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Дел. Бр.                    Јована Тренчевска 
   [име и презиме] 

Датум:    вд Директор 
   [функција / звање на раководител на 

инспекциска служба] 
Место:  (м.п.)  
   [потпис] 



 

Врз основа на член 30 став (8)  и чл. 33 од Законот за инспекциски надзор (Сл. 
Весник на РСМ бр.102/19) и врз основа на чл.3-а од Законот за инспекција на 
трудот(Сл.Весник на РМ бр.35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15), Директорот 
на Државниот Инспекторат за труд го доставува Предлог Годишниот План на писмена 
согласност до Инспекцискиот Совет. 

Содржината на Годишниот план за работа на Државниот инспекторат за труд е во 

согласност и со Правилникот за содржината, формата и содржината на годишната 

програма за работа на инспекциските служби (Сл. Весник на РСМ бр.238/19)   

 

Резиме  

1.    Анализа на ризици 

 

Анализа на ризици се врши врз основа на Методологијаta за проценка на ризик при 
планирање на инспекциските надзор од областа на работни односи и безбедност и 
здравје при работа, изготвена од Државен инспекторат за труд. Преку методологијата за 
проценка на ризик при планирање на инспекциски надзори  се пропишува начинот на 
проценка на ризик, преку идентификација на специфичните ризици во надлежност на 
контролата од страна на Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и мерењето на степенот 
на ризиците,  а со цел ефективно и рационално планирање на обемот и зачестеноста на 
надзорот над субјектите.  

 

2.    Организација и раководење 

     Државниот Инспекторат за труд е орган во состав на Министерството за труд и 
социјална политика , со својство на правно лице  од 01.05.2014 година и согласно 
правилникот за систематизација на работните места Државниот инспекторат за труд 
има 6 сектори и 1 независнo одделенијe. Моменталната бројна состојба на вработени во 
Државниот инспекторат за труд е 194 вработени лица, од кои 80 вработени во делот на  
администрација  и 114 вработени во инспекциската служба и тоа 77 од областа на 
работните односи  и 37 од областа на безбедност и здравје при работа.  

 

3.    Инспекциски надзор 

Државниот Инспекторат за труд своите активности ги реализира 
согласно законската обврска за надзор врз примената на законите и другите прописи за 
работните односи, вработувањето, безбедноста и здравје при работа и колективните 
договори, договорите за вработување и други акти, со кои се уредуваат и остваруваат 



правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавачите од областа на 
работните односи и безбедноста и здравје при работа.  

Во 2021 година во делот на Безбедност и здравје при работа предвидени се 
вкупен број на инспекциски надзори 8553 од кои се предвидени 374 редовни инспекциски 
надзори, 6443 вонредни инспекциски надзори, 1736 контролни надзори., во делот на 
работни односи за 2021 година предвидени се вкупен број на инспекциски надзори 12992, 
од кои редовни инспекциски надзори се предвидени 693, вонредни инспекциски надзори 
9863 и контролни надзори 2366, со забелешка дека бројот на реализирани надзори може 
да отстапува во однос на планираните надзори. 

 

4.    Обука на инспекторите и административните службеници 

 Активностите  за организација и спроведување на обуки е со цел зголемување на 
капацитетите на вработените  преку целосна организација придржувајки се кон сите 
протоколи, анализирајки ги потребите за видовите на обуки и начинот на нивното 
извршување. Според Годишниот план за обука на административните службеници во 
Државниот инспекторат за труд за 2021 година предвидени се 4 генерички обуки и 1 
задолжителна обука  за Родова еднаквост, и според Годишниот план за стручно 
усовршување и обука  на инспекторите по работни односи и безбедност и здравје при 
работа во Државниот инспекторат за труд се предвидени 3 генерички и 8 специјализирани 
обуки. 

5.    Буџет и финансирање 

Остварување на законските обврски и цели на Државниот инспекторат за 
труд  финансиското работење го реализира преку две  сметки на основен буџет. 

Согласно предлог Буџетскиот циркулар во 20211  година се побарани вкупно 
148,75 милиони денари на сметка 630 како и 2,0 милиони денари на сметка 631. 

(1 Во периодот на подготовка на Годишниот план, Буџетското барање  сеуште е предлог и не е финално одобрено од 

Министерство за финансии) 

 

6.    Меѓународна соработка 

Посебен акцент на меѓународната соработка која ке биде реализирана согласно 
состојбите преку посети или on line комуникација. 

 

7.    Други активности на нспекциската служба 

                                                      
 



Други активности на Државен инспекторат за труд  би ги навеле развојот на 
инспекцисата служба, реализацијата на планот, соработка со останати институции и 
учества на домашни и меѓународни настани.    

 

1.Анализа на ризици 

           Неприменувањето и непочитувањето на законите и прописите во надлежност на 

Државен Инспекторат за труд има негативно влијание и можност за појава на ризици и 

опасности од јавен  аспект  како што се зголемување на  непријавена работа (работа на 

црно), нелојална конкуренција, неисполнување на основни права на вработените од 

работен однос  и безбедност и здравје при работа. Од областа на безбедност и здравје 

при работа при непочитување на Законот за безбедност и здравје при работа и 

подзаконските акти доведува до ризик на појава на зголемен број на повреди при 

работа,професионални болести како и негативно влијание на  превентивните мерки 

против професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, 

информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и нивно 

учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа. 

         Проценка на ризик вклучува анализа, управување и известување за ризикот кои 
детално се опишани во методологијата за проценка на ризик при планирање на 
инспекциски надзори која врз основа на член 32 став (4) од Законот за инспекциски 
надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19) и во согласност 
со Правилникот за елементите на проценка на ризикот, како и зачестеноста на 
спроведувањето на инспекцискиот надзор врз основа на проценката за ризик („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.247/19), Државниот инспекторат за труд ја 
изработи. 

Ризикот е дефиниран како настан кој може да случи во иднина и да нанесе штетни 
последици. Главни елементи на ризикот се штетната последица и веројатноста од 
случување на штетниот настан во иднина. 

Утврдените ризици методологијата за проценка на ризик при планирање на инспекциски 

надзори опфаќа 3 степени на ризик, и тоа: 

• Ниво 1 – низок степен на ризик 

• Ниво 2 -  среден степен на ризик 

• Ниво 3 – висок степен на ризик 

         Управувањето со ризици ќе значи идентификација на сите релевантни ризици кај 

субјектите под надзор, нивно мерење, (градација), приоритетизација и контрола. 

Идентификацијата и мерењето на ризиците се врши преку прибирање на 

релевантни податоци, нивно систематизирање, обработка и анализа. Градацијата на  

ризиците, изработена врз база на анализа на податоците е основен критериум при 

планирањето на надзорите. Плановите за надзор ќе ги насочат и приоритетизираат 

инспекциските активности со цел заштитување од најштетните последици. 



Зачестеноста на инспекциските надзори и ангажираните ресурси ќе бидат 

пропорционални со нивото на ризик и активностите на надзорот ќе да бидат насочени кон 

намалување на реалниот ризик наметнат со неправилностите во работата кај субјектите 

под надзор. 

Планот за инспекциски надзор е важна алатка во управувањето со надзорот, бидејќи 

ги распоредува ограничените ресурси на инспекцискиот орган со цел да постигне 

максимални ефекти во спречувањето на неправилностите и минимизирање на штетите. 

Изработката на планот е во најголем дел заснована врз проценката на ризиците. 

Квалитетот на планот е во директна корелација со квалитетот на проценката на ризиците. 

Начинот на управување со ризиците претставува еден циркуларен процес кој ги 
содржи следните елементи: анализа на ризиците, утврдување и проценка на ризиците, 
постапување по ризиците и следење и известување. 

 
 

 
 
а) Анализата подразбира идентификација на видот на ризиците кои се појавуваат кај 
секој посебен вид на субјект под надзор, кој ќе зависи од самата природа на дејноста 
и активностите на субјектот. 
б) Во фазата на утврдување и проценка, се врши идентификација и предвидување 
на можните штетни последици кои можат да се предизвикаат со дејноста на 
субјектот под надзор и на кого точно се однесуваат штетните последици, т.е. кој би 
можел да трпи штетни последици. Проценката на ризиците се врши врз база на 
тежината и веројатноста за случување на штетните последици. 
ц) Постапување е фаза каде се применува планот и се извршуваат надзорите. Во 
оваа фаза постојано да се следи и споредува превиденото и реалното сценарио за 
да се утврди реалноста на проценката и доколку се воочи дека проценката не е 
соодветна или дека настанеле други настани кои влијаат на ризиците, веднаш треба 
да се направи повторна проценка на ризиците според новонастанатата ситуација. 
д) Следење и известување е фазата во која се следи успешноста на проценката на 
планот и ризиците, каде се споредуваат резултатите од надзорите и се врши 
проценка на самата методологија на проценка на ризик, начинот на утврдување и 

Анализа

Утврдувањ
е и 

проценка

Постапува
ње

Следење и 
известување



мерење на ризиците и доколку е потребно се врши соодветна корекција. Ова е фаза 
за прибирање и анализа на научени лекции од минатиот период и нивно 
преточување во нови решенија кои придонесуваат за одбегнување на претходните 
грешки.  

 

  Со Методологијата за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзори  
се пропишува начинот на проценка на ризик, преку идентификација на специфичните 
ризици во надлежност на контролата од страна на Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и 
мерењето на степенот на ризиците,  а со цел ефективно и рационално планирање на 
обемот и зачестеноста на надзорот над субјектите.  “Методологија” се однесува на сите 
субјекти кои се предмет на инспекциски надзор 

Согласно   “Методологијата”, проценката на ризиците во делокругот на 
надлежностите на ДИT, се врши врз база на анализа на постоечката состојба од аспект 
на работење на субјектите кои се предмет на инспекциски надзор и врз база на 
извршените инспекциски надзори во изминатите години.  

Со анализата се утврдуваат  последиците произлезени од неприменување, односно 
погрешно или недоволно применување на прописите од страна на субјектите врз кои 
Државниот инспекторат за труд  врши инспекциски надзор.  

Проценката се врши врз основа на стекнатото искуство при долгогодишното вршење 
на инспекциски надзор (инспектирање на одредени субјекти) во минатото, во областите 
за кои е надлежен инспекторатот, законската и подзаконската регулатива, изворите на 
информации и податоци за идентификување, претставки, пријави, дојави од правни и 
физички лица, бесплатниот телефонски број, информации од здруженија, медиуми, 
заклучоци на Владата на Република Северна Македонија, врз основа на добиените 
резултати од различни мониторинг програми, информации од други надлежни 
инспекторати и сл.  

Доколку се променат околностите врз основа на кои е направена проценката на 
ризикот, инспекциската служба ќе изврши ревизија на проценката на ризикот, која ќе биде 
земена предвид при подготвувањето на плановите за работа на инспекциската 
служба.  

Претпоставката дека појава на ризикот е можна се базира на статистичките 

податоци добиени  од обработка и анализа на податоците од извештаите од извршени 

инспекциски надзори, од месечните и периодични извештаи, како и годишните извештаи  

по области. Исто така се земаат во предвид и  ограничените административни и 

оперативни и технички капацитети на Државен инспекторат за труд  со цел ефикасно и 

eфективно спроведување на законодавството од областа на работни односи и 

безбедност и здравје при работа . Управувањето со ризикот исто така опфаќа аспекти 

поврзани со лидерството и менаџментот. Менаџерските аспекти се поврзани со 

моделирањето на однесувањето на вработените во институцијата,  воспоставување на 

модел на постојано оценување, набљудување, периодична eвалуација и анализа на  цели 

и задачите на Инспекторатот. Прашањето на управување со ризик вклучува и морални 

аспекти, поврзани со организациската култура.    

1.1. Дефинирање на ризични подрачја  

 

        Меѓународните процедури за вршење на инспекција покажуваат дека клучна улога во 

развој на стратегијата за вршење на надзор е во одредувањето на приоритетни 



активности за вршење на надзор над субјектите кои припаѓат на високоризични компании 

и субјекти со „лоша“ историја на почитување на законските прописи и пристап заснован 

на процена на ризикот на вршење на надзор, со овозможување на одредување на 

приоритети за успешна примена на законодавството.  

          Постоечката анализа на ризик се заснова на обработените податоци од претходнo 

извршени надзори, како и на податоците кои што се прибрани  од работењето на                  

Државниот инспекторат за труд  во текот на 2019 година, Критериумите на дефинирањето 

на ризичните подрачја се: број на идентификувани наоди во областа, донесените 

решенија за утврдените недостатоци, бројот на извршените инспекциски надзори за 

настанати несреќи на работно место, висина на изречените мандатни казни, фреквенција 

на повторување на прекршоците кај правните субјекти во дадените дејности и сл.     

Соодветната анализа на ризик е условена и од постоење на соодветна база на податоци  

и соодветен софтвер кој  би било добро да се набави во 2021 година.  

          Напоменуваме дека ДИТ нема соодветен компјутерски софтвер во кој би се 

користеле потребна база на податоци и  методологијата за проценка на ризик при 

планирање на инспекциски надзори  ( матрица 3x3) . Преку набавка на ваков компјутерски 

програм т.е апликација анализата ќе се спроведува побрзо и поточно.  

Врз основа на извршената анализа на  извештаите од претходната година,  и во  2020 

година како ризични области  и понатаму остануваат : 

-Градежништвото,  

-Преработувачката индустрија (текстилна, кожарска, дрвна и др),  

-ТИРС,  

-Трговијата, 

- Угостителството, 

- Занаетчиството, и 

- Туризмот.  

Најголем број на  констатирани непочитувања  на законските и подзаконските 

прописи се констатирани во трговија на големо и мало, преработувачка, 

градежна дејност, угостителството, занаетчиството и туризмот, транспорт 

и сообрајќај, заштитни друштва. 

(1) Предмет на инспекциски надзор ќе бидат следните ризични области: 
- ризичните области во преработувачка индустрија (текстилна, кожарска, дрвна и 

др);  
- ризичните области во дејност на градежништво; 
- ризичните области во трговија на големо и мало,  
- ризичните области во заштитни друштва 
- ризичните области во занаетчиството, 
- ризичните области во транспорт и сообраќај, 
- ризичните области во угостителство и туризам  

 



(2) Дефинирањето на ризичните области се базира на утврдените и очекуваните 
ризици од досегашните инспекциски надзори и врз основа на извршената анализа на  
извештаите од претходната година. 

 

 

 

2.Организација и раководење 
 

2.1 Институционален статус 

     Државниот Инспекторат за труд е орган во состав на Министерството за труд и 

социјална политика , со својство на правно лице  од 01.05.2014 година согласно измените 

и дополнува на Закон за инспекција на трудот ( Сл. Весник на РМ бр. 164/13). 

       Согласно правилникот за систематизација на работните места Државниот 

инспекторат за труд има 6 сектори и 1 независнo одделенијe. Инспекцискиот надзор се 

спроведува преку секторот за инспекциски надзор од областа на работните односи и 

секторот за инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа, додека 

обуките и административното извршување ги извршува секторот за координација, обуки и 

поддршка во работењето. 

1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА, 
 
2. СЕКТОР ЗА ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРЕВЕДУВАЧКИ РАБОТИ, 
 
3. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА, ОБУКИ И ПОДДРШКА ВО РАБОТЕЊЕТО  

4. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА  НА  РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

5. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ 
РАБОТА 

6. СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

7. ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

Своите активности Инспекторатот ги реализира со 194 вработени лица, од кои што 114 

се инспектори и тоа 77 од областа на работните односи  и 37 од областа на безбедност 

и здравје при работа.  

 

Работни односи 

Државен советник  за работни  односи – Генерален инспектор - 1 

В.Д Раководител на сектор –  Главен инспектор за работни односи - 1 



Раководител на одделение –  Виш инспектор за работни односи (од кои 1 е вд 

раководител на сектор) - 6 

Советници инспектори за работни  односи, (14 од нив се интегрирани) - 56 

Самостоен инспектор за работни односи - 1 

2 помошник инспектор за работни односи, од кои 1 нема лиценца за инспектор 

11 Помлади инспектори за работни  односи,  од кои 4 немаат лиценца за инспектор. 

 

Безбедност и здравје при работа 

1 В.Д Раководител на сектор –  Главен инспектор БЗР 

3 Раководител на одделение –  Виш инспектор БЗР (од кои 1 е вд раководител на сектор) 

30 Советник инспектор БЗР 

3 Помошник инспектор БЗР 

1 Помлад инспектор БЗР 

Во реализација на програмата ќе бидат вклучени 109 инсепктори, распоредени во 30 

подрачја на територијата на Република Северна Македонија. 

Во 2021 година предвидени се 5 советници инспектори да заминат во пензија и 1 

генерален инспектор.  

Податоците за број на инспектори по вид, возраст и звање се прикажани  во табеларен преглед 
Табела 1. 
 
 

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

Вид Инспектор за [РО] 
Инспектор за 

[БЗР] 
Инспектор за 
[интегрирани] 

Вкупно инспектори 

Ниво-
З 
вање/
Возра
ст 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о

 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о

 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о

 

<
3
0
 г

. 

3
1
-4

0
 г

. 

4
1
-5

0
 г

. 

5
1
-6

0
 г

. 

>
6
0
 г

. 

В
ку

п
н
о

 

Б1 – 
генера
лен 
инспек
тор 

        1 1           0           0 0 0 0 0 1 1 

Б2 – 
главен 
инспек
тор 

      
 
1 

  1     
1
  

    1           0 0 0 0 0 0 2 



Б3 – 
пом. 
главен 
инспек
тор 

          0           0           0 0 0 0 0 0 0 

Б4 – 
виш  
инспек
тор 

  1   2 2 5      2   2           0 0 1 0 5 1 7 

В1 – 
советн
ик 
инспек
тор  

  
1
3 

7 9 
1
3 

42   3 6 
1
1 

1
0 

3
0 

  6   2 6 
1
4 

0 
2
2 

1
3 

2
2 

2
9 

86 

В2 – 
самост
оен 
инспек
тор 

  
1
  

      1   
 
0 

  
 
0 

  0           0 0 0 0 0 0 1 

В3 – 
помош
ник 
инспек
тор 

 1
  

 
1 

    2  2   1   3           0 0 3 1 1 0 5 

В4 – 
помла
д 
инспек
тор 

3 7 1     11       
1
  

  0           0 3 7 1 1 0 12 

Вкупно 3 
2
3 

9 
1
2 

1
6 

63 0 5 7 
1
5 

1
0 

3
6 

0 6 0 2 6 
1
4 

3 
3
3 

1
5 

2
9 

3
1 

11
4 

 
 
 
Во табела 2 се дадени податоци за нови вработувања и за пензионирање на инспектори во 2021 
год.  
 
Табела 2 .План за вработувања и пензионирања на инспектори 
 

Вид Инспектор за [РО] Инспектор за [БЗР] 
Инспектор за 
[интегрирани] 

Вкупно инспектори 

Ниво-
Звање/ 
Возраст 

Враб. Пенз. 
Разлик

а 
Враб. Пенз. 

Разлик
а 

Враб. Пенз. 
Разлик

а 
Враб. Пенз. 

Раз
лик
а 

Б1 – 
генерален 
инспектор 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Б2 – 
главен 
инспектор 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Б3 – пом. 
глав. 
инспектор 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Б4 – виш 
инспектор 

2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3 



В1 – 
советник 
инспектор  

6 3 3 5 1 4 1 1 1 12 5 7 

В2 – 
самостоен 
инспектор 

2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4 

В3 – 
помошник 
инспектор 

4 0 4 2 0 2 0 0 0 6 0 6 

В4 – 
помлад 
инспектор 

4 0 4 3 0 3 0 0 0 7 0 7 

Вкупно 20 4 16 13 1 12 1 1 1 34 6 28 

 

 

Државниот инспектор за труд врши надзор врз примената на законите и другите прописи 

за работните односи,вработувањето,безбедноста и здравје при работа и колективните 

договори,договорите за вработување и други акти,со кои се уредуваат и остваруваат 

правата,обврските и одговорностите на работниците и работодавачите од областа на 

работните односи и безбедноста и здравјето при работа. 

Државниот инспекторат за труд врши надзор над примената на следните закони: Закон за 

работните односи, Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за вработување и 

осигурување во случај на невработеност, Закон за  привaтни агенции за вработување 

Закон за евиденциите од областа на трудот, Закон за практиканство, Закон за 

вработување на инвалидни лица, Закон за вработување на странци, Закон за 

волонтерство, Закон за минимална плата, Закон за заштита од вознемирување на 

работното место, Закон за заштита од пушење, Закон за нерегистрирана дејност, 

колективните договори и околу 30 подзаконските акти од областа на безбедност и здравје 

при работа. 

Инспекторатот обезбедува единствено спроведување на прописите и мерките од областа 

на работните односи и безбедноста и здравје при работа и е одговорен за нивно 

спроведување во рамките на својата надлежност. 

Инспекторатот се грижи за унапредување на инспекцискиот надзор и за стручно 

усовршување на инспекторите. 

Државниот инспекторат за труд своите надлежности ги реализира врз основа на годишна 

програма и месечните планови. 

Преку донесувањето на годишната програма  и месечните планови се очекува 

остварување на јавниот интерес и интересот на работниците и работодавачите во 

остварување на правата и обврските од областа на работните односи и областа на  

безбедност и здравје при работа. 



Врз основа на планираните и реализирани активности,ќе се изготвуваат шестмесечни и 

годишни извештаи за работа,кои ќе бидат основа за анализа на постигнатите 

резултати,како и насока за планирање на понатамошните активности. 

 
 
 
3. Инспекциски надзор 
 
 
3.1. Критериуми за дефинирање сложеност на инспекциски надзор 

Основни критериуми  врз основа на кои се утврдува  сложеноста на инспекцискиот надзор 

се: 

1.Бројот на применети закони и прописи при инспекцискиот надзор. 

2.Времетраење на инспекцискиот надзор. 

3.Број на субјекти кои се предмет на инспекциски надзор. 

4.Услови во кои се врши инспекцискиот надзор и изложеност на инспекторот на можните 
влијанија врз неговиот живот и здравје. 

. 
Во Државниот инспекторат за труд ,за 2020 година се утврдуваат  пет коефициенти на 
сложеност на инспекцискиот надзор и тоа: 
 
1.Коефициентот на сложеност  Q 1   
2.Коефициентот на сложеност  Q 2  
3.Коефициентот на сложеност  Q 3  
4.Коефициентот на сложеност  Q 4 
5.Коефициентот на сложеност  Q 5  
 
1. Критериум Обем на прописи во коефициент на сложеност Q1 е предвидено дека при 

надзорот ќе се користат 3  закони и  тоа ; 
- Закон за Инспекциски Надзор  
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за работни односи / Закон за безбедност и здравје при работа  , 
   Критериум Обем на прописи во коефициент на сложеност Q2 е предвидено дека при 
надзорот ќе се користат 4 закони и  тоа ; 
- Закон за инспекциски Надзор  
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за работни односи / Закон за безбедност и здравје при работа  , 
- Закон за минимална плата / Закон за заштита од пушењето  
Критериум Обем на прописи во коефициент на сложеност Q3е предвидено дека при 

надзорот ќе се користат 5  закони и тоа ; 
- Закон за инспекциски надзор  
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за работни односи / Закон за безбедност и здравје при работа  , 
- Закон за минимална плата / Закон за заштита од пушењето  



- Закон за заштита од вознемирување на работно место /  Правилници од БЗР  
Критериум Обем на прописи во коефициент на сложеност Q4 е предвидено дека при 

надзорот ќе се користат 6  закони и  тоа ; 
- Закон за инспекциски надзор  
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за работни односи / Закон за безбедност и здравје при работа  , 
- Закон за минимална плата / Закон за заштита од пушењето  
- Закон за заштита од вознемирување на работно место /  Правилници од БЗР  
- Закон за  забрана на вршење на  нерегистрирана  дејност / Правилници БЗР  
 Критериум Обем на прописи во коефициент на сложеност Q5 е предвидено дека при 

надзорот ќе се користат  над 6  закони и тоа ; 
- Закон за инспекциски надзор  
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за работни односи / Закон за безбедност и здравје при работа  , 
- Закон за минимална плата / Закон за заштита од пушењето  
- Закон за заштита од вознемирување на работно место /  Правилници од БЗР  
- Закон за  забрана на вршење на  нерегистрирана  дејност / Правилници БЗР  
-  Уредбата на Влада на  РСМ за видот, начинот, обемот и цената  за  здравствените 

прегледи  
-  Останати закони и подзаконски акти врз кои врши надзор овој орган ( ДИТ) .  
Критериум Обем на прописи во коефициент на сложеност Q5 е предвидено дека при 

надзорот ќе се користат  над 6  закони и  тоа; 
- Закон за инспекциски надзор  
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за работни односи / Закон за безбедност и здравје при работа  , 
- Закон за минимална плата / Закон за заштита од пушењето  
- Закон за заштита од вознемирување на работно место /  Правилници од БЗР  
- Закон за  забрана на вршење на  не регистрирана  дејност  
-  Уредбата на Влада на  РСМ за видот , начинот , обемот и цена та  за  здравствените 
прегледи  
-  Останати закони и подзаконски акти врз кои врши надзор овој орган ( ДИТ). 
 
 
2. Критериумот  „Време потребно за инспекциски надзор (во часови), е детално дадена во 

табелата од пресметката за  вкупно време за инспекциски надзор 
 

Времето за надзор вклучува:                                               Q1       Q2        Q3      Q4     Q5 

1. Време за подготовка на инспекцискиот надзор            0,5        0,5      0,5      0,5      0,5 
2. Време за теренски инспекциски надзор                         1,5        2,0      2,0      2,0     2,0  
3. Време за подготовка на записник                                   0,5        0,5      0,5      1,5     1,5 
4. Време за подготовка на управно решение                                0,25     0,25     0,25   0,25 
5. Време потребно за едукација 
6. Време за спроведување на платен налог                                               0,5 
7. Време за подготовка на прекршочна пријава                                        0,75     0,75    0,5 
8. Време за подготовка на кривична пријава                                          

                   Вкупно ( во часови) :                                         2,5     3,25        4,0     5,0       6,2 



3. Критериумот “Број на субјекти “– кај овој параметар под субјекти се подразбира број  на 
вработени 
       Во  Q1 бр. на вработени од   1 до 5  
       Во  Q2 бр. на вработени од   6 до 50 
       Во  Q3 бр. на вработени од   51 до 100 
       Во  Q4 бр. на вработени од  101 до 500 
       Во  Q5 бр. на вработени над 500 
 

4. Критериум “ Услови во кои се врши инспекцискиот надзор и изложеност на инспекторот 
на можните влијанија врз неговиот живот и здравје” е врзан со условите во кои се врши 
надзорот, големината на работодавачот, видот на дејноста на работодавачот, локација на 
субјект на надзор. 
 
       Во  Q1   условите за надзор се безбедни  
       Во  Q2   се предвидени надзори со низок ризик 
       Во  Q3   се предвидени  надзори со среден  ризик 
       Во  Q4   се предвидени надзори со висок  ризик 
       Во  Q5   се предвидени надзори со највисок   ризик 
 
 
 
3.2  Идентификација на субјекти за инспекциски надзор 

 
 
Државниот инспекторат за труд програмата за работа ќе ја реализира преку: 

- редовни инспекциски надзори,кои опфаќаат надзор над спроведување на законите 
и другите прописи кои се во надлежност на овој орган 

- вонредни инспекциски надзори,кои се вршат врз основа на иницијативи поднесени 
од државни органи,физички или правни лица,како и во случај на сомневање на 
инспекторот(по службена должност) 

- контролни инспекциски надзори се вршат по истекот на рокот определен во 
инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот.  

- соработка со други инспекциски служби, 
- инспекциски надзори произлезени од Кампањи по различни области 

 
Според природата на дејноста субјектите  спаѓаат  во:  

1. Примарни дејности / екстрактивни/ кои ги опфаќаат земјоделството, 
сточарството, шумарството, пчеларството, ловот и риболовот 

2. Секундарни дејности/производствени/ кои ги опфаќаат рударството, 
енергетиката, преработувачка , занаетчиство и градежништво 

3. Терцијални дејности/ услужни / кои ги опфаќаат трговијата, угостителство и 
туризмот, транспорт и складирање, информација и комуникација, услужните 
дејности, финансиски дејности и дејности на осигурување, дејности во врска со 
недвижен имот, домаќинства  

4. Квартeрнари дејности / знаење, култура и истражување/  опфаќаат образование, 
наука и култура, здравство и социјална заштита и администрација,   

 



Останати дејности /  здруженија и фондации 

 

По организационен облик застапен е приватен и јавен сектор  

 

 

Примарни дејности  

• Земјоделието опфаќа искористивање на животински и растителни ресурси, 

одгледување на насади и посеви,животни,одгледување и користење на шуми и др./ 

2.605 активни субјекти со вкупен број на вработени  околу 99.109  

 

Секундарни дејности 

• Рударство и вадење на камен /221 активни субјекти  со вкупен број на          
вработени од околу 7.759 

Опфаќа вадење на минерали (руди) кои се во цврста состојба, течна состојба(нафта, 

гасовита (гас) состојба.  

 Експлоатацијата може да севрши со различни методи како што се: јамска(подземна), 

надземна, со дупчење идр. Дополнителни работи во процесот се кршење, дробење, 

чистење, сушење, сортирање, концентрирање на руди, копање на природен гас со 

ресурси и единици во близина.   

• Преработувачка дејност/ 8.362 активни субјекти со вкупен број на вработени од 
околу 53. 552. 

 

Претставува машинска преработка на суровини и сериско производство. Овој сектор ја 

опфаќа физичката и хемискатa трансформација на материјалите,супстанциите или 

компоненетите во нови производи. 

• Текстилната индустрија - гранка на индустријата која првенствено се занимава со 
преработка на влакнести суровини и изработка на предиво, ткаенини плетени 
производи и друго, и добивање на нивни производи . Суровината може да биде 
природна или синтетичка со користење на производи од хемиската индустрија. 

• Производство на хемикалии и хемиски производи-основвни хемикалии, пестициди, 
ѓубриваубрива, фармацевтски ппроизводи, сашуни, парфеми, средства залина и 
општа хигиен,основни фармацевтски производи, производи од гума, пластика, 
неметални минерални производи (стакло и производи од стакло, огноотпорни 
производи, порцелан и керамика), цемент, гипс, обработка на камен, бетон...) 

• Прехранбена индустрија е гранка на индустријата која се занимава со преработка 
на храна и пијалоци  за потребите на луѓето. 

• Дрвна индустрија или индустрија на граѓа  е - обично приватно - економски 
сектор кој се занимава  сечење на дрва и производство на шумски производи, 
дрвена граѓа односно дрво за градежништво,  дрвени производи (на пример 



мебел) и секундарни производи како дрво целулоза за целулоза и хартиена 
индустрија и печатници. 

• Металургија е една од главните гранки на индустрија. Металургија опфаќа 
рафинација, производство на легури, обликување, оплеменување, проучување на 
структура, состав и особина на металите. 

• Производство на фабрикувани производи од метал , производство на машини и 
опрема, производство на компјутерски, електронски и оптички производи, 
електрична опрема, делови и прибор за моторни возила, накит, медицински 
опрема и др.  

• Градежништвото 5.270 активни субјекти со вкупен број на вработени од околу 
56.036 

Ги вклучува општите градежни работи и специјализираните градежни работи, за објекти 

од високоградба и нискоградба. Истото опфаќа новоградби, доградби и надградби, 

поправки, интервенции вррз инсталации, монтажна градба, и градба на објекти од 

привремен карактер, рушење, бушење и сондирање, завршни градежни работи, покривни 

конструкции и др.. Општите градежни работи опфаќаат градба на  станбени и деловни 

објекти, јавни комунални објекти, фарми и др., автопати, улици, мостови, тунели, 

железници, аеродромски писти, пристаништа и други хидрообјекти, системи за 

наводнување, одводни системи, индустриски објекти, цевоводи, и електрични водови, 

спортски терени, и др.  

 

• Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација/ 224 активни 
субјекти, со вкупен број на вработени од околу 10 .075. 

Опфаќа обезбедување со енергенсите, преку инфраструктура, со производство,контрола 

и дистрибуција. 

 

• Снабдување  со вода,отстранување на отпадни води управување со отпад и 
дејностите на санација на околината/260 активни субјекти, со вкупен број на 
вработени од околу 15.929 

Опфаќа собирање, постапување и отстранување  на отпад и дејностите  и едниците за 

снабдување и диспозиција на отпадни води 

Терцијални дејности 

• Трговија на големо и мало /23.140 активни субјекти со вкупен број на вработени од 
околу 118 .783. 

Краен чекор во дистрибуција  трговска стока а  тука се вклучени и поправки и одржување 

на моторни возила/     

• Угостителство / 4.777 активни субјекти со вкупен број на вработени околу 34.916. 
Угостителски услуги се: приготвување и послужување на храна, приготвување оброци 
заради консумирање на друго место, послужување на алкохолни и безалкохолни 
пијалаци, приготвување и послужување на топли и ладни напивки и вршење на услуги за 
сместување. 



• Транспорт и складирање /5.780 активни субјекти со вкупен број на вработени од 
околу 49.556. 

Дејности поврзани со превоз на патници стоки (линиски и слободен, зелезнички, воден и 

воздухопловен,цевоводи) и придружни активности како и поштенски и курирски дејности. 

• Информации и комуникации /2.041 активни субјекти  со вкупен број на вработени 
од околу 18.069 

Опфаќа производство и дистрибуција на податоци во областа на културата,информатичко 
технолошките дејности, телекомуникациски дејности и придружни активности.  

• Административни и помошни услужни дејности / 1962 активни субјекти со вкупен 

број на вработени околу 21.636  

Вклучува услуги поврзани со одржување, чистење, туристички агенции, дејности на 

вработување, организација на состаноци и др.                                                                                                                             

• Финансиски дејности и дејности на осигурување/470 активни субјекти со вкупен 
број на вработени од околу 12.394 

Опфаќа финанскиски услужни дејности , вклучително и дејности на осигурување и 
реосигурување идр. 

• Други услужни дејности /5.974 активни субјекти  со вкупен број на вработени од 
околу 14 .469 

Опфаќа поправка на одредени предмети, лични услуги и др. з 

• Дејности во врска со недвижен имот/645 активни субјекти со вкупен број на 
вработени од околу 3.106. 

            Опфаќа дејности на закуподавци, посредници, брокери за недвижности и др 

Кватернарни дејности 

• Стручни, научни и технички дејности /7.636 активни субјекти  со вкупен број на 
вработени од околу 17.145. 

        Опфаќа правни, сметководствени, архитектонски дејности, научно истражување и 

развој, техничко испитување и анализа идр 

• Образование (државно и приватно) / 1.289 активни субјекти  со вкупен број на 

вработени од околу 49. 521. 

Опфаќа образование на сите степени и струки 

• Дејности на здравствена и социјална заштита /3.241 активни субјекти  со вкупен 
број на вработени од околу 50.260. 

Дејности на сите медицински установи , установи за социјална заштита идр. 

• Уметност,забава и рекреација /1.753  активни субјекти со вкупен број на вработени 

од околу 17. 595 

Дејностите се во сферата на културата, забавата, спорт и рекреација 

Останати дејности 

 

• Дејности на домаќинства како работотавач /околу 665 вкупен број на вработени 

 Вклучуваат куќни помошнички, собарки, келнери, возачи, чувари и др. 

• Здруженија  и фондации /10.171, со околу 1.645 вработени лица 

 

Јавен сектор / 1324 институции и 132.200 вработени 



Вклучени се вработени  кои засновале работен однос кај некој од следните работодавачи: 

органите на државната и на локалната власт и други државни органи основани согласно 

со Уставот и со закон и институциите кои вршат дејности од областа на образованието, 

науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, 

спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како 

агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Северна 

Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје. 

 

Годишен план за 2021 година по месеци  со предвидени дејности за контролирањe 

               

        Месеци                                                Дејности  

JАНУАРИ Текстилна индустрија , Трговија и Услужни дејност,  

Производство на леб и бели печива, и угостителство  

ФЕВРУАРИ Преработувачка индустрија , Текстилна индустрија ,Трговија и 

услужни дејности , угостителство, 

МАРТ Градежништво, Tекстилна индустрија ,земјоделство, 

угостителство, трговија и услужни дејности,  

АПРИЛ Заштитни друштва, Градежништво,Земјоделство,  

угостителство,трговија и услужни дејности, Текстилна индустрија 

МАЈ Градежништво,Рударство и вадење на камен,Производство, , 

Угостителство,Трговија,  Услужни дејности  и Туристички 

агенции, Текстилна индустрија 

ЈУНИ Градежништво,бензински пумпи, автоперални,поправка на 

мотори и моторни возила, ,угостителство,трговија и услужни 

дејности, Текстилна индустрија  

ЈУЛИ Угостителство, Преработувачка месна индустрија,градежништво, 

трговија, услужни дејности,Сообраќај и транспорт и Текстилна 

индустрија 

АВГУСТ Угостителство,Трговија и услужни дејност,Текстилна 

индустрија,градежништво, 

СЕПТЕМВРИ  Прехранбена и конзервна индустрија, Откуп на земјоделски 

производи,  угостителство,трговија и услужни дејности, 

образование, Текстилна индустрија 

ОКТОМВРИ Приватни здравствени установи, Снабдување со вода ,Агенции 



за привремени вработувања, градежништво, угостителство, , 

трговија и услужни дејности, образование, Текстилна индустрија  

НОЕМВРИ Шумарство, Снабдување со електрична енергија ,гас ,пареа, 

Градежништво, угостителство,трговија и услужни дејности 

Текстилна индустрија и заштитни друштва 

ДЕКЕМВРИ Tрговија и услужни дејности, угостителство, текстилна 

индустрија, финансиска дејност и дејност на осигурување, 

градежништво.  

 
 
 
3.3 План на минимални квантитативни цели  

3.3.1 Планирани активности од областа на безбедност и здравје при работа 

Во 2021 година ќе се продолжи со извршување на работните задачи на трудовите 

инспектори со предвидена месечна норма од вкупно 20 надзори по инспектор ,со исклучок 

на месец Јануари каде е предвидено 15 надзори по инспектор. 

Раководните инспектори ќе вршат  по 5 вонредни инспекциски надзори месечно. 

Број на раководни инспектори од област на безбедност и здравје при работа 

3 x 5 надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) =165 надзори 

 Број на инспектори  

 34 x 20 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   6800 надзори   

 34 x 15 надзори x 1 месец ( Јануар ) = 510 надзори  

Број на интегриарани инспектори (безбедност и здравје при работа) 

14 х 7 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 1078 надзори 

                                                          Вкупно=8553 надзори 

Бројот, структурата и видот на надзорите  се планирани  согласно  направената 
компарација и анализа на извршени надзори според годишниот извештај за 2019 година 
како и според  актуелната состојба во РСМ со пандемијата од заразна болест  Ковид 19. 

Планирани редовни надзори за 2020 год по Закон за БЗР.  

Број на инспектори  

 34 x 1 надзори x 11 месеци (1 месец г.о)  = 374 надзори 

                                                           Вкупно= 374  редовни надзори. 



Планирани Контролни надзори за 2021год. 

Број на инспектори  

 34 x 4 надзори x 10 месеци  (1 месец г.о)  = 1360 надзори  

 34 x 2 надзори x 1 месец (јануари)  = 68 надзори   

Број на интегриарани инспектори (безбедност и здравје при работа) 

14х 2 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 308 надзори 

                                                          Вкупно=1736  контролни надзори. 

Планирани Вонредни надзори за 2021 год. 

Број на раководни инспектори од област на безбедност и здравје при работа 

3x5 надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) =165 надзори 

Број на инспектори  

 34 x 15 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  = 5100 надзори  

 34 x 12 надзори x 1 месец (јануари)  = 408 надзори  

Број на интегриарани инспектори (безбедност и здравје при работа) 

14х 5 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 770 надзори 

                                                          Вкупно= 6443 вонредни надзори 

 

Вонредни надзори се планирани во поголем број од редовните надзори поради состојбата 

во РСМ со пандемија на заразна болест  Ковид 19. Во момент на опаѓање на пандемијата 

или нејзино завршување во 2021 година, ДИТ ќе направи измени и допонување на 

Годишниот план за работа за 2021 година со давање на приоритет на редовните 

инспекциски надзори. Исто така  вонредните надзори ( претставки, повреди при работа )    

се планирани  согласно компарацијата и анализата од годишен извештај за 2019 год. Во 

вкупниот број на надзори  не е можно  точно да се утврди бројот на претставките од 

граѓани,како и бројот на случени повреди при работа, кои секојдневно се доставуваат до 

Државниот  инспекторат за труд, поради што, бројот на реализираните надзори може да 

отстапува  во однос на бројот  на планираните надзори. 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПЛАНИРАНИ НАДЗОРИ  2021год. 

Вкупно планирани  инспекциски надзори кај 

работодавачи 

 8553 



Редовни инспекциски надзори по Закон за 

безбедност и здравје при работа 

  374 

Контролни инспекциски надзори   1736 

Вонредни инспекциски надзори   6443 

  

 

3.3.2 Планирани активности од областа на работните односи 

Во 2021 година ќе се продолжи со извршување на работните задачи на трудовите 

инспектори со предвидена месечна норма од вкупно 20 надзори по инспектор ,со исклучок 

на месец Јануари каде е предвидено 15 надзори по инспектор. 

 

Раководните инспектори ќе вршат  по 5 вонредни инспекциски надзори месечно. 

Број на раководни инспектори од област на работните односи 

7 x 5 надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) =385 надзори 

 Број на инспектори  

 49 x 20 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   9800 надзори   

 49 x 15 надзори x 1 месец ( Јануар ) = 735 надзори  

 

 

Број на интегриарани инспектори (работни односи ) 

14 х 13 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 2002 надзори 

                                                          Вкупно=12922 надзори 

 Бројот,структурата и видот на надзорите  се планирани  согласно  направената 
компарација и анализа на извршени надзори според годишниот извештај за 2019 година 
како и според  актуелната состојба во РСМ со пандемијата од заразна болест  Ковид 19. 

Планирани редовни надзори за 2021 год по Закон за ЗРО.  

Број на инспектори  

 49 x 1 надзори x 11 месеци (1 месец г.о)  = 539 надзори 

Број на интегриарани инспектори (работни односи ) 



14 х 1 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 154 надзори 

                                                          Вкупно= 693  редовни надзори. 

Планирани Контролни надзори за 2021год. 

Број на инспектори  

 49 x 4 надзори x 10 месеци  (1 месец г.о)  = 1960 надзори  

 49 x 2 надзори x 1 месец (јануари)  = 98 надзори   

Број на интегриарани инспектори (работни односи ) 

14х 2 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 308 надзори 

                                                          Вкупно=2366  контролни надзори. 

Планирани Вонредни надзори за 2021 год. 

Број на раководни инспектори од област на  работните односи 

7 x 5 надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 385 надзори 

Број на инспектори  

 49 x 15 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  = 7350 надзори  

 49 x 12 надзори x 1 месец (јануари)  = 588 надзори  

Број на интегриарани инспектори (работни односи) 

14 х 10 надзори х 11 месеци(1 месец г.о) = 1540 надзори 

                                                          Вкупно= 9863 вонредни надзори 

Вонредни надзори се планирани во поголем број од редовните надзори поради состојбата 

во РСМ со пандемија на заразна болест  Ковид 19. Во момент на опаѓање на пандемијата 

или нејзино завршување во 2021 година, ДИТ ќе направи измени и допонување на 

Годишниот план за работа за 2021 година со давање на приоритет на редовните 

инспекциски надзори. Исто така  вонредните надзори по  претставки, се планирани  

согласно компарацијата и анализата од годишен извештај за 2019 год. Во вкупниот број 

на надзори  не е можно  точно да се утврди бројот на претставките од граѓани, кои 

секојдневно се доставуваат до Државниот  инспекторат за труд, поради што, бројот на 

реализираните надзори може да отстапува  во однос на бројот  на планираните надзори. 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПЛАНИРАНИ НАДЗОРИ  2021год. 

Вкупно извршени инспекциски надзори кај 

работодавачи 

12922 



Редовни инспекциски надзори   693 

Контролни инспекциски надзори 2366 

Вонредни инспекциски надзори   9863 

 

Контролните надзори се извршуваат со цел да се утврди дали донесените решенија за 

отстранување на констатираните недостатоци и други управни мерки се извршени во 

определените рокови од страна на работодавачите.  

Од областа на безбедност и здравје при работа планирани се  4 надзори по инспектор 

месечно,а од областа на работните односи исто по 4 контролни надзори. 

Бројот на планираните контролни надзори  е изведен врз основа на анализата од бројот 

на извршени контролни надзори според годишниот извештај за претходната  година                       

Вонредни инспекциски надзори,кои се вршат врз основа на иницијативи поднесени од 
државни органи,физички или правни лица,како и во случај на сомневање на инспекторот 
(по службена должност). 

Од областа на безбедност и здравје при работа планирани се по 6 вонредни надзори по 

инспектор месечно,а од областа на работните односи по 6 вонредни надзори. 

Раководните инспектори ќе вршат по 5 вонредни надзори месечно од двете области. 

Бројот на планираните вонредни надзори ( претставки,повреди)  е изведен врз основа на 

анализата од бројот на извршени вонредни надзори според годишниот извештај за 

претходната  година                               

3.3  Точки изложени на ризик 

Како ризични точки  во регулативата, постапките и процедурите на инспекцискиот надзор 

кои можат да бидат злоупотребени од страна на државните  инспектори за труд, а кои 

можат негативно да се рефлектираат на успешноста на надзорот можат да се наведат 

следните ризични точки:                       

 
Предлог  
 

Р.б Точки изложени на ризик 

1 Недоволен број на трудови инспектори согласно регистрираните правни субјекти на 

цела територија на Република Северна Македонија 

2 Непостоење  на база на податоци за субјектите на надзор ( потребно е софтверско 

решение ) 



3 Недостатоци т.е пропусти  во законска  регулатива,  недостатоците се очекува да 

бидат отстранети со донесување на најавениот нов предлог закон за работните 

односи и нов предлог закон за безбедност и здравје при работа  и со ревидирање на 

подзаконски акти од област на безбедност и здравје при работа  

4 Недоволни вештини  на инспекторите како резултат на фактот што истите подолг  

временски период немаат посетувано соодветни обуки за надградба на нивните 

знаења и вештини 

 
 

Табела 3 Преглед на вкупниот број на очекувани неправилности и 
инспекциски надзори според вид во [2021] година, по региони и 
општини 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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  Вардарски  регион 107 1320 450 1877 540 

1 Велес 21 330 90 441 90 

2 Градско       0   

3 Демир Капија       0   

4 Кавадарци 42 450 180 672 180 

5 Лозово       0   

6 Неготино 21 360 90 471 90 

7 Росоман       0   

8 Свети Николе 23 180 90 293 180 

9 Чашка       0   

  Источен регион 125 1976 720 2821 1120 

10 Берово 23 156 90 269 180 

11 Виница 33 280 135 448 270 

12 Делчево 21 220 90 331 180 

13 Зрновци       0   

14 Карбинци       0   

15 Кочани 43 460 180 683 220 

16 
Македонска 

Каменица 
      0   

17 Пехчево       0   

18 Пробиштип 2 260 90 352 96 

19 Чешиново       0   

20 Штип 3 600 135 738 174 

  Југозападен регион 156 2400 675 3231 927 



21 Вевчани       0   

22 Дебар 21 540 90 651 183 

23 Дебарца       0   

24 Кичево 32 540 135 707 163 

25 Македонски Брод       0   

26 Охрид 53 800 225 1078 296 

27 Пласница       0   

28 Струга 50 520 225 795 285 

29 Центар Жупа       0   

  Југоисточен регион 75 1040 315 1430 505 

30 Богданци       0   

31 Босилово       0   

32 Валандово 11 110 45 166 90 

33 Василево       0   

34 Гевгелија 10 220 45 275 80 

35 Дојран       0   

36 Конче       0   

37 Ново Село       0   

38 Радовиш 11 130 45 186 90 

39 Струмица 43 580 180 803 245 

  Пелагониски регион 140 2612 520 3272 1115 

40 Битола 32 900 135 1067 274 

41 Демир Хисар 11 92 45 148 90 

42 Долнени       0   

43 Кривогаштани       0   

44 Крушево 23 180 60 263 164 

45 Могила       0   

46 Новаци       0   

47 Прилеп 42 1080 180 1302 404 

48 Ресен 32 360 100 492 183 

  Полошки регион 138 2160 505 2803 754 

49 Боговиње       0   

50 Бревеница       0   

51 Врапчиште       0   

52 Гостивар 53 1000 205 1258 255 

53 Желино       0   

54 Јегуновце       0   

55 Маврово и Ростуша       0   

56 Теарце       0   

57 Тетово 85 1160 300 1545 499 

  
Североисточен 

регион 
67 706 250 1023 393 



58 Кратово 23 186 90 299 60 

59 Крива Паланка 23 170 80 273 100 

60 Куманово 21 350 80 451 233 

61 Липково       0   

62 Ранковце       0   

63 Старо Нагоричане       0   

  Скопски регион 259 4092 667 5018 875 

64 Аеродром 42 800 100 942 150 

65 Арачиново   10 4 14   

66 Бутел 20 100 20 140 45 

67 Гази Баба 22 250 100 372 100 

68 Ѓорче Петров 28 345 70 443 90 

69 Зелениково 1 40 7 48 30 

70 Илинден 20 120 30 170 85 

71 Карпош 28 340 60 428 75 

72 Кисела Вода 25 660 80 765 80 

73 Петровец 3 170 13 186 3 

74 Сарај 1 70 5 76 10 

75 Сопиште 1 70 5 76 10 

76 Студеничани 1 17 5 23 10 

77 Центар 58 650 110 818 100 

78 Чаир 4 350 45 399 25 

79 Чучер-Сандево 1 20 3 24 12 

80 Шуто Оризари 4 80 10 94 50 

ВКУПНО 1067 16306 4102 21475 6229 

 
 
 

4 . Обука на државните инспектори и административните службеници,проекти и 
други планирани активности  
 
Во текот на 2021 година ќе продолжат  активностите  за организација и спроведување на 

обуки (целосна организација, известување на вработените за планираниот настан, 

обезбедување на гориво и превоз, сместување, агенда итн) и ке биде направена проценка 

за потребни  обуки на државните инспектори кои ке бидат  усогласени  со националната и 

меѓународната легислатива од областа на работните односи и безбедност и здравје при 

работа. 

 

Планирани обуки 

-  Спроведување на генерички обуки на административни службеници според Годишната 

програма на МИОА  



-  Обуки според Годишен план за индивидуално стручно усовршување и обука за секој 

инспектор. 

- Обуки за стекнување со лиценца за инспектор, односно обука на работно место,под 

надзор на ментор. 

 

- Обуки кои во моментот сеуште не се испланирани, но ќе произлезат од тековните 

проекти. 

 

 Проекти 

 

-  Проект за модернизација на Инспекциската служба во соработка со Идеас Депо 
(последна завршна фаза на проектот) 

Цел: Воведување модерен,лесно достапен,предвидлив инспекциски систем кој ке 
настојува да постигне зголемена ефикасност на инспекциската служба. 

-  Проект во рамките на Хоризонталниот инструмент (HF) за Спречување и борба 

протиов трговија со луѓе (фаза 2),  финансиран од Советот на Европа.Обука за трговија 

со луѓе со цел трудова експлоатација 

Цел: Целта на проектот е да се придонесе за намалување на трговијата со луге во 

земјата,во согласност со европските стандарди.  

- Проект  Унапредување на условите  за работа ,,финансиран од ЕУ како дел од ИПА 2“  

Цел:Воведување и спроведување мерки /инструменти коишто овозможуваат усогласеност 

со законските обврски и зајакнување  на придобивките  за работа во формалниот сектор и 

развивање и спроведување решенија за усогласување на семејниот и професионалниот 

живот и намалување на дискриминацијата по основ на полк на работно место. 

- Проект - Платформата за вработување и социјални прашања (ESAP 2), проект што 
се спроведува од Меѓународната организација на трудот (МОТ) и Советот за регионална 
соработка (СРС),и се  состои од три засебни но синергиски тематски компоненти. 

1. Неформална вработеност и непријавена работа.  
2. Инспекција на трудот  
3. Социјален дијалог   

Цел:Намалување на  неформалната вработеност и непријавената работа и зголемување 
на ефективноста на трипартитниот и бипартитниот социјален дијалог во Западен Балкан.  

 

- Проектот ,,Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” согласно договор за 

Директен грант кон Агенцијата за вработување на Република Северна 

Македонија.(Учество во управен одбор) 

Цел: Подобрување на институционалниот капацитет на јавната администрација на 
Државниот инспекторат за труд во областа на безбедноста и здравјето при работа и од 
областа на трудово право на национално ниво. 



 

Исто така ДИТ активно учествува во подготовка, реализација и следење на процесот на  

следните Стратегии и Акциски планови:  

1.Стратегијата за формализирање на неформалната економија во Република 

Северна Македонија, 2019-2022 година.  

       Согласно Заклучокот на Влада, формирано е Координативното тело  одговорно за 
координирање и следење на спроведувањето на Стратегијата за формализирање на 
неформалната економија, 2019-2022 година во кое учестуваат Министерството за труд и 
социјална политика, Министерство за финансии, Министерство за економија, Кабинет на 
Заменик претседател на Влада на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања и координација со економски ресори, Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Народна банка на РСМ, Управа за финансиска полиција, 
Државен завод за статистика, Управа за јавни приходи, Државен инспекторат за труд, 
Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам на 
Република Северна Македонија, Царинска Управа на Република Северна Македонија и 
Заедницата на единиците на  локална самоуправа. 

       Oсновна цел на Стратегијата за формализација на неформалната економија во 
Република Северна Македонија за периодот 2019-2022 година е креирање на сеопфатен 
и конзистентен пристап за ефикасно намалување на неформално вработените, 
нерегистрираните деловни субјекти и неформалните активности во рамките на 
формалната економија. Комплексноста и хетерогеноста на проблемот на неформалната 
економија претпоставуваат остварување на повеќе стратешки и специфични цели 
систематизирани во неколку подрачја на делување.   

 

Други планирани активности 

- Активности,мерки и спроведување постапка за административното извршување на 

решенијата на испекторатот .  

- Учество во подготвовката, спроведувањето и следењето на Проекти финансирани од 

ЕУ, ИПА  и други донатори . 

- Постапки за слободен пристап до  информации од  јавен карактер –(прием на барања и 

одговори по истите) 

- Прием на известување за градежни работи 

- Прием на известувања за  несреќи при работа 

- Прием на  известувања за отпочнување со дејност 

- Прием на известувања за прекувремена работа за работодавачи 

- Раководење со веб станата на инспекторатот. 



- Процесуирање на  пријави  од веб страната и кол центарот 

- Соработка со  домашни и меѓународни институции во области на надлежност . 

 

5. Буџет и финансирање2 
 

За остварување на законските обврски и цели на Државниот инспекторат за труд, 
финансиското работење го реализира преку две  сметки на основен буџет: 630 и  
631.  

Согласно Буџетскиот циркулар за 20213 година доставен до Министерство за 
финансии детално е образложен потребата од буџетски средства презентирани по 
ставки. Имајќи во предвид дека Буџетското барањe за 2021 година од Министерство за 
финансии имаше ограничувачки карактер односно беше лимитиран посебно поради 
актуелната состојба поврзана со пандемијата со корона вирусот, истиот не ги претставува 
реалните потреби на Државниот инспекторат за труд.  
Поради тоа, во Буџетскиот циркулар за 2021 е предвидено зголемување на ставките 401 
и 402 за плати и придонеси со цел зајакнување на капацитетите на инспекциските служби 
односно зголемување на бројот на вработени инспектори. Исто така, планирани се 
дополнителни средства за ставките Стоки и услуги како и Капитални раходи со цел 
подобрување на условите за работа на вработените во инспекторатот.   
 
 

Буџетско барање за 2021 година 

Раздел Сметка Програма Ставка Сметка 
630 631 

ВКУПНО 
148,750,00

0 2,000,000 

      40 
ПЛАТИ И 
НАДОМЕСТОЦ
И 

112,900,00
0 0 

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

401 Основни плати 
81,140,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

402 
Придонеси за 
социјално  31,560,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

404 Надоместоци 
200,000   

      42 
СТОКИ И 
УСЛУГИ 22,800,000 700,000 

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

420 
Патни и дневни 
расходи 400,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

421 
Комунални 
услуги, греење,  12,000,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

423 
Материјали и 
ситен инвентар 2,000,000   

                                                      
2 Зависно од одобрувањето на измените на Годишниот план за вработување за 2021, ќе биде корегиран и буџетот на ДИТ 
3 Во периодот на подготовка на Годишниот план, Буџетското барање  сеуште е предлог и не е финално одобрено од 

Министерство за финансии 



15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

424 
Поправки и 
тековно 
одржување 4,700,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

425 
Договорни 
услуги 3,000,000 600,000 

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

426 
Други тековни 
расходи 700,000 100,000 

      46 
СУБВЕНЦИИ И 
ТРАНСФЕРА 4,400,000 100,000 

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

464 
Разни 
трансфери 4,400,000 100,000 

      48 
КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ 8,650,000 1,200,000 

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

480 
Купување на 
опрема и 
машини 1,000,000 300,000 

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

481 
Градежни 
објекти 5,000,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

483 
Купување на 
мебел 300,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

485 
Вложувања и 
нефинансиски  350,000   

15002 630/631 
19-
ИНСПЕКТОРАТИ 

486 
Купување на 
возила 2,000,000 900,000 

 

 
6. Меѓународна соработка 
 
Државниот инспекторат за труд има соработка со Меѓународната организација за труд, 
Совет на Европа, ОЕЦД и други.  
 

7.Други активности на инспекциската служба 

7.1 Нови мерки за поддршка за реализација на програмата 

 Нови мерки што ќе бидат преземени за поддршка на реализација на Програмата ќе ги 

опфатат следните активности: 

-обезбедување на буџетски средства наменети за работа на Државниот Инспекторат за 

труд; 

-воспоставување на евиденции и бази на податоци за инспекциски надзор во посебен 

формат, обезбедување посебен софтвер; 

-едукација и тренинг на инспекторите. 

-одредени измени и дополнувања на законската регулатива  

-развојот на практични алатки т.н чек листи/листи за проверка 

Горенаведените мерки со соодветна поддршка на надлежните органи во Република 
Северна Македонија ќе придонесат за зголемување на административниот и 



институционалниот капацитет, како и за зголемување на инспекцискиот надзор и 
управување со точките изложени на ризик. 

 

7.2 Соработка со останати институции 

ДИТ партиципира и учествува со стручни мислења од инспекциски аспект по предлог 

закони и предлог подзаконски акти, ставови и извештаи за останати државни институции 

и други организации, а остварува континуирана соработка со МТСП, АВРСМ ,Полицијата, 

Царинската Управа, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за Управување со 

кризи , Армијата на РСМ, наставно-научните институции при Универзитетите во РСМ. 

Исто така ДИТ соработува со здруженијата на работодавачите и со синдикатите како  и со 

здруженијата за заштита при работа во РСМ. ДИТ согласно Законот за слободен пристап 

до информациите од јавен карактер обезбедува пристап до истите, а исто така целосно 

се почитуваат и законските одредби од Законот за заштита на личните податоци.Ваквата 

соработка, Инспекторатот ќе ја остварува и со Инспекцискиот Совет согласно законската 

рамка, со Државниот пазарен  инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, 

Државен санитарен и здравствен инспекторат со кои се воспоставува соработка и се 

вршат заеднички активности. 

Во рамките на ваквата соработка, по потреба ќе се организираат  активности за 

заедничко делување и обуки, како и координирани инспекции за поефикасно 

спроведување на законодавство. 

7.3 Учества на домашни и меѓународни настани 

Настани во РСМ, ЕУ, TAIEX програми, останати регионални настани, конференции, 

дебати, панел дискусии по закони и сл. Обука за водење инспекциска постапка, 

архивирање и деловодничко водење на документацијата, како и специјализирани обуки 

на сите државни инспектори од двете области. 


