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Резиме 

Врз основа на член 35  од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) 
и Правилникот за  формата и содржината на извештајот  за работа на инспекцискита  
служба за претходните шест месеци и на годишниот извештај за работа на 
инспекциските служби  (Сл. Весник на РСМ бр.238/19),Директорот на Државниот 
Инспекторат за труд го донесува  шестмесечниот извештај за работа на ДИТ кој го 
доставува  до Инспекцискиот Совет на мислење. 
Проценката на очекуваната состојба од областа на инспекциски надзор од аспект на 
ризиците за неприменување на прописите се базираше  пред сѐ на претходното 
искуство од контролирање на субјектите и анализа на примената на законите од 
областа на работни односи и безбедност и здравје при работа.  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.          

 Своите активности Инспекторатот  во шес месечниот извештај ги реализира со 107  
инспектори  распоредени во 30 подрачја на територијата на Република Македонија и 
тоа 58 инспектори од областа на работните односи,  37 инспектори од областа на 
безбедност и здравје при работан и 12 интегрирани инспектори . Во  шес месечен 
извештај Јануар-Јуни 2021 година, Државниот инспекторат за труд има извршено 
вкупно  14.383 инспекциски надзори од кои  877 се  редовни инспекциски надзори , 
1.957 се контролни  инспекциски надзори  и 11.549 се вонредни инспекциски  
надзори.Во овој шес месечен извештај Јануар-Јуни 2021 година има вкупно 2.458 
неправилности. Вкупен број на планирани надзори согласно годишен план за работа на 
ДИТ за период јануар – јуни 2021 год  се 9339 надзори( 3626 БЗР +5713 РО) , што значи 
дека ДИТ во извештајниот период  направил  54% повеќе надзори од планираните. 

Државниот инспекторат за труд има изработено и доставено Годишен план за обуки на 
административните службеници  за 2021 година и по истиот  обуките  се спроведуваат .  
Реализацијата на буџетот во периодот од 01.01.2021 година заклучно 30.06.2021 
година за двете сметки изнесува изнесува 62,3 милиони денари односно 48,0%. 
Државниот инспекторат за труд во извештајниот период, навремено и транспарентно 
ги информираше медиумите преку пишани материјали, интервјуа и гостување во 
емисии од страна на директорот на Инспекторат по однос на спроведените активности. 
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Државниот инспекторат за труд во наредниот период ќе продолжи со 
активности согласно своите надлежности  во нашето општество вршејќи и надзори 
 согласно заклучоците, препораките и одлуките на Владата на Република Северна 
Македонја а во врска со состојбата со пандемијата со Ковид 19 . 
 

 

Управување со ризици 

Проценката на очекуваната состојба од областа на инспекциски надзор од аспект на 
ризиците за неприменување на прописите се базираше  пред сѐ на претходното 
искуство од контролирање на субјектите и анализа на примената на законите од 
областа на работни односи и безбедност и здравје при работа.        

Генерално, очекувањата беа  дека најголем број на субјектите ќе бидат усогласени со 
барањата од законските одредби, но посебно треба да се истакнат одредени слабости 
и слаби капацитети за управување со безбедна работна  средина  а со цел намалување 
на трошоци на работењето што е спротивно на ЕУ препораките дека безбедност и 
здравје при работа не треба да се сваќа како трошок туку напротив како инвестиција.  
Не применувањето 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 работa. 

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. Врз база на овие анализи се врши проценка на ризиците и 
претпоставките и се утврдуваат ризичните подрачја. 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 
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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. 
 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. 

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 втора половина на 
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  првата 
половина од 2021 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. 
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Организација и раководењe 

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 
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 Своите активности Инспекторатот  во шес месечниот извештај ги реализира со 107  
инспектори  распоредени во 30 подрачја на територијата на Република Македонија и 
тоа 58 инспектори од областа на работните односи,  37 инспектори од областа на 
безбедност и здравје при работан и 12 интегрирани инспектори (Работни односи + 
Безбедност и здравје при работа). 

Работни односи 

Државен советник  за работни  односи – Генерален инспектор - 1 

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– 40, 12 од нив се интегрирани.  

Самостоен инспектор за работни односи - 2 

Помошник инспектор за работни односи – 1 

 Помлади инспектори за работни  односи - 7  

Вкупно 58 

Безбедност и здравје при работа 

Државен советник  за БЗР – Генерален инспектор - 1 

 Раководител на сектор –  Главен инспектор БЗР - 1 

Помошник раководител на сектор –  Помошник главен инспектор БЗР - 1 

Раководител на одделение –  Виш инспектор БЗР - 2 (од кои двата се вд раководители 
на одделение) 

 Советник инспектор БЗР - 29 

Помошник инспектор БЗР - 2 

Помлад инспектор БЗР – 1. 
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Вкупно 37 

Интегрирани инспектори (Работни односи + Безбедност и здравје при работа) 

12 Советник инспектор 

                                                                                            Вкупно 12  

               

      

    

   Во шест месечниот извештај за 2021 година, вкупно 3 советници инспектори заминаа 
во пензија од кои  1 советник инспектор  од областа на работни односи, 1 советник 
инспектор од областа на безбедност и здравје при работа и 1 советник инспектор 
интегриран.   Во месец март 1 советник инспектор од областа на работните односи, 
доби отказ од работа поради  неоправдано отсуство.  

Во текот на 2021 година по пат на јавен оглас се вработија 6 нови инспектори, а по пат 
на превземање 3 нови помлади инспектори.
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Табела 1 Преглед на бројот на инспектори кои вршеле инспекциски надзор во полугодието, по вид, возраст и 

звање  

Вид Инспектор за [вид 1] Инспектор за [вид 2] Инспектор за [вид n] Вкупно инспектори 

Ниво-

Звање/Возраст <3
0 

г.
 

31
-4

0 
г.

 

41
-5

0 
г.

 

51
-6

0 
г.

 

>6
0 

г.
 

В
ку

п
н

о
 

<3
0 

г.
 

31
-4

0 
г.

 

41
-5

0 
г.

 

51
-6

0 
г.

 

>6
0 

г.
 

В
ку

п
н

о
 

<3
0 

г.
 

31
-4

0 
г.

 

41
-5

0 
г.

 

51
-6

0 
г.

 

>6
0 

г.
 

В
ку

п
н

о
 

<3
0 

г.
 

31
-4

0 
г.

 

41
-5

0 
г.

 

51
-6

0 
г.

 

>6
0 

г.
 

В
ку

п
н

о
 

Б1 – генерален 

инспектор 
        1 1 

   
1 

 
1           0 0 0 0 1 1 2 

Б2 – главен 

инспектор 
  

  
1 

 
1 

  
1 

  
1           0 0 0 1 1 0 2 

Б3 – пом. 

главен 

инспектор 

          0 
   

1 
 

1 
     

0 0 0 0 1 0 1 

Б4 – виш 

инспектор 
  1   2 3 6   1  

 
1   2           0 0 2 0 3 3 8 

В1 – советник 

инспектор  
  12 9 10 9 40   2 6 10 11 29   4 1  1 6 12 0 18 16 20 27 81 

В2 – самостоен 

инспектор 
   2       2           0           0 0 2 0 0 0 2 

В3 – помошник 

инспектор 
1         1 1 0   1   2           0 2 0 

 
1 0 3 

В4 – помлад 

инспектор 
1 5 1     7       1    1           0 1 5 1 1 0 8 

Вкупно 2 20 10 13 13 58 1 3 7 15 11 37 0 4 1 1 6 12 3 27 18 28 31 107 
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Табела 2 Преглед на нови вработувања и пензионирања на инспектори во полугодието 

Вид Инспектор за [вид 1] Инспектор за [вид 2] Инспектор за [вид n] Вкупно инспектори 

Ниво-

Звање/Возраст 
Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика Враб. Пенз. Разлика 

Б1 – 

генерален 

инспектор 

    0     0     0 0 0 0 

Б2 – главен 

инспектор 
    0     0     0 0 0 0 

Б3 – пом. глав. 

инспектор 
    0     0     0 0 0 0 

Б4 – виш 

инспектор 
    0     0     0 0 0 0 

В1 – советник 

инспектор  
 3 1 2  2 1  1    1 -1 5 3 2 

В2 – 

самостоен 

инспектор 

1    1     0     0 1 0 1 

В3 – 

помошник 

инспектор 

    0     0     0 0 0 0 

В4 – помлад 

инспектор 
    0 1    1 2    2 3 0 3 

Вкупно 4 1 3 3 1 2 2 1 1 9 3 6 
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          Инспекциски надзор  

           Државниот инспекторат за труд планот за работа во шестомесечниот период  го реализираше  
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 

                 Во 6 месечниот извештај Јануар-Јуни 2021 Државниот инспекторат за труд имаа 
извршено вкупно  14.383  надзори  кои  ги изврши со вкупно 107  инспектори по областа работни 
односи и безбедност и здравје при работа. 

 Во табела 3 имаме преглед на вкупниот број на извршените  надзори  во шес месечниот 
извештај Јануар-Јуни 2021 година поделени по регијони.Имаме 8 региони тие се: 

1. Вардарски регион 

2.Источен регион 

3. Југозападен регион 

4. Југоисточен регион 

5. Пелагонски регион 

6. Полошки регион 
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7. Североисточен регион 

8. Скопски регион 

Во Вардарски регион (Велес, Градско ,Демир Капија, Кавадарци, Лозово, Неготино, Росомани, 
Свети Николе и Чашка). имаме вкупно 1.063 инспекциски надзори од кои 38 се редовни инспекциски 
надзори , 191 се контролни  инспекциски надзори  и 834 се  вонредни инспекциски  надзори. Во 
вардарски регион имаме вкупно 246 неправилности 

Во Источен регион (Берово, Виница, Делчево, Зрновци,Карбинци, Кочани, Македонска 
Каменица, Порбиштип и Штип)  имаме вкупно 2.501 инспекциски надзори од кои 127 се редовни 
инспекциски надзори , 205 се контролни  инспекциски надзори  и 2.169 се вонредни инспекциски  
надзори.Во источен регион имаме вкупно 233 неправилности. 

Во Југозападен регион (Вевчани, Дебар, Дебарце, Кичево, Македонски Брод, Охрид,Пласница, 
Струга и Центар Жупа ) имаме вкупно 1.666 инспекциски надзори од кои 59 се  редовни инспекциски 
надзори , 280  се контролни  инспекциски надзори  и 1.327 се вонредни инспекциски  надзори.Во 
југозападен регион имаме вкупно 402 неправилности. 

Во Југоисточен регион (Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, 
Ново Село, Радовиш и Струмица) имаме вкупно 898 инспекциски надзори од кои е 95 се редовни 
инспекциски надзори , 150 се контролни  инспекциски надзори  и 653 се вонредни инспекциски  
надзори. Во југоисточен регион имамем вкупно 219 неправилности. 

Во Пелагонскин регион (Битола, Демир Хисар, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Могила, 
Нованци, Прилеп и Ресен) имаме вкупно 1.983 инспекциски надзори од кои 265 се редовни инспекциски 
надзори , 262 се контролни  инспекциски надзори  и 1.456 се вонредни инспекциски  надзори. Во 
пелагонскин регион имаме вкупно 250 неправилности. 

Во Полошки регион ( Боговиње, Бревеница, Гостивар, Желино, Јеугновце, Маврово и Ростуша, 
Теарце и Тетово) имаме вкупно 2.429 инспекциски надзори од кои 76 се редовни инспекциски надзори , 
305 се контролни  инспекциски надзори  и 2.048 се вонредни инспекциски  надзори. Во полошки 
регионн имаме вкупно 447 неправилности. 

Во Североисточен регион (Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо 
Нагорчане) имаме вкупно 1.039 инспекциски надзори од кои  83 се редовни инспекциски надзори , 146 
се  контролни  инспекциски надзори  и 810 се  вонредни инспекциски  надзори. Во североисточен 
регион имаме вкупно 126 неправилности. 
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Во Скопски регион (Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Зелениково, 
Илинден, Карпош, Кисела Вода, Петровец, Сарај, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чучер-
Самдево и Шуто Оризари) имаме вкупно 2.804  инспекциски надзори од кои 134 се  редовни 
инспекциски надзори , 418 се  контролни  инспекциски надзори  и 2.252 се вонредни инспекциски  
надзори. Во скопаки регион имаме вкупно 535 неправилности. 

 

Во  шесмесечен извештај Јануар-Јуни 2021 година со 107 инспектори по областа работни 

односи и безбедност и здравје при работа, Државниот инспекторат за труд има извршено вкупно  

14.383 инспекциски надзори од кои  877 се  редовни инспекциски надзори , 1.957 се контролни  

инспекциски надзори  и 11.549 се вонредни инспекциски  надзори.Во овој шес месечен извештај Јануар-

Јуни 2021 година имаме и вкупно 2.458 неправилности. 

Табела 3 Преглед на вкупниот број на откриени неправилности и 
спроведени инспекциски надзори според вид во полугодието, по 
региони и општини 

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 

В
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п
н
о
 н

а
д

зо
р
и
 

В
ку
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  Вардарски  регион 38 834 191 1063 246 

1 Велес 5 175 43 223 49 

2 Градско 1   2 3   

3 Демир Капија 1 17 7 25 9 

4 Кавадарци 15 322 48 385 61 

5 Лозово   7 4 11 8 

6 Неготино 11 143 57 211 82 

7 Росоман   4   4   
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8 Свети Николе 5 163 28 196 35 

9 Чашка   3 2 5 2 

  Источен регион 127 2169 205 2501 233 

10 Берово 17 183 6 206 7 

11 Виница 26 324 21 371 22 

12 Делчево 9 251 12 272 28 

13 Зрновци   2   2   

14 Карбинци 2 13 2 17 3 

15 Кочани 29 484 29 542 28 

16 Македонска Каменица 2 35 1 38 3 

17 Пехчево 2 45 4 51 5 

18 Пробиштип 16 265 25 306 4 

19 Чешиново   8 2 10 2 

20 Штип 24 559 103 686 131 

  Југозападен регион 59 1327 280 1666 402 

21 Вевчани   1 1 2 1 

22 Дебар 9 175 40 224 33 

23 Дебарца       0   

24 Кичево 16 300 55 371 89 

25 Македонски Брод 1 23 4 28 6 

26 Охрид 16 416 111 543 160 

27 Пласница   2 1 3 1 

28 Струга 16 385 64 465 108 

29 Центар Жупа 1 25 4 30 4 

  Југоисточен регион 95 653 150 898 219 

30 Богданци 1 19 8 28 19 

31 Босилово   18 9 27 14 

32 Валандово 37 24 14 75 22 
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33 Василево 17 7   24 1 

34 Гевгелија 9 138 40 187 61 

35 Дојран 8 9 3 20 3 

36 Конче       0   

37 Ново Село   3   3   

38 Радовиш   45 9 54 12 

39 Струмица 23 390 67 480 87 

  Пелагониски регион 265 1456 262 1983 250 

40 Битола 25 434 71 530 138 

41 Демир Хисар   8   8 3 

42 Долнени 1 22 2 25 5 

43 Кривогаштани 1 31 6 38 9 

44 Крушево 10 146   156 1 

45 Могила   1 1 2 2 

46 Новаци   20 1 21 3 

47 Прилеп 98 692 147 937 22 

48 Ресен 130 102 34 266 67 

  Полошки регион 76 2048 305 2429 447 

49 Боговиње   56 12 68 14 

50 Бревеница 3 30 22 55 12 

51 Врапчиште 2 54 5 61 7 

52 Гостивар 27 808 63 898 122 

53 Желино 6 41 3 50 7 

54 Јегуновце   35 3 38 10 

55 Маврово и Ростуша   10 1 11   

56 Теарце 3 50 14 67 14 

57 Тетово 35 964 182 1181 261 

  Североисточен регион 83 810 146 1039 126 
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58 Кратово 7 132 2 141 1 

59 Крива Паланка 11 176 43 230 40 

60 Куманово 65 482 93 640 77 

61 Липково   6 3 9 4 

62 Ранковце   14 4 18 4 

63 Старо Нагоричане     1 1   

  Скопски регион 134 2252 418 2804 535 

64 Аеродром 7 264 48 319 52 

65 Арачиново   1 1 2   

66 Бутел 12 155 29 196 55 

67 Гази Баба 15 377 57 449 70 

68 Ѓорче Петров 2 45 14 61 13 

69 Зелениково   2   2 1 

70 Илинден 9 110 11 130 18 

71 Карпош 17 288 71 376 90 

72 Кисела Вода 10 179 29 218 25 

73 Петровец   20 4 24 8 

74 Сарај 2 14 4 20 6 

75 Сопиште   2   2   

76 Студеничани 1 12 4 17 4 

77 Центар 53 703 132 888 168 

78 Чаир 3 52 13 68 23 

79 Чучер-Сандево 1 18 1 20 2 

80 Шуто Оризари 2 10   12   

ВКУПНО 877 11549 1957 14383 2458 
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             Од табелата се заклучува дека се направени вкупно 14.383 надзори од кои вонредните 
надзори  се во најголема бројка  11.549 ,поради состојбата со корона пандемијата во РСМ.  

Во овој дел,  важен показател треба да биде бројот на спроведените инспекциски надзори 
наспроти бројот на инспектори кои вршеле инспекциски надзори во полугодието.Овој показател 
се добива кога бројот на инспекциски надзори ќе се подели со бројот на инспектори. 

                  број на инспекциски надзори           14.383 

      Х =   ---------------------------------------------- = -------------------- = 134 

                        број на инспектори            107 

  Доколку пак вака добиениот количник се подели со 6(месеци), ке се добие нов показател за 
бројот на надзори по инспектори месечно 

                       х 134 

      У =   ------------ =  ---------- = 22 

                       6 6 

 

Вкупен број на планирани надзори согласно годишен план за работа на ДИТ за период јануар – јуни 
2021 год  се 9339 надзори( 3626 БЗР +5713 РО) , што значи дека ДИТ во извештајниот период  направил  
54% повеќе надзори од планираните а што произлегува од зголемениот број на вонредните надзори 
направени во врска со пандемијата на болеста Ковид 19 како и вонредните  надзори во врска со 
поднесените  преставки по разни основи. 

  Обука на инспекторите и административните службеници  

 Секторот за координација , обука и поддршка на работењето на ДИТ го изработи шест-месечниот 
извештај за работа во областа на реализираните обуки на вработените. 

Врз основа на Годишниот план за индивидуално стручно усовршување и обука на секој инспектор 
за 2021 година предвидена е важноста на обуките за развојот на континуирано професионално и 
стручно усовршување на секој инспектор преку генерички и специјализирани обуки, во согласност со 
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потребите на инспекциската служба за успешното спроведување на законските и подзаконските акти 
кои се однесуваат на надлежностите на делокругот на работа.  

Годишната програма за генерички обуки на инспекторите за 2021 година е изготвена од страна на 
Инспекциски совет (член 49 став (3) од Законот за инспекциски надзор), со арх. број 01-712/2 од 
10.09.2020 година, користејќи ги наодите и препораките изнесени во Анализата на потребите за 
генерални обуки на инспекциските служби, додека специјализираните обуки се однесуваат посебно за 
индивидуално стручно усовршување  и обука за инспекторите по работни односи и индивидуално 
стручно усовршување  и обука за инспекторите по безбедност и здравје при работа. 

Во периодот од јануари- јуни спроведени се следните специјализирани обуки: 

 

1. Тема: Закон за работни односи 

-Општи одредби 

-Договор за вработување 

-Права и обврски на страните при склучување на договор за вработување 

-Обврски на работникот 

-Обврски на работодавачот 

-Приправнички стаж, волонтерски стаж, и пробна работа 

-Откажување на договорот за вработувањесо отказ од страна на работникот и работодавачот 

-Плаќање на работа 

-Работно време 

-Паузи и одмори 

-Надомест на штета 

-Посебна заштита 

-Колективни договори  
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-Прекршочни одредби 

- Измени на Законот за работни односи 

 

2. Тема:Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 

-Цел  и предмет на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 

-На кои дејности не се применува Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана 
дејност 

-Што претставува нерегистрирана дејност и надлежни органи за вршење на инспекциски надзор 

-Евиденција на изречени опомени и прекршоци  

-Решение за забрана за вршење на нерегистрирана дејност и извршување на решението за забрана за 
вршење на нерегистрирана дејност 

 

3. Тема :Закон за безбедност и здравје при работа 

-Цели на Закон за безбедност и здравје при работа  

-Примена на Закон за безбедност и здравје при работа 

-Поими на Закон за безбедност и здравје при работа 

- Обврски на работодавачот согласно Закон за безбедност и здравје при работа 

- Права и обврски на вработените согласно Закон за безбедност и здравје при работа 

- Инспекциски надзор 

- Измени на Законот за безбедност и здравје при работа. 

 

Државниот инспекторат за труд спроведе индивидуална обука на вработените на тема: 
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. Дигитална коресподенција и онлајн тренинзи 

- Тема :Запознвање со Zoom, Веб портал на Zoo,(распоред и покани), хостирање на состанок  

- Тема:Персонал Меетинг ИД, напредни опции во Веб порталот на Zoom, напредни опции за 
закажување на состанок, напредно споделување на екран и белешки 

 

Државниот инспекторат за труд има изработено и доставено Годишен план за обуки на 
административните службеници  за 2021 година изработен врз основа на Годишната програма за 
генерички/специјализирани обуки на административните службеници од страна на МИОА.  

 

 Буџет и финансирање 

Во 2021 година, буџетот на државен инспекторат за труд изнесува  вкупно 129,7 милиони денари 
распределни во две сметки на основен буџет 630 и 631. Сметката 630 изнесува 127.7 милиони денари 
додека сметката 631 изнесува 2,0 милиони денари. Реализацијата на буџетот во периодот од 01.01.2021 
година заклучно 30.06.2021 година за двете сметки изнесува изнесува 62,3 милиони денари односно 
48,0%.  

Во 2021 година има зголемување на буџетот за вкупно 5,65 милиони денари во споредба со 2020 
година. Зголемувањето се должи најмногу во ставка 40-плати и надоместоци, каде што е вклучено 
зголемувањето на платите на инспекторите за 10% во 2021 година согласно Законот за инспекциски 
надзор како право на додаток на плата заради постоење на висок ризик по животот и здравјето на 
инспекторите.  
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Извештај за планирани и потрошени средства по ставки 

                                        за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година                    во денари 

Р.бр. 
Опис на деловите на 

буџетот 

Број 

на 

ставка 

Буџет за 

сметка 637 

Планирани 

средства 

Потрошени 

средства 

% на 

реализација 

на буџет 

1 Основни плати 401 79.404.000 36.829.923 36.691.064 46.21 

2 Придонеси 402 29.369.000 14.319.140 14.292.223 48.66 

3 Надоместоци 404 100.000 27.364 27.364 27.36 

4 Патни и дневни расходи 420 300.000 150.000 69.106 23.04 

5 
Комунални услуги, греење, 

комуникација и транспорт 
421 10.000.000 6.500.000 6.229.932 62.30 

6 
Материјали и ситен 

инвентар 
423 1.200.000 1.100.000 588.707 49.06 

7 
Поправки и тековно 

одржување 
424 2.000.000 1.700.000 1.681.401 84.07 

8 Договорни услуги 425 2.500.000 2.050.000 1.849.319 73.97 

9 Други тековни расходи 426 600.000 600.000 289.244 48.21 

10 Разни трансфери 464 600.000 600.000 242.822 40.47 

11 
Купување на опрема и 

машини 
480 500.000 500.000 125.979 25.20 

12 Градежни објекти 481 1.000.000 650.000 0 0 

13 
Вложувања и 

нефинансиски  
485 100.000 100.000 0 0 

  ВКУПНО-637   127.673.000 65.126.427 62.087.161 48.63 
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Р.бр. 
Опис на деловите на 

буџетот 

Број на 

ставка 

Буџет за 

сметка 631 

Планирани 

средства 

Потрошени 

средства 

% на 

реализаци

ја на буџет 

1 
Материјали и ситен 

инвентар 
423 300.000 200.000 0 0 

2 
Поправки и тековно 

одржување 
424 600.000 500.000 0 0 

3 Договорни услуги 425 600.000 500.000 223.470 37.24 

4 
Други тековни 

расходи 
426 100.000 100.000 0 0 

5 Разни трансфери 464 100.000 100.000 0 0 

6 

Купување на опрема и 

машини 486 
300.000 300.000 0 0 

  ВКУПНО-631   2.000.000 1.655.000 223.470 11.17 

 

Меѓународна соработка 

 Во периодот од јануари - јуни 2021 година, Државниот инспекторат за труд во соработка со 
Меѓународната организација на трудот финансирани од Европската Унија, ја реализираа Кампања ,, 
Мој труд, мои права,, како дел од Комуникациската стратегија на Економско - социјалниот совет со цел 
подобрување на видливоста на ЕСС меѓу институциите и пошироката јавност. 

Кампањата имаше две целни групи, младите кои се уште се во процес на образование, вработените 
лица од сите професии, лицата што се во потрага по вработување, како и работодавачите. Главна 
алатка на кампањата за вработените, барателите на работа и работодавачите е веб - страницата 
www.mojtrudmoiprava.mk во која се содржани сите информации за правата и обврските што 
произлегуваат од работниот однос,. Имено, веб  - страница се промовира преку веб - портали, Facebook 
страницата и радио - спотови. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mojtrudmoiprava.mk%2F&data=04%7C01%7Csimjanoska%40ilo.org%7Cd47d82e7935a4be2cc4808d8ac101a98%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637448532870381896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYINlhqwDli4bbMjU%2BrSNM2RLvmIttr1QUieVn1AKVQ%3D&reserved=0
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Други активности на инспекциската служба  

Државниот Инспекторат за труд активно учествува во подготовка, реализација и следење на процесот 
на  следните Стратегии и Акциски планови:  

-  Стратегија за вработување 2021-2027г, 
-  Акциски план за вработување 2021-2023г, 
 - Извештај за Акциски план за формализација на неформалната економија 2018-2020г 

 - Акциски план за формализација на неформалната економија 2021-2023г. 

Во рамките на кампања ,, Мој труд, мои права, Сојузот на Синдикати на Македонија во соработка со 
ДИТ подржани од МОТ и ЕУ изминатиот период учествуваа во креирање на нова мобилна апликација 
преку која граѓаните на брз и едноставен начин, преку своите мобилни телефони ќе добијат директна 
информација за своите права, и можност за пријавување случаи кога се прекршуваат законите.  

Исто така, ДИТ и ССМ потпишаа Меморандумот за соработка, кој има за цел унапредување на 
заедничките заложби, во насока на зголемување на ефикасноста и соработката во остварувањето, 
заштитата и унапредувањето на работничките права,  

- Следење и учество во активности во рамките на ИПА проект ,, Унапредување на условите за работа  

Државниот инспекторат за труд во извештајниот период, навремено и транспарентно ги информираше 
медиумите преку пишани материјали, интервјуа и гостување во емисии од страна на директорот на 
Инспекторат по однос на спроведените активности. 

 Исто така ДИТ во овој период активно соработуваше со здруженијата на работодавачите и со 
синдикатите како и со здруженијата за безбедност и здравје при работа во РС. Македонија.   

Спроведуваше координирани активности со Управата за јавни приходи, МВР, Пазарен Инспекторат .       

На својата веб страница www dit.gov.mk. редовно се информираат граѓаните за актуелните новини, 
извршените инспекциски надзори и други активност во рамките на ДИТ. 

Согласно табеларните прикази на пријавите добиени преку кол центарот на инспекторатот ,во периодот 
од месец јануари заклучно со крајот на месец јуни 2021 година пристигнале вкупно 618 пријави по 
различни основи, од кои 477 биле од анонимен подносител и 141 од познат подносител. 

По месеци приказот би изгледал вака: 
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1. Јануари - познат 50, анонимен 183 

2. Февруари - познат 30, анонимен 54 

3. Март - познат 25, анонимен 83 

4. Април - познат 16, анонимен 44 

5. Мај - познат 11, анонимен 57 

6. Јуни - познат 09, анонимен 56 

 

Најмногу од пријавите кои пристигнале се против правни субјекти од Скопје и тоа дури 293 пријави од 
вкупно 618 се однесуваат против субјекти од град Скопје и општините. 

 

Заклучоци и препораки  

            ДИТ во извештајниот период јануар –јуни 2021   направил  54% повеќе надзори од планираните а 
што произлегува од зголемениот број на вонредните надзори направени во врска со пандемијата на 
болеста Ковид 19 како и вонредните  надзори во врска со поднесените  преставки по разни основи. 

За втора половина на 2021 година се направија измените и дополнувањата на годишен план за 
работа на ДИТ кои се во делот  на  планирање на минимални квантитативни цели со зголемување на 
месечната норма на бројот и видови  на надзори  кои ќе се извршуваат  месечно од страна на 
инспекторите а  се со цел на поефиксано спроведување на законските надлежности на ДИТ   во областа 
на работни односи и во област на БЗР. 
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Бидејќи  состојбата со Ковид 19 во РСМ  се смирува и процесот  на вакцинација на инспекторите е 
завршен, ДИТ ја  зголеми   месечната норма  на 25 надзори  по инспектор од кои најмалку 3 редовни 
надзори а раководните инспектори , раководители на одделение  ќе вршат по 10 надзори од кои 
најмалку 3 редовни надзори  додека  за раководители на сектори  од 5 надзори минимум 2 редовни 
надзора.     

Примарна цел ќе биде исполнување на плановите за инспекциски надзор кои се 
димензионирани согласно ограничувањата кои произлегуваат од расположливите човечки ресурси, 
техничката подршка и расположивиот буџет за 2021 година, како и воспоставените приоритети и 
ризици во однос на  постоечката состојба во РСМ  со пандемијата на заразна болест Ковид 19 .  

            Државниот Инспекторат за Труд во периодот Јануари-јуни 2021 година во координација со сите 
чинители во општеството кои беа  вклучени во борбата против Корона вирусот  и активно учествуваше  
во спроведување на заклучоците, препораките и одлуките на Владата на Република Северна 
Македонија вршејки вонредни инспекциски надзори на целата територија на Република Северна 
Македонија. 

Државниот инспекторат за труд во наредниот период ќе продолжи со активности согласно своите 
надлежности  во нашето општество вршејќи и надзори  согласно заклучоците, препораките и одлуките 
на Владата на Република Северна Македонија а во врска со состојбата со пандемијата со Ковид 19 . 
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