмети  од областа на одделението;  
-Учествува во вршење на  работите од надлежност на 
одделението 

 
Реден број  103. 

Шифра УПР 0101Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 2 извршители Дебар (1) Кичево (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование - економски смер, Средно 
гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за сппроведување инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 
 

6.9 Одделение за инспекциски надзор  во областа на работните односи – Регион  ΙΧ 
Реден број  104. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на работните односи - Регион ΙΧ –Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор - Главен инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската регулатива од областа на 
работните односи и намалување на неправилностите  во 
истите, ја организира, насочува и координира работата на 
одделението 

Работни задачи и обврски 
 

-Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  



 
 
 
 

функционирање и организација на работата;  
-го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  
-одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 
-врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 
-го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 
-изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 
-изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  
-изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  
-ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
Реден број  105. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи  

Број на извршители (7 извршители) Битола (5); Прилеп (2);   

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 



 
Реден број  106. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник  инспектор 

Назив на работно место Советник инспектор во областа на  работните односи и 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 4 извршители  Демир Хисар (1), Крушево (2) Македонски 
Брод (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение - Виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законите, колективните договори и договорите за 
вработување, Законот за безбедност и здравје при работа и 
другите подзаконски акти од областа на заштита при работа 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 
-со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
прописите и други општи акти од страна на правните  лица 
кои вршат дејност во области за кои се овластени со закон, 
-изготвува записници,  
-се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 
-донесува решенија за управна постапка,  
-поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  
-поднесува кривични пријави,  
-донесува заклучоци,  
-врши одземање на предмети, 
-изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  107. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор во областа на  работните односи 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на работните односи, , врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите и други 
прописи од страна на правните и други субјекти кои вршат 
дејност 



Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  108. 

Шифра УПР 0101В04000    

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа на работните 
односи 

Број на извршители Битола (1);     

Одговара пред 
 

раководителот на одделение 

Вид на образование Економски науки, Правни науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на работните односи и безбедност и здравје при работа во 
насока на спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа работни односи, за поднесените пријави 
за започнување со работа на работодавачот, за 
волонтерските договори, за доставените пријави за повреда 
на права од законот за  работни односи и истите ги  архивира 
и доставува до Советникот- Државен инспектор,  
-Помага во изготвување на извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на Работните односи, 
-Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- Државен инспектор, на 
барањата за поведување на прекршочна постапка и 
кривични пријави, на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации; 
-Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
-Прибира и чува договори за вработување од агенцијата за 
привремено вработување за подрачјето,  
-Ги следи прописите од областа на Работните односи 

 
 

7. Сектор за инспекциски надзор  во областа безбедност и здравје при работа 



Реден број  109. 

Шифра ИНС0101 Б02001 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на Сектор 

Назив на работно место Раководител на Сектор за инспекциски надзор  во областа 
безбедност и здравје при работа - Главен Инспектор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење  на секторот во насока на спроведување 
инспекциска функција со цел имплемнтација на законската 
регулатива од областа на безбедност и здравје при работа и 
намалување на бројот на неправилностите во областа,  ги 
врши работите кои се однесуваат на организирање и 
внатрешно функционирање  на секторот, ги обединува и 
спроведува политиките во рамките и делокругот на секторот  
 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- ја усогласува и координира работата на одделенијата во 
секторот,  

- се грижи за навремено, законито и квалитетно вршење на 
работите и задачите во делокругот на секторот,  

- ги распоредува работите и задачите на одделенијата и 
извршува непосредна контрола и надзор над извршувањето 
на работите и задачите, како и следење, вреднување и 
оценување на остварените резултати во работата на 
раководителите на одделенијата во секторот,  

- изготвува месечни, квартални и годишен извештај за 
работата на секторот, како и анализи и информации од 
тековното работење,  

- изготвува годишна програма за работата на секторот и се 
грижи за реализација на одобрената програма,  

- остварува редовна соработка со другите раководители на 
секторите и разменува информации и искуства за доследна 
примена на законските прописи и на другите подзаконски 
акти;  

- дава насоки и потребна стручна помош на одделенијата во 
извршувањето на работите и задачите, организира соработка 
на ниво на сектор и одделенија, меѓуодделенска соработка,  

- утврдува предлог програма за работа на секторот, -  
поднесува извештај за реализација на програмата за работа 
на секторот 

 
 



7.1 Одделение за инспекциски надзор  во областа на безбедност и здравје при работа -
Регион I 
Реден број  110. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на безбедност и здравје при работа -Регион I –Виш 
Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор – Главен инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската и подзаконска регулатива 
од областа на безбедност и здравје при работа и 
намалување на бројот на неправилностите во областа , ја 
организира, насочува и координира работата на 
одделението   

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  

- го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  

- одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 

- врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 

- го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 

- изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 

- изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  

- изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  

- ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
Реден број  111. 



Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник инспектор  

Назив на работно место Советник инспектор од областа на безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители (12) Скопје 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование  Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзор на функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување, врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 

- со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите, прописите и 
други општи акти од страна на правните  лица кои вршат 
дејност во области за кои се овластени со закон, 

- изготвува записници,  

- се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 

- донесува решенија за управна постапка,  

- поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  

- поднесува кривични пријави,  

- донесува заклучоци,  

- врши одземање на предмети, 

- изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  112. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа на безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители (1) Скопје 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 



Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на безбедност и здравје при работа, 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 
 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  113. 

Шифра УПР0101 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа безбедност и 
здравје при работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Образование, Правни науки, Наука за книжевноста 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на безбедност и здравје при работа во насока на 
спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа безбедност и здравје при работа; на 
доставените пријави за повреда на права од законот за  
безбедност и здравје при работа и истите ги  архивира и 
доставува до Советникот- Државен инспектор, за пријавени 
повреди на работниците; за поднесените пријави за 
започнување со работа на работодавачот 
- Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на безбедност и здравје при работа, 



- Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- инспектор, на барањата 
за поведување на прекршочна постапка и кривични пријави, 
- Ги разгледува и комплетира барањата за услови за ХТП и по 
барање на државниот инспектор-советник за изготвување 
нацрт решение; 
- Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
- Врши техничка обработка на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации;  
- Ги следи прописите од областа на безбедност и здравје при 
работа 

 
Реден број  114. 

Шифра УПР 0101Г03000 

Ниво Г3 

Звање  Референт 

Назив на работно место Референт за административно - техничка обработка на 
податоци за спроведен инспекциски надзор во областа 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение- виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование - економски смер, Средно 
гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  административно - технички работи во 
функција на обезбедување логистичка подршка на 
регулаторната функција од надлежност на одделението во  
областа на безбедност и здравје при работа 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира, комплетира и евидентира добиена документација 
од изработени предмети од областа;  
- Обезбедува техничка и логистичка помош во изготвување 
на статистички показатели за спроведени инспекциски 
надзори во областа;  
- Прави статистичка обработка на податоци, пишува 
извештаи и друг вид на материјали од областа   
- Прима и евидентира предмети  од областа на одделението;  
- Се грижи за навремено испраќање на извештаи 

 
 
 
 

7.2 Одделение за инспекциски надзор  во областа на безбедност и здравје при работа -
Регион II 
Реден број  115. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на безбедност и здравје при работа -Регион II –Виш 
Инспектор      



Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор – Главен инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската и подзаконска регулатива 
од областа на безбедност и здравје при работа и 
намалување на бројот на неправилностите во областа , ја 
организира, насочува и координира работата на 
одделението   

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  

- го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  

- одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 

- врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 

- го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 

- изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 

- изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  

- изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  

- ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
 
Реден број  116. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник инспектор  

Назив на работно место Советник инспектор од областа на безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители (17) Куманово (2); Пробиштип (2); Штип (2); Кочани (1); Велес 
(1); Кавадарци (2); Неготино (1), Гевгелија (2); Струмица (2), 
Делчево (1), Виница (1),  



Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Рударство, Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзор на функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување, врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 

- со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите, прописите и 
други општи акти од страна на правните  лица кои вршат 
дејност во области за кои се овластени со закон, 

- изготвува записници,  

- се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 

- донесува решенија за управна постапка,  

- поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  

- поднесува кривични пријави,  

- донесува заклучоци,  

- врши одземање на предмети, 

- изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  117. 

Шифра УПР0101 В01000 

Ниво В3 

Звање  Соработник 

Назив на работно место Соработник за комплетирање на податоци за спроведен 
инспекциски надзор за безбедност и здравје при работа 

Број на извршители Кавадарци (1)  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование  Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови  



Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзор на функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на законот за работни односи, подзаконски акти, 
колективните договори и договорите за вработување, врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на безбедност и здравје при работа, 
- Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- инспектор, на барањата 
за поведување на прекршочна постапка и кривични пријави, 
- Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
- Врши техничка обработка на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации;  
- Ги следи прописите од областа на безбедност и здравје при 
работа 

 
Реден број  118. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на безбедност и здравје при работа, 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 
 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 



-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  119.  

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа безбедност и 
здравје при работа 

Број на извршители (1) Куманово 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Филозофија, Правни науки, Образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на безбедност и здравје при работа во насока на 
спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа безбедност и здравје при работа; на 
доставените пријави за повреда на права од законот за  
безбедност и здравје при работа и истите ги  архивира и 
доставува до Советникот- Државен инспектор, за пријавени 
повреди на работниците; за поднесените пријави за 
започнување со работа на работодавачот 
- Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на безбедност и здравје при работа, 
- Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- инспектор, на барањата 
за поведување на прекршочна постапка и кривични пријави, 
- Ги разгледува и комплетира барањата за услови за ХТП и по 
барање на државниот инспектор-советник за изготвување 
нацрт решение; 
- Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
- Врши техничка обработка на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации;  
- Ги следи прописите од областа на безбедност и здравје при 
работа 

 
Реден број  120. 

Шифра УПР0101 Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители  Куманово (1),  



Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно гимназиско образование 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за спроведување инспекциски надзори од областа 
на безбедност и здравје при работа во насока на 
спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 

7.3 Одделение за инспекциски надзор  во областа на безбедност и здравје при работа -
Регион III 
Реден број  121. 

Шифра ИНС0101 Б04001 

Ниво Б4 

Звање  Виш инспектор 

Назив на работно место Раководител на одделение за инспекциски надзор  во 
областа на безбедност и здравје при работа - Регион III –
Виш Инспектор      

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор – Главен инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Раководење на одделението и спроведување на 
инспекциските и надзорни надлежности на одделението со 
цел имплемнтација на законската и подзаконска регулатива 
од областа на безбедност и здравје при работа и 
намалување на бројот на неправилностите во областа , ја 
организира, насочува и координира работата на 
одделението   

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Вишиот инспектор раководи со одделението, ги врши 
работите што се однесуваат на внатрешното  
функционирање и организација на работата;  

- го организира и контролира спроведувањетоо на 
инспекцисите надзори од страна на инспекторите;  

- одговорен за навремено, законито, правилно и квалитетно 
вршење на работите и задачите од делокругот на 
одделението; 



- врши надзор над инспекторите од одделението  за 
навремено внесување на податоците од извршени надзори 
во електронската база на податоци, 

- го контролира начинот на користење и одржување на 
возилата и техничката опременост во одделението; 

- изготвува годишен,квартален и месечен план за работа на  
одделението; 

- изготвува месечни, квартални и годишни извештаи за 
работа на одделението;  

- изготвува анализи и информации за тековното работење на 
одделението;  

- ги координира активностите за присилно извршување на 
извршните решенија кои се однесуваат на непарични 
обврски согласно законот 

 
Реден број  122. 

Шифра ИНС0101 В01001 

Ниво В1 

Звање  Советник инспектор  

Назив на работно место Советник инспектор од областа на безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители (17) Тетово (2); Гостивар (2) Дебар (1); Кичево (1); Струга (2); 
Охрид (2);  Ресен (2); Битола (1); Прилеп (4);   

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование  Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови - да поседува лиценца за инспектор од областа 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  инспекциско-надзорна функција во 
надлежност на одделението во насока на доследна примена 
на Законот за безбедност и здравје при работа и другите 
подзаконски акти од областа на заштита при работа, врши 
непосреден инспекциски надзор над примената на законите 
и други прописи од страна на правните и други субјекти кои 
вршат дејност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се 
вршат во одделението, 

- со повремени упатства и надзор од Вишиот инспектор кои 
се однесуваат на управно-надзорни работи врши непосреден 
инспекциски надзор над примената на законите, прописите и 
други општи акти од страна на правните  лица кои вршат 
дејност во области за кои се овластени со закон, 

- изготвува записници,  

- се грижи за внесувањето и точноста на податоците од 
извршените надзори кои се предмет на обработка во 
електронската база на податоци, 



- донесува решенија за управна постапка,  

- поднесува барања за поведување на прекршочна постапка,  

- поднесува кривични пријави,  

- донесува заклучоци,  

- врши одземање на предмети, 

- изготвува извештаи информации за своето работење 

 
Реден број  123. 

Шифра ИНС0101 В04001 

Ниво В4 

Звање  Помлад инспектор  

Назив на работно место Помлад инспектор од областа безбедност и здравје при 
работа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Архитектура, урбанизам и планирање, Електротехника, 
Електромашинство, Електроника и автоматика, Енергетика, 
Градежништво и водостопанство, Индустриско инжинерство 
и Менаџмент, Машинство, Матерјали, Металургија, 
Регулација и управување со технолошки процеси, 
Технологија на прехрамбени производи, Текстилна 
технологија, Факултет за заштита при работа 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на  стручно -оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението во функција на 
подготвка на податоците за спроведените инспекциски 
надзори во областа на безбедност и здравје при работа, 
врши непосреден инспекциски надзор над примената на 
законите и други прописи од страна на правните и други 
субјекти кои вршат дејност 
 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Прибира податоци и информации за стручни анализи кои се 
од значење за применатана законодаството од областа на 
заштита при работа и учествува во подготовката на 
материјали и документи за состојбите во областа   
-Прибира податоци и информации неопходни за подготовка 
на информации и извештаи за работа  
-Прибира податоци за извештајот за напредокот на 
спреведувањето на неговата работа 
-Ги следи прописите од областа на заштита при работа  и 
безбедност и здравје при работа 
-Учествува при вршење инспекциски надзор во областа на 
безбедност и здравје при работа 

 
Реден број  124. 

Шифра УПР0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник - Административно-оперативна и 
техничка поддршка  и изработка на решенија за 
спроведени инспекциски надзори од областа безбедност и 
здравје при работа 



Број на извршители (1) Тетово (1) Гостивар  

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Правни науки, Психологија, Јавна управа и администрација 

Други посебни услови  
 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно-оперативни работи во функција на 
статистичка евиденција на податоците и техничка изработка 
на Решенија од спроведени инспекциски надзори од областа 
на безбедност и здравје при работа во насока на 
спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Води евиденција за реализирани редовни и контролни 
надзори во областа безбедност и здравје при работа; на 
доставените пријави за повреда на права од законот за  
безбедност и здравје при работа и истите ги  архивира и 
доставува до Советникот- Државен инспектор, за пријавени 
повреди на работниците; за поднесените пријави за 
започнување со работа на работодавачот 
- Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на безбедност и здравје при работа, 
- Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- инспектор, на барањата 
за поведување на прекршочна постапка и кривични пријави, 
- Ги разгледува и комплетира барањата за услови за ХТП и по 
барање на државниот инспектор-советник за изготвување 
нацрт решение; 
- Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
- Врши техничка обработка на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации;  
- Ги следи прописите од областа на безбедност и здравје при 
работа 

 
Реден број  125. 

Шифра УПР0101 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно-оперативна и 
техничка поддршка  на инспекторатот 

Број на извршители Кичево (3) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Политички науки, Социологија, Наука за книжевност 

Други посебни услови  
 

Работни цели 
 
 
 
 

Стручно – административна подршка за спроведени 
инспекциски надзори од областа на безбедност и здравје 
при работа во насока на спроведување на надлежностите на 
органот 

Работни задачи и обврски 
 
 

- Помага во изготвување извештаи за работата на 
инспекторите и спроведените инспекциски надзори од 
областа на безбедност и здравје при работа, 



 
 
 

- Помага во техничка подготовка на Решенија од спроведени 
инспекциски надзори на Советникот- инспектор, на барањата 
за поведување на прекршочна постапка и кривични пријави, 
- Ги разгледува и комплетира барањата за услови за ХТП и по 
барање на државниот инспектор-советник за изготвување 
нацрт решение; 
- Врши техничка и статистичка подготовка на материјали и 
податоци за спроведени надзори и ги доставува за 
автоматска - електронска обработка;  
- Врши техничка обработка на документација и податоци, ги 
доставува до органот за изготвување на анализи и 
информации;  
- Ги следи прописите од областа на безбедност и здравје при 
работа 

 
Реден број  126. 

Шифра УПР0101 Г04000 

Ниво Г4 

Звање  Помлад референт 

Назив на работно место Помлад референт за Административно- техничка подршка 
во спроведување на инспекциски надзори од областа на 
безбедност и здравје при работа 

Број на извршители 2 извршители - Прилеп (1), Тетово (1) 

Одговара пред 
 

раководителот на одделение – виш инспектор 

Вид на образование Средно стручно образование - економски смер, електро 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно – логистички и технички 
работи во функција на обезбедување техничка и логистичка 
подршка за спроведување инспекциски надзори од областа 
на безбедност и здравје при работа во насока на 
спроведување на надлежностите на органот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-ја средува поштата за доставување 
-ги комплетира документите за дистибуција во други органи 
и правни лица 
-фотокопира материјали  
-врши експедиција на готови предмети и ги предава до 
назначените субјекти 
-подига пошта од пошта и од други субјекти и 
-врши достава на пошта до други органи државна управа во 
подрачјето  

 
 

8. Сектор за подршка на активностите на инспекторатот 
Реден број  127. 

Шифра УПР0101Б02000 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на Сектор 

Назив на работно место Раководител на Сектор за подршка на активностите на 
Инспекторатот 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Директор 

Вид на образование Филозофија  

Други посебни услови  



Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на секторот и 
спроведувањето на надлежностите во насока на 
обезбедување оперативно -техничка и координативно -
логистичка подршка во реализацијата на предметите од 
меѓуресорска природа 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Подготовува предлог план за работа на секторот ; 
- Ја организира и координира работата на секторот, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените, го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници;   
- Го координира процесот на испарќање материјали до 
Владата на РМ, Генералниот секретаријат и Собранието на 
РМ, дава насоки и упатства при подготовка на истите;  
- Ја следи реализацијата на Закличоците од седниците на 
Владата на РМ за прашања од надлежност на Инспекторатот 
и го назначува до одговорните за реализација; 
- Го организира протоколот на Инспекторатот при посета на 
странски претставници како и при посета на други држави;  
- Учествува во  меѓу ресорска и меѓусекторска соработака и 
го следи нивното постапување во чија надлежност има 
прашања од меѓуресорска и меѓусекторска соработка;  
- Дава насоки и предлага мерки за градење на транспарентен 
Инспекторат (организирање на настани, јавни настапи, 
медиумски кампањи и др); 
- Организирање конфреренции и друг вид на соработка во 
надлежност на работите на Инспекторатот со меѓународни 
организации од областа на работните односи и безбедност и 
здравје при работа, невладин сектор, синдикати, комори и 
друго и учествува во нивна реализација; 
- Организирање и учествување на конференции со средства 
за јавно информирање; 

 
Реден број  128. 

Шифра УПР0101Б03000 

Ниво Б3 

Звање  Помошник  Раководител на сектор 

Назив на работно место Помошник  Раководител на сектор за подршка на 
активностите на инсекторатот 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на сектор 

Вид на образование Филозофија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Помага во работата на раководителот на секторот во 
потребна стручна помош на раководителите на одделенијата 
при вршењето на најсложените работи и задачи и го следи 
текот на нивното извршување 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

− му помага на раководителот на секторот во  потребна 
стручна помош, исто и на раководителите на одделенијата 
при вршењето на најсложените работи и задачи и го следи 
текот на нивното извршување;  
− изготвува мислења и предлози по прописи и материјали од 
области поврзани со и од делокруг на секторот  
− се грижи за стручно и ефикасно водење на евиденциите и 
регистрите во надлежност на секторот и врши надзор над 



квалитетот и веродостојноста на податоците во евиденциите 
и регистрите;  
− потпишува тековна коресподенција и акти од делокругот 
на секторот за кои е овластен од директорот;  
- помага и учестува во организирање конфреренции и друг 
вид на соработка во надлежност на работите на 
Инспекторатот со меѓународни организации од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа, 
невладин сектор, синдикати, комори и друго;  
- помага во организирање и учествување на конференции со 
средства за јавно информирање; 
− учествува во работата на работни тела формирани од 
министерот или директорот, кога за тоа е овластен; 
 

 

8.1 Одделение за техничка и административна поддршка на активностите на 
инспекторатот 
Реден број  129. 

Шифра УПР 0101Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за техничка и административна 
поддршка на активностите на инспекторатот 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор 

Вид на образование Филозофија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението во насока 
на координирано, навремено и транспарентно работење на 
Секторот за поддршка на активностите на Државниот 
инспекторат за труд 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Подготовува предлог план за работа на одделението;  
-Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените, го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници ; 
- Дава техничка и административна поддршка на севкупната 
работа на Државниот инспекторат за труд со активностите во 
Влада на РМ, Владините тела и комисии и Собранието на РМ;   
-Ја следи реализацијата на заклучоците донесени на 
Владините седници за прашања од надлежност на 
Инспекторатот;  
-Подготвува телеграми, поздравни писма и друга 
коресподенција со домашни и меѓународни институции за 
прашања од протоколарна природа и за прашања од 
надлежност на Инспекторатот;  

 
Реден број  130. 

Шифра УПР 0101 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник - Стручно-оперативна поддршка на активностите 
на Државниот инспекторат за труд 



Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на Одделение 

Вид на образование Филозофија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението во насока 
на координирано, навремено и транспарентно работење на 
Секторот за поддршка на активностите на Државниот 
инспекторат за труд 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Подготвува материјали и документи на Инспекторатот   
- Учествува во  меѓуресорска и меѓусекторска соработака и го 
следи нивното постапување во чија надлежност има 
прашања од меѓуресорска и меѓусекторска соработка; 
- Врши стручна обработка на материјалите кои се 
подготвуваат за седниците на Владата, а се однесуваат на 
прашања од надлежност на Инспекторатот;   
-Подготвува материјали за Државниот инспекторат за труд и 
учествува во работата со меѓународни организации од 
областа на работните односи и безбедност и здравје при 
работа, невладин сектор, синдикати, комори и друго ; 
- помага и учестува во организирање конфреренции и друг 
вид на соработка во надлежност на работите на 
Инспекторатот со меѓународни организации од областа на 
работните односи и безбедност и здравје при работа, 
невладин сектор, синдикати, комори и друго;  
- помага во организирање и учествување на конференции со 
средства за јавно информирање; 
- Го организира и Учестува протокол на Инспекторатот 
 -Остварува комуникација со странки за прашања од 
надлежност на Инспекторатот за барања, молби и 
претставки доставени до Државниот инспекторат за труд од 
областа на работни односи и безбедност и здравје при 
работа;  

 
Реден број  131. 

Шифра УПР0101 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за обработка на материјали за Седници на Влада 
и Соработка со Влада на Република Македонија и 
Генерален Секретаријат 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на Одделение 

Вид на образование Правни науки, Политички науки, Образование  

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни работи од 
надлежност на одделението во насока на спроведување 
протокол и остварување координирана соработка со Владата 
на РМ и нејзините тела и комисии, со цел навремена 
реализација на донесени заклучоци и барања 

Работни задачи и обврски 
 
 
 

- Подготвува меѓусекторски документи и материјали за 
прашања од надлежност на Инспекторатот, за седници на 
Владата, владините тела и комисии  
-Врши проверка на Материјали согласно Дневниот ред на 



 
 

Работните тела и Седниците на Влада;  
-Го следи Дневниот ред на работните тела и седници на 
Влада; 
-Остварува комуникација со Службите во Влада за 
подготвување, дополнување или одложување на точки кои 
се однесуваат на Државниот инспекторат за труд, Работните 
тела и Седниците на Влада; 
-Ги разгледува Материјалите за Работните тела и Седниците 
на Влада, врши подготовка на истите; 

 
Реден број  132. 

Шифра УПР 0101В03000 

Ниво В3 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник - Административно-оперативна подршка и 
обработка на податоци за Е - Влада на РМ 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на oдделение 

Вид на образование Филозофија, Политички науки, Правни науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни и административни 
работи во насока на навремено, ефикасно и точно 
доставување на материјали до Владата на РМ за Е- Влада 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Ги прегледува материјалите пред електронско архивирање 
и соработува со другите организациони единици и 
обезбедува потпис на информациите што се испраќаат на Е-
Влада од другите сектори со сертификат за одобрување;  
- Ја следи Електронската евиденција на заклучоците 
донесени на Владините седници за прашања од надлежност 
на Инспекторатот и ја следи нивната реализација; 
-Помага при  спроведување на процедурата на испраќање 
материјали на Е-Влада за Работните тела и Седници на 
Владата врз основа на одобрение од раководителот;  
 - Помага при обезбедување на техничка и логистичка 
подршка при подготовката на материјали за Работните тела 
и Седници на Влада за Државниот инспекторат за труд;  

 
Реден број  133. 

Шифра УПР 0101В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Административно- оперативна 
подршка на Инспекторатот 

Број на извршители 1  

Одговара пред 
 

Раководител на oдделение 

Вид на образование Правни науки, Наука за книжевност, Социологија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението  



 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Ја следи Електронската евиденција на заклучоците 
донесени на Владините седници за прашања од надлежност 
на Инспекторатот;  
- Ја следи Електронската пошта на одделението, а е во 
надлежност на Инспекторатот,  
- Врши  подготвителни  работи од техничка природа за 
изготвување документи- известувања, информации за 
потребите на одделението; 
- Остварува комуникација со други организациони единици 
за прашања поврзани од одредена област 
- Се грижи за навремено постапување по Заклучоци од Влада 

 

 8.2 Одделение за односи со јавност 
Реден број  134. 

Шифра УПР0101 Б04000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за односи со јавност 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

раководителот на сектор 

Вид на образование Правни науки, Еконмски науки, филозофија 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Управување со функционирањето на одделението и 
спроведување на надлежностите во насока на навремено и 
транспарентно информирање на јавноста за активностите на 
Инспекторатот од области во негова надлежност  
 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-   Подготовува предлог план за работа на одделението; 
- Ја организира и координира работата на одделението, 
спроведува надзор и дава насоки и упатства за работа на 
вработените, го следи и контролира работењето на 
вработените и ги оценува државните службеници ; 
- Ги следи активности на Државниот инспекторат за труд; 
- Ги следи активностите и новитетите во Инспекторатот за 
навремено информирање на јавноста и дава насоки за 
подготовки на експозеа, говори ; 
- Организира прес конференции; 
- Одобрува предлог – соопштенија за информирање на 
јавноста;  
- Дава насоки за пишување предлог соопштенија за јавност и 
пишува соопштенија за јавност;  
-Креира предлог -мерки за јавен настап за изработка на 
предлог програма за медиумски активности и кампањи;  
-Членува во работна група за организирање медиумски 
кампањи и активности и учествуа во истите;  

 
Реден број  135. 

Шифра УПР 0101В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник - Аналитичар на печатени и електронски медиуми 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 



 

Вид на образование - Правни науки, Градежништво и водостопанство 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни работи од 
надлежност на одделението во насока на информирање на 
јавноста со медиумска презентација на активностите на 
Државниот инспекторат за труд за прашања од негова 
надлежност 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Изготвува дневен преглед на написите во дневните 
весници;  
- Изготвува преглед на написите во неделните и месечните 
весници;  
- Го следи начинот на известување на печатените и 
електронските медиуми за активностите кои ги презема 
Државниот инспекторат за труд;  
- Подготвува месечни аналитички извештаи за застапеноста и 
начинот на известување на медумите за активностите на 
Државниот инспекторат за труд;  
- Подготвува предлог-насоки како да се информира за 
активностите на Инспекторатот по одделни медиуми;  
-Подготвува прес клипинг,  ги систематизира и архивира 
написите, статиите и прилозите;  
-Учествува во организирање на медиумски активности, јавни 
кампањи, прес конференции, брифинзи и други настани;  
-Учествува во подготвување на брошури, публикации, 
билтени и друга стручна литературе што ја издава 
Инспекторатот,  
- Дава предлози и учествува во пишување предлог програма 
за медиумски активности и кампањи и предлог-стратегија за 
информирање на Инспекторатот; 

 
Реден број  136. 

Шифра УПР0101 В01000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник - Јавен настап -портпарол 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование Политички науки, Образование, Наука за книжевност 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни работи од 
надлежност на одделението во насока на подготовка на 
овластени државни  
службеници за јавен настап 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

-Учествува во организирањето на медиумски и јавни 
кампањи, прес конференции, брифинзи и други настани;   
- Подготвува предлог соопштенија, информации и 
известувања за јавноста, предлог говори, експозеа, 
состаноци;   
-Врши подготовка на извештаи, информации и други 
материјали кои се потребни за јавен настап во 
Инспекторатот;  
 -Систематизира и ажурира податоци за делокругот на 
одделението;  



-Учествува во изработка на предлог планот за работа на 
одделението и предлог-стратегија за информирање на 
Инспекторатот;  

 
Реден број  137. 

Шифра УПР0101 В03000 

Ниво В3 

Звање  Соработник 

Назив на работно место Соработник за Комуникации со медиуми 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на одделение 

Вид на образование  Правни науки, Економски науки, Јавна управа и 
администрација 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на административно- оперативни работи од 
надлежност на одделението во насока на координирана 
двонасочна внатрешна размена на информации за 
активностите и постигнувањата во областите од надлежност 
на Инспекторатот 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- остварува комуникација со медиумите  
-  ги следи средствата за јавно информирање (медиумите) 
- учествува во организација на брифинзи, прес-конференции,  
медиумски и јавни кампањи и други настани;  обезбедува 
брз проток на информации;  
- подготвува предлог соопштенија, информации и 
известувања за јавноста;  
- предлог говори, експозеа, состаноци; подготвува 
документи поврзани со поквалитетна и поефикасна екстерна 
комуникација 

 
Реден број  138. 

Шифра УПР0101 В04000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за Внатрешно информирање 

Број на извршители 1 

Одговара пред 
 

Раководител на oдделение 

Вид на образование Јавна управа и администрација, Економски науки, Правни 
науки 

Други посебни услови (1)Тетово 

Работни цели 
 
 
 
 

Спроведување на стручно- оперативни и административни 
работи од надлежност на одделението  

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- Ги следи активностите и новитетите во работењето на 
Инспекторатот; 
-Помага при изготвување на соопштенија, информации за 
Внатрешното работење на Инспекторатот и врши 
известување на инспекторите од областа на работните 
односи и безбедност и здравје при работа; 
- Учествува во организирање на прес конференции;  
-Членува во работни групи за рекламни/медиумски 



кампањи; 
- Собира потребни информации и подготвува предлог- 
говори, експозеа;  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

 
Член 15 

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото 
донесување. 

 
Член 16 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
систематизација за работните места на Државниот инспекторат за труд со број 04 – 4014/2 од 
22.05.2014 година. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Член 17 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по 
добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 

Број                                                                                                           ДИРЕКТОР 
        
                Година                                                                  Аљајдин Хавзиу 
Скопје 


