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Резиме 

 

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. 

          За 2022 година, примарна цел ќе биде исполнување на Годишниот  план за 

инспекциски надзор кој се димензионира согласно ограничувањата кои произлегуваат од 

расположливите човечки ресурси, техничката подршка и расположивиот буџет за 2022 

година, како и воспоставените приоритети и ризици во однос на  постоечката состојба во 

РСМ  со пандемијата на заразна болест Ковид 19 . 

Донесувањето на Годишен план за 2022 овозможува дефинирање на цели, мерки и 

активости ,следење на реализацијата на истите при што се креираат предуслови за 

остварување на јавниот интерес, заштита на правата на работниците и обезбедување на 

здрава и безбедна работна средина. Годишниот план за 2022 содржи 8 поглавја и истиот е 

во согласност со Правилникот за содржината, формата и содржината на годишниот  план  

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

Во поглавје Анализа на ризик  прикажана е проценката на ризик по дејности  и 

зачестаност на спроведување на инспекциските надзори . 

Во поглавје Организација и раководење прикажана е организациската поставеност на ДИТ 

во огласност со правилникот за систематизација на работните места  со подетален опис на  

Секторите за инспекциски надзор од областа на  работни односи и в Сектор за инспекциски 

надзор од областа на за безбедност и здравје при работа. 

Во поглавје Инспекциски надзор преставена е  планираната месечната норма за вршење 

на инспекциски надзори , прикажани се и очекуваниот број на неправилности и планираниот 

број на инспекциски надзори преставен по општини и региони. 

Во останатите поглавја се прикажани обуките и проекти кои се планираат за инспекторите 

на ДИТ за 2022 год, предлог буџет за 2022 година за ДИТ, активности од домен на 

меѓународна соработка на ДИТ како и приказ на другите активности на ДИТ кои ги планира 

ДИТ со цел зголемување на транспарентноста , борба против корупцијата , употреба на 

платформата –Е инспектор,  планирање , употреба и надградба на ИТ системи и процедури 

во работењето , како и соработка со релаевантни институции. 

 

 



 
 
 
 

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. 

Државниот инспекторат за труд  изработи методологијата за проценка на ризик која 
вклучува анализа,управување и известување за ризикот кои детално се опишани во истата 
а која треба да се користи при планирање на инспекциски надзори 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) 

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. 

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 и 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.  

Проценката на ризик технички се врши врз основа на податоците и информациите достапни 

во информацискиот систем за инспекциски надзор, со користење на соодветни софтверски 

алатки вградени во него. 

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

соодветен софтвер кој  би било добро да се набави во 2022 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.  

 



 

Државниот инспекторат за труд согласно своите законски надлежности врши надзор и во 
приватен и јавен сектор  од област на ро и бзр . 

        ДИТ  изврши идентификување на ризиците  и степенот  на ризик по  дејности 

согласно Методологијата за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзори  . 

Врз основа на извршената анализа и идентификација на ризиците по дејности     во  2022 

година како поризични области  се детектираат  : 

-Градежништвото,  

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

-Трговијата на големо  

- Угостителството, 

- Транспорт и сообраќај  

-Дејности во Заштитни друштва  

Најголем број на  констатирани непочитувања  на законските и подзаконските прописи се 

констатирани во преработувачка индустрија ,градежна дејност,трговија на големо и 

мало,угостителството и туризмот, транспорт и сообрајќај, заштитни друштва. 

Предмет на инспекциски надзор според степен на ризик на дејност ќе бидат следните : 
 

1. Дејност на градежништво со степен  на ризик 3- висок ризик; 
 

2. Дејност рударство и вадење на камен со степен на ризик: 3- висок ризик; 

3. Дејност земјоделство,шумарство и рибарство со степен на ризик:  2 - ризик           

      и 3- висок ризик; среден           

4.Дејности во  преработувачка индустрија(текстилна, кожарска, дрвна и др); со  
степен на ризик  2 –среден ризик и 3 –висок ризик 
 
5.Дејности  во трговија на големо и мало со степен  на ризик 2-среден и 3  
висок ризик, 
 
6. Дејности  во заштитни друштва со  степен на ризик 2-среден и 3- висок ризик 
 
7.Дејности на  транспорт и складирање  со степен на ризик 2-среден и 3-висок 
ризик 

 

8. Дејности на снабдување со електрична    енергија,гас,пареа и климатизација 

со степен на ризик: 2 -среден ризик  и 3-    висок ризик 

 

 
9.Дејности  угостителство и туризам со степен на ризик 2-среден и3- висок ризик  
 

               10.  Дејности на здравствена и социјална заштита со степен на ризик: 1- низок ,     



                     2 -среден ризик  и 3- висок ризик; 

 

               11. Дејност снабдување со вода,отстранување на  отпадни води, управување со    

                    отпади дејности на санација на околината со степен на ризик: 1- низок ,   2 - 

                    среден ризик  и 3- висок ризик; 

 

 12. Додека за останати дејности согласно  НКД  степенот  на ризик е 1-низок и 

                     2-среден 

 

Зачестеност на вршење на инспекцискиот надзор согласно утврдениот ризик 

Зачестеноста на вршење на инспекциски надзор зависи од степенот на ризик на субјектот: 

 

Степен на ризик Зачестеност на надзор 

висок степен-3 најмалку еден инспекциски надзор годишно 

среден степен-2 најмалку еден инспекциски надзор во две години 

низок степен-1 најмалку еден инспекциски надзор во три години 

 

Кај новооснованите субјекти (субјекти кои се основани и кои започнале со извршување на 

дејност во последната година) како и кај субјекти кај кои во претходниот период не е вршен 

инспекциски надзор, како претпоставка, се проценува среден степен на ризик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација и раководење 



 

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 

дополнувањата на Законот 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 213вработени лица, од кои што 130 се 

инспектори и тоа 87 од областа на работните односи и 43од областа на безбедност и 

здравје при работа. Два инспектори имаат решенија за мирување на работен однос во 

Секторот за работни односи (еден советник инспектор и еден помлад инспектор без 

лиценца). Од вкупно 130 инспектори, 24 немаат лиценца за инспектор. Вкупната бројка на 

инспектори кои ќе вршат надзор е 105 . 

Работни односи 

Раководител на сектор –  Главен инспектор за работни односи - 1 

Раководител на одделение –  Виш инспектор за работни односи –7 (од кои два се вд 

раководители на одделение) 

Советници инспектори за работни  односи– 56, 12 од нив се интегрирани.4 инспектори 

немаат лиценца за инспектор и на еден советник инспектор работниот однос му е во 

мирување. Вкупно 51советници инспектори ќе вршат надзор. 

Самостоен инспектор за работни односи –2(од кои 1 нема лиценца за инспектор). Вкупно 

1 самостоен инспектор ќе врши надзор 



Помошник инспектор за работни односи - 2, од кои 1 нема лиценца за инспектор. Вкупно 1 

помошник инспектор ќе врши надзор. 

 

Помлади инспектори за работни  односи - 19, 4 од нив се интегрирани, а 11 немаат 

лиценца за инспектор. На еден инспектор без лиценца работниот однос му е во 

мирување. Вкупно 8 помлади инспектори ќе вршат надзор.  

 

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 –28,од кои 1 нема лиценца за инспектор. Вкупно 27советници 

инспектори ќе вршат надзор. 

Помошник инспектор БЗР –5 од кои 3 немаат лиценца за инспектор. Вкупно 2помошник 

инспектори ќе вршат надзор. 

Помлад инспектор БЗР – 5,  од кои 3 немаат лиценца за инспектор. Вкупно 2помлади 

инспектори ќе вршат надзор. 

Во реализација на програмата ќе бидат вклучени 105 инсепктори, распоредени во 30 

подрачја на територијата на Република Северна Македонија. 

Во 2022 година предвидени се 21 советници инспектори да заминат во пензија и 1 виш 

инспектор.  

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



 

Табела 1Преглед 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 1 0 1 

Б2 – 
главен 
инспек
тор 

    1  1   1   1           0 0 0 1 1 0 2 

Б3 – 
пом. 
главен 
инспек
тор 

          0    1  1      0 0 0 0 1 0 1 

Б4 – 
виш  
инспек
тор 

  1   3 3 7   
1
  

 1   2           0 0 2 0 4 3 9 

В1 – 
советн
ик 
инспек
тор  

  12 9 9 9 39   2 6 
1
0 

9 
2
7 

  4 
1
  

1 6 
1
2 

0 
1
8 

1
6 

2
0 

2
4 

78 

В2 – 
самост
оен 
инспек
тор 

   1       1           0           0 0 1 0 0 0 1 

В3 – 
помош
ник 
инспек
тор 

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

В4 – 
помла
д 
инспек
тор 

 6 2     8     
 
1 

1
  

  2           0 0 6 3 1 0 10 

Вкупно 1 20 11 
1
3 

1
2 

57 1 3 8 
1
5 

9 
3
6 

0 4 1 1 6 
1
2 

2 
2
7 

2
0 

2
9 

2
7 

10
5 

 
 
 



 
 
 
 
Во табела 2 се дадени податоци за нови вработувања и за пензионирање на инспектори 
во 2022 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 

0 1 -1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

В1 – 
советник 
инспектор  

5 9 -4 5 7 -2 1 5 -4 11 21 -10 

В2 – 
самостоен 
инспектор 

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

В3 – 
помошник 
инспектор 

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

В4 – 
помлад 
инспектор 

5 0 5 6 0 6 1 0 1 12 0 12 

Вкупно 11 10 1 13 7 6 2 5 -3 26 22 4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Инспекциски надзор 
 
 
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 2022 година се утврдуваат  пет коефициенти на 
сложеностна инспекцискиот надзор и тоа: 
 
1.Коефициентот на сложеност  Q 1   
2.Коефициентот на сложеност  Q 2 
3.Коефициентот на сложеност  Q3  
4.Коефициентот на сложеност  Q4 
5.Коефициентот на сложеност  Q5  
 
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 Q2е 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 и спречување 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 и спречување 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 и спречување 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 надзор0,5        0,5      0,5      0,5      0,5 
2. Време за теренски инспекциски надзор1,5        2,0      2,0      2,0     2,0 
3. Време за подготовка на записник0,5       0,5      0,5      1,5     1,5 
4. Време за подготовка на управно решение0,25     0,25     0,250,25 
5. Време потребно за едукација 
6. Време за спроведување на платен налог                                0,5 
7. Време за подготовка на прекршочна пријава0,75 0,750,5 
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. 
 
       ВоQ1 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 
 
 
Според Закон за ИН , инспекторите во ДИТ  може да вршат инспекциски надзор со 
коефициент на сложеност, како што следува: 

Инспектор со ниво Б1 и Б2 – коефициент на сложеност Q5; 

Инспектор со ниво Б3, Б4 и В1 – коефициент на сложеност Q4 и Q5; 

Инспектор со ниво В2 – коефициент на сложеност Q3 и Q4; 

Инспектор со ниво В3 – коефициент на сложеност Q2 и Q3; 

Инспектор со ниво В4 – коефициент на сложеност Q1 и Q2; 

По исклучок, поради поефикасно спроведување на инспекцискиот надзор, инспекторот 
може да врши инспекциски надзор и со понизок коефициент на сложеност.  

 
 
Дејност 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,   

 

5.Останати дејности /  Дејности на домаќинства како работотавач ,вклучуваат куќни 
помошнички, собарки, келнери, возачи, чувари и др., здруженија и фондации 

 

6.Јавен сектор /Вклучени севработени  кои засновале работен однос кај некој од 
следните работодавачи:органите на државната и на локалната власт и други 
државни органи основани согласносо Уставот и со закон иинституциите 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. 

 

 

 

 План  по месеци  со предвидени дејности за контролирањe 

 

        Месеци                                                Дејности  

JАНУАРИ Заштитни друштва, Трговија и услужна дејност, Угостителство, 

Градежништво,  

 

ФЕВРУАРИ Преработувачка индустрија , Текстилна индустрија , 

Градежништво, Информации и комуникации 

МАРТ Снабдување со електрична енергија гас пареа и клима, 

Градежништво, Поправка на мотори и моторни возила, 

Транспорт и скалдирање  



АПРИЛ Рударство и вадење на камен, Градежништво, Земјоделство и 

рибарство, Дејности на здравствена и социјална 

заштита,Здруженија и фондации  

МАЈ Стручни научни и технички дејности, Градежништво, 

Образование, Дејности во врска со недвижен имот 

ЈУНИ Објекти за сместување, градежништво, Снабдување со вода и 

отстранување на отпадни води, Металургија  

ЈУЛИ Производство на леб и бели печива, Земјоделство  и 

сточарство, Градежништво, Прехрамбена и индустрија 

 

АВГУСТ Дрвна индустрија, Трговија на големо и мало, Угостителство, 

Градежништво 

СЕПТЕМВРИ  Преработувачка дејност, Услужни дејности, Градежништво , 

Шумарство ,Образование  

ОКТОМВРИ Градежништво,Јавен сектор и  управа, Транспорт и складирање 

, Шумарство,финасиска дејност и дејност на осигурување 

НОЕМВРИ Градежништво, Угостителство, Преработувачка дејност, Услужни 

дејности, Дејности на здравствена и социјална заштита 

ДЕКЕМВРИ Градежништво, Објекти за сместување, Уметност забава и 

рекреација, Трговија на големо и мало 

 
 
 
План на минимални квантитативни цели  

Во тек на 2022 година предвидена месечна норма за  извршување на работните задачи на 

трудовите инспектори од двете области ќе биде  од вкупно25 надзори по инспектор од кои 

8редовни најавени надзори,12 вонредни надзори и 5 контролни надзори, раководители на 

одделение  по 15надзори од кои 5редовни и5вонредни надзори и5  контролни 

надзори,раководители на сектори  3вонредни надзори, Генерален инспектор 3 вонредни 

надзори,со исклучок на месец Јануари каде е предвидено 15надзори по инспектород кои 3 

редовни најавени надзори 10вонредни надзори и 2 контролни надзори 

Согласно чл. 58 став 3 од ЗИН за работните задачи на раководните инспектори ( 

одкатегорија Б) задолжително вршат и инспекциски надзори и тоа: 



1.Инспектор со ниво Б1( генерален инспектор)–најмалку 10% од месечно работно време  

2. Инспектор со ниво Б2( главен инспектор ) –најмалку 15% од месечно работно време 

3. Инспектор со ниво Б3 ( пом. главен инспектор)–најмалку 25% од месечно работно време 

4. Инспектор со ниво Б4( виш инспектор)  –најмалку 35% од месечно работно време 

Имајќи во предвид дека месечните работни часови се 168 до  176 ч месечно и потребно 

време за вршење на инспекциски надзори со степен на сложеност Q4 и Q5 е 5 -6 ,2  часа 

произлегуваат следните норми  за вршење на инспекциски надзори за раководните 

инспектори  

1.Генерален инспектор  –  3 вонредни надзори   

2. Главен инспектор  –3 вонредни надзори  

3.  Пом. главен инспектор – 3 вонредни  надзори   

4.  Виш инспектор  – 15 надзори од кои 5 редовни најавени надзоти, 5 вонредни и 5 

контролни инспекциски надзори. 

5. Инспектори (од ниво В1до В4 ) – 25 надзори од кои 8 редовни најавени надзоти, 12 

вонредни и 5 контролни инспекциски надзори. 

6. Интегрирани инспектори нормата ќе ја извршуваат како што е наведено под точка 5 од 

областа работни односи а по потреба дополнително ќе бидат ангажирани за вонредни 

надзори бзр ( по координација помеѓу непосредните раководители во случај на акции, 

координирани надзори, увиди во повреди при работа и сл. ). 

Поголем број на вонредни надзори се планирани поради состојбата во РСМ со пандемија 

на заразна болест  Ковид 19.Во момент на опаѓање на пандемијата или нејзино 

завршување во 2022 година, ДИТ ќе направи измени и дополување на Годишниот план за 

работа за 2022 година со давање на приоритет на редовните инспекциски надзори. Исто 

така  вонредните надзори ( претставки од област БЗР, повреди при работа )   се планирани  

согласно компарацијата и анализата од годишен извештај за 2020год. Во вкупниот број 

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

област БЗР,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. Исто така  вонредните надзори по  претставки од област на РО , се планирани  

согласно компарацијата и анализата од годишен извештај за 2020 год. Во вкупниот број 

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

област РО , кои секојдневно се доставуваат до Државниот  инспекторат за труд, 

поради што, бројот на реализирани  вонредни  надзори може да отстапува  во однос 

на бројот  на планираните надзори. 

 



Планирани активности од областа на безбедност и здравје при работа за 2022 

Во 2022 година ќе се продолжи со извршување на работните задачи на трудовите 

инспекториод област на бзр  со предвидена месечна норма од вкупно 25 надзори по 

инспектор од кои8 редовни најавени надзори 12 вонредни надзори и 5 контролни 

надзори,со исклучок на месец Јануари каде е предвидено 15 надзори по инспектор од кои 

3 редовни најавени надзори 10 вонредни надзори и2 контролни надзори. 

Раководители на одделение–виши инспектори ќе вршат  по 15  инспекциски надзори од 

кои 5 редовни најавени надзори ,5 вонредни надзори и5 контролни надзори со исклучок на 

месец Јануари каде е предвидено 7 надзори по инспектор од кои 2 редовни најавени 

надзори ,5 вонредни надзори,Генерален инспектор, Главен инспектор и Пом.главен 

инспекторќе врши по 3  инспекциски надзори месечно. 

Во ДИТ ќе вршат надзор вкупно 36 инспектори од кои од кои 1 генерален инспектор, 1 

главен инспектор,1 пом.главен инспектор, 2 вд виши инспектори, 27 инспектори советници, 

2 помошници на инспектори  и 2 помлади инспектори .Во месец јули 2022 во пензија за 

минуваат 6 инспектори а во месец ноември 1 инспектор 

 

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

Државен советник- Генерален инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

Раководител на сектор- Главен инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

Помошник раководител на сектор- Пом.главен инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

В.Д раководител на одделение- Виш инспектор 

2 x 7 надзори x 1 месеци ( Јануар )= 14 надзори 

2x 15 надзори x 10 месеци ( 1месец г.о) = 300 надзори 

Вкупно=  413 надзори 

 

 

 

 



 

Број на советник инспектор 

27 x 15 надзори x 1 месец ( Јануар )           = 405надзори 

 20 x 25 надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 5000 надзори 

 1 x 25 надзори x 8 месец ( 1месец г.о)         =  200 надзори   

6 x 25 надзори x 4 месец ( 1месец г.о)         = 600 надзори 

Вкупно= 6.205 надзори 

Број на помошник инспектор 

 

 2 x 15 надзори x 1 месец ( Јануар )           =    30 надзори  

 2 x25 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   500надзори                                                                     

Вкупно =  530 надзори 

 

Број на помлад инспектор 

2 x 15 надзори x 1 месец ( Јануар )           =    30 надзори  

2 x25 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   500надзори                                                                     

Вкупно =  530 надзори 

 

    Вкупно надзори = 7.678надзори 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бројот, структурата и видот на надзорите  се планирани  согласно  направената 
компарација и анализа на извршени надзори според годишниот извештај за 2020 година 
како и според  актуелната состојба во РСМ со пандемијата од заразна болест  Ковид 19. 

Планирани редовни надзори за 2022 год по Закон за БЗР. 

Број В.Д раководител на одделение- Виш инспектор 

2 x 2 надзори x 1 месеци ( јануар)  = 4 надзори 

2 x 5 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   100надзори                                                                     

Број на советник инспектор 

27 x 3надзори x 1 месец ( Јануар )           = 81 надзори 

 20 x 8 надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 1.600 надзори 

 1 x 8 надзори x 8 месец ( 1месец г.о)         =  64 надзори   

6 x 8 надзори x 4 месец ( 1месец г.о)         = 192 надзори 

Вкупно=  2.041 надзори 

Број на помошник инспектор 

2 x 3 надзори x 1 месеци ( Јануар)  = 6 надзори 

2 x 8  надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   160надзори                                                                     

Број на помлад инспектори 

2 x 3 надзори x 1 месеци (Јануар)  = 6 надзори 

2 x 8  надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   160надзори                                                                     

 

Вкупно редовни =2.373 надзори 

 

 

 

Планирани Контролни надзори за 2022год. 

Број В.Д раководител на одделение- Виш инспектор 



2 x 5  надзори x 10 месеци ( Јануари немат) (1 месец г.о)  =   100надзори                                                                     

 

Број на советник инспектор 

27x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           =54 надзори 

 20 x 5надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 1.000 надзори 

1 x 5надзори x 8 месец ( 1месец г.о)         = 40 надзори   

6 x 5 надзори x 4 месец ( 1месец г.о)         = 120 надзори 

Вкупно=1214 надзори 

 

Број на помошник инспектор 

2 x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           =4 надзори 

2x 5надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 100 надзори 

 

Број на помлад инспектори 

2 x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           =4 надзори 

2x 5надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 100 надзори 

 

Вкупно контролни=1.522 надзори   

 

Планирани Вонредни надзори за 2022 год. 

Државен советник- Генерален инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

Раководител на сектор- Главен инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

Помошник раководител на сектор- Пом.главен инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 



В.Д раководител на одделение- Виш инспектор 

2 x 5 надзори x 11 месеци (1месец г.о )= 110 надзори 

Број на советник инспектор 

27 x 10 надзори x 1 месец ( Јануар )           = 270 надзори 

 20 x 12надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 2.400 надзори 

 1 x 12надзори x 8 месец ( 1месец г.о)         =96 надзори   

6 x 12надзори x 4 месец ( 1месец г.о)         =288 надзори 

Вкупно=3263 надзори 

Број на помошник инспектор 

2 x 10надзори x 1 месец ( Јануар )           =20 надзори 

2x 12надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 240 надзори 

Број на помлад инспектори 

2 x 10надзори x 1 месец ( Јануар )           = 20 надзори 

2x 12надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 240 надзори 

Вкупно вонредни надзори =3.783надзори 

 

 ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ НАДЗОРИ-БЗР  2022год. 

Вкупно планирани  инспекциски надзори кај 

работодавачи 

7.678 

Редовни инспекциски  2.373 

Контролни инспекциски надзори 1.522 

Вонредни инспекциски надзори   3.783 

 

 

Планирани активности од областа на работните односи 

Во 2022 година ќе се продолжи со извршување на работните задачи на трудовите 

инспекториод област на РО  со предвидена месечна норма од вкупно 25 надзори по 



инспектор од кои 8 редовни најавени надзори ,12 вонредни надзори и 5 контролни надзори 

со исклучок на месец Јануари каде е предвидено 15 надзори по инспектор од кои 3 редовни 

најавени надзори ,10 вонредни надзори и 2 контролни. 

Раководители на одделение  ,виши инспектори  ќе вршат  по 15 инспекциски надзори 

од кои5 редовни најавени надзори ,5 вонредни надзори  и 5 контролни инспекциски надзори 

со исклучок на месец Јануари каде е предвидено 7 надзори по инспектор од кои 2 редовни 

најавени надзори ,5 вонредни надзори, Главен инспектор ќе врши по3 инспекциски 

надзори месечно. 

Во ДИТ одобласта на работни односи ќе вршат надзор вкупно 69 инспектори од кои, 1 

главен инспектор, 7 виши инспектори од кои 2 вд виши инспектори , 50 инспектори 

советници, 1 самостоен инспектор,1 помошник на инспектор  и 9 помлади инспектори . 

Број на раководни инспектори од област на работните односи 

Раководител на сектор- Главен инспектор 

1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

 

Раководител на одделение- Виш инспектор 

7 x 7 надзори x 1 месеци ( Јануар )= 49 надзори 

5x 15 надзори x 10 месеци ( 1месец г.о) = 750надзори 

2x 15 надзори x4 месеци ( 1месец г.о) = 120надзори 

Вкупно=  919 надзори 

Број на советник инспектор 

50x 15 надзори x 1 месец ( Јануар )           = 750 надзори 

38x 25 надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 9.500надзори 

8x 25 надзори x4 месец ( 1месец г.о)         =  800 надзори   

1x 25 надзори x5 месец ( 1месец г.о)         = 125 надзори 

1x 25надзори x6 месец ( 1месец г.о)         = 150 надзори 

1x 25надзори x7 месец ( 1месец г.о)         = 175 надзори 

1x 25 надзори x9 месец ( 1месец г.о)         = 225 надзори 

 

Вкупно=  11.725 надзори 



Број на самостоен инспектор 

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

1 x25 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =250 надзори                                                                     

Вкупно =  265 надзори 

Број на помошник инспектор 

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

1 x25 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =250 надзори                                                                     

Вкупно =  265 надзори 

Број на помлад инспектори 

9x 15 надзори x 1 месец ( Јануар )           =   135 надзори  

9 x25 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =2.250 надзори                                                                     

 Вкупно =  2.385 надзори 

 

Вкупно надзори = 15.559надзори 

 

Планирани редовни надзори за 2022 год по Закон за РO. 

Раководител на одделение- Виш инспектор 

7 x 2 надзори x 1 месеци ( Јануар )= 14 надзори 

5x 5надзори x 10 месеци ( 1месец г.о) = 250надзори 

2x 5 надзори x5 месеци ( 1месец г.о) =50надзори 

Вкупно=  314 надзори 

 

Број на советник инспектор 

50x 3надзори x 1 месец ( Јануар )           = 150надзори 

38x 8надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 3.040надзори 

8x 8надзори x4 месец ( 1месец г.о)         = 256 надзори   



1x 8надзори x5 месец ( 1месец г.о)         = 40 надзори 

1x 8 надзори x6 месец ( 1месец г.о)         = 48 надзори 

1x 8надзори x7 месец ( 1месец г.о)         = 56 надзори 

1x 8надзори x9 месец ( 1месец г.о)         = 72 надзори 

Вкупно=  3.662 надзори 

Број на самостоен инспектор 

1x 3надзори x 1 месец ( Јануар )           =   3 надзори  

1 x8 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =80надзори                                                                     

Вкупно =  83 надзори 

Број на помошник инспектор 

1x 3надзори x 1 месец ( Јануар )           =   3 надзори  

1 x8 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =80надзори                                                                     

Вкупно =  83 надзори 

Број на помлад инспектори 

9x 3надзори x 1 месец ( Јануар )           =   27 надзори  

9 x8 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =720надзори                                                                     

Вкупно=  747 надзори 

Вкупно редовни надзори=  4.879 надзори 

 

 

 

 

Планирани Контролни надзори за 2022год 

Раководител на одделение- Виш инспектор 

5x 5надзори x 10 месеци (Јануари нема) ( 1месец г.о) = 250надзори 

2x 5 надзори x4 месеци ( 1месец г.о) = 40надзори 



Вкупно=  290надзори 

Број на советник инспектор 

50x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           = 100надзори 

38x 5надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 1900 надзори 

8x 5надзори x4 месец ( 1месец г.о)         =  160 надзори   

1x 5надзори x5 месец ( 1месец г.о)         = 25 надзори 

1x 5надзори x6 месец ( 1месец г.о)         = 30 надзори 

1x 5надзори x7 месец ( 1месец г.о)         = 35 надзори 

1x 5надзори x9 месец ( 1месец г.о)         = 45 надзори 

Вкупно=  2.295 надзори 

Број на самостоен инспектор 

1x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           =    2 надзори  

1 x5 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   50надзори                                                                     

Вкупно =  52 надзори 

Број на помошник инспектор 

1x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           =    2 надзори  

1 x5 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   50надзори                                                                     

Вкупно =  52 надзори 

Број на помлад инспектори 

9x 2надзори x 1 месец ( Јануар )           =    18 надзори  

9 x5 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =450надзори                                                                     

Вкупно =  468 надзори 

Вкупно контролни=3.157 надзори 

 

Планирани Вонредни надзори за 2022 год. 

Раководител на сектор- Главен инспектор 



1x 3надзори x 11 месеци ( 1месец г.о) = 33 надзори 

Раководител на одделение- Виш инспектор 

7 x 5 надзори x 1 месеци ( Јануар )= 35 надзори 

5x 5надзори x 10 месеци ( 1месец г.о) = 250 надзори 

2x 5надзори x4 месеци ( 1месец г.о) = 40надзори 

Вкупно=  325 надзори 

 

Број на советник инспектор 

50x 10надзори x 1 месец ( Јануар )           = 500надзори 

38x 12надзори x 10 месец ( 1месец г.о)    = 4560надзори 

8x12надзори x4 месец ( 1месец г.о)      =     384 надзори   

1x 12надзори x5 месец ( 1месец г.о)         = 60 надзори 

1x 12надзори x6 месец ( 1месец г.о)         = 72 надзори 

1x 12надзори x7 месец ( 1месец г.о)         = 84 надзори 

1x 12надзори x9 месец ( 1месец г.о)         =108 надзори 

 

Вкупно=  5768 надзори 

Број на самостоен инспектор 

1x 10надзори x 1 месец ( Јануар )           =    10 надзори  

1 x 12 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   120надзори                                                                     

 

Вкупно =  130 надзори 

Број на помошник инспектор 

1x 10надзори x 1 месец ( Јануар )           =    10 надзори  

1 x 12 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   120надзори                                                                     

Вкупно =  130 надзори 



Број на помлад инспектори 

9x 10надзори x 1 месец ( Јануар )           =   90 надзори  

9 x12 надзори x 10 месеци (1 месец г.о)  =   1080 надзори                                                                     

  Вкупно =  1170 надзори 

 

Вкупно вонредни=7556надзори 

 

ПРЕГЛЕД ЗА ПЛАНИРАНИ НАДЗОРИ  -РО  2022год. 

Вкупно извршени инспекциски надзори кај 

работодавачи 

15.592 

Редовни инспекциски надзори  4.879 

Контролни инспекциски надзори 3.157 

Вонредни инспекциски надзори     7.556 

 

Во табела 3даден е прегледот на вкупниот број на планирани надзори  

Во8 региони на РСМ: 

1. Вардарски регио; 

2.Источен регион; 

3. Југозападен регион; 

4. Југоисточен регион; 

5. Пелагонски регион; 

6. Полошки регион; 

7. Североисточен регион; 

8. Скопски регион. 



Во Вардарски регион(Велес, Градско ,Демир Капија, Кавадарци, Лозово, 

Неготино, Росомани, Свети Николе и Чашка)се планира вкупно1,747 инспекциски 

надзори ,редовни инспекциски надзори 550, контролни инспекциски надзор362надзори и 

вонредни инспекциски надзори835 . 

Во Источени регион(Берово, Виница, Делчево, Зрновци,Карбинци, Кочани, 

Македонска Каменица, Порбиштип и Штип)се планира вкупно 4.792 инспекциски 

надзори,  редовни инспекциски надзори1.498,контролни инспекциски надзори945 надзори 

и вонредни инспекциски надзори2.349 надзори . 

Во Југозападен регион(Вевчани, Дебар, Дебарце, Кичево, Македонски Брод, 

Охрид,Пласница, Струга и Центар Жупа )се планира вкупно3.491 инспекциски 

надзори,редовни инспекциски надзори1.099 , контролни инспекциски надзори741 надзории 

вонредни инспекциски надзори1,651 надзори. 

Во Југоисточен регион(Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, 

Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица) се планира вкупно 1.705 инспекциски 

надзори , редовни инспекциски надзори 533,контролни инспекциски надзори 334надзори и 

вонредни инспекциски надзори 838 надзори. 

Во Пелагонскин регион(Битола, Демир Хисар, Долнени, Кривогаштани, Крушево, 

Могила, Нованци, Прилеп и Ресен)се планира вкупно 2.878инспекциски надзори ,редовни 

инспекциски надзори се 887, контролни инспекциски надзори 556надзории вонредни 

инспекциски надзори 1.435 надзори. 

Во Полошки регион ( Боговиње, Бревеница, Гостивар, Желино, Јеугновце, 

Маврово и Ростуша, Теарце и Тетово) се планира вкупно 3,212инспекциски 

надзори,редовни инспекциски надзорисе 638, контролни инспекциски надзори 636 надзори 

и вонредни инспекциски надзори 1.571 надзори. 

Во Североисточен регион (Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, 

Ранковце и Старо Нагорчане)се планира вкупно 1.747 инспекциски надзори,редовни 

инспекциски надзори се 550 ,контролни инспекциски надзори362надзори и вонредни 

инспекциски надзори 835надзори. 

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)се планира вкупно3,698 инспекциски 

надзори, редовни инспекциски надзори 1.130, контролни инспекциски надзори743надзори 

и вонредни инспекциски надзори 1.825 надзори. 

Во 2022 година со 105  инспектори од областа на работни односи и безбедност и 

здравје при работа Државниот инспекторат за труд  планира да изврши вкупно 

23.270надзори од кои 7.252редовни надзори, 4.679 контролни  надзори и 11.339 

вонреднинадзори. 

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

Ред.Бр. Регион/Општина 

Вид на надзор 
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  Вардарски  регион 550 835 362 1747 308 

1 Велес 83 130 52 265 44 

2 Градско       0   

3 Демир Капија       0   

4 Кавадарци 218 315 154 687 132 

5 Лозово       0   

6 Неготино 166 260 104 530 88 

7 Росоман       0   

8 Свети Николе 83 130 52 265 44 

9 Чашка       0   

  Источен регион 1498 2349 945 4792 864 

10 Берово 118 188 74 380 88 

11 Виница 201 318 126 645 132 

12 Делчево 158 248 99 505 88 

13 Зрновци       0   

14 Карбинци       0   

15 Кочани 450 708 282 1440 240 

16 
Македонска 
Каменица 

      0   

17 Пехчево       0   

18 Пробиштип 249 390 156 795 132 

19 Чешиново       0   



20 Штип 322 497 208 1027 184 

  Југозападен регион 1099 1651 741 3491 636 

21 Вевчани       0   

22 Дебар 170 243 124 537 108 

23 Дебарца       0   

24 Кичево 218 315 154 687 132 

25 Македонски Брод       0   

26 Охрид 379 573 255 1207 220 

27 Пласница       0   

28 Струга 332 520 208 1060 176 

29 Центар Жупа       0   

  Југоисточен регион 533 838 334 1705 284 

30 Богданци       0   

31 Босилово       0   

32 Валандово 35 58 22 115 20 

33 Василево       0   

34 Гевгелија 166 260 104 530 88 

35 Дојран       0   

36 Конче       0   

37 Ново Село       0   

38 Радовиш       0   

39 Струмица 332 520 208 1060 176 

  Пелагониски регион 887 1435 556 2878 624 

40 Битола 332 553 208 1093 300 

41 Демир Хисар       0   

42 Долнени       0   

43 Кривогаштани       0   

44 Крушево 70 116 44 230 64 

45 Могила       0   

46 Новаци       0   

47 Прилеп 367 578 230 1175 196 

48 Ресен 118 188 74 380 64 

  Полошки регион 1005 1571 636 3212 544 

49 Боговиње       0   

50 Бревеница       0   

51 Врапчиште       0   

52 Гостивар 367 578 230 1175 196 

53 Желино       0   

54 Јегуновце       0   

55 Маврово и Ростуша       0   

56 Теарце       0   



57 Тетово 638 993 406 2037 348 

  
Североисточен 
регион 

550 835 362 1747 308 

58 Кратово 166 260 104 530 88 

59 Крива Паланка 166 260 104 530 88 

60 Куманово 218 315 154 687 132 

61 Липково       0   

62 Ранковце       0   

63 Старо Нагоричане       0   

  Скопски регион 1130 1825 743 3698 1381 

64 Аеродром 137 302 92 531 133 

65 Арачиново   1 1 2   

66 Бутел 125 188 55 368 115 

67 Гази Баба 138 342 165 645 261 

68 Ѓорче Петров 140 61 33 234 78 

69 Зелениково   2 3 5   

70 Илинден 109 88 30 227 96 

71 Карпош 117 222 25 364 141 

72 Кисела Вода 108 188 145 441 182 

73 Петровец   7 24 31 3 

74 Сарај 22 3 3 28 2 

75 Сопиште       0   

76 Студеничани   3 3 6 10 

77 Центар 155 338 135 628 297 

78 Чаир 35 45 15 95 38 

79 Чучер-Сандево 29 18 5 52 12 

80 Шуто Оризари 15 17 9 41 13 

ВКУПНО 7252 11339 4679 23270 4949 

 

 

 

Во 2022 година се очекува да се откријат  вкупно4949 неправилности . Најголем број на 
неправилности се очекува во Скопскиот регион 1.381 , па во источниот регион со 864 
неправилности, југозападниот регион 636 неправилности , пелагонискит регион со 624 
неправилности, полошкиот регион со 544 неправилности , вардарски и североисточниот 
регион со по 308 неправилности и југоистоќниот регион со 284 неправилности. Од општини 
се очекува најголем број на неправилности во Тетово 348 неправилност ,Битола со 300 
неправилности, Општина центар со 297 ,Гази Баба 261 неправилности, Кочани 240 
неправилности, Охрид 220 неправилности, Гостивар 196 неправилност, Прилеп 196 
неправилност, Штип 184, Кисела Вода 182 ,Струмица 176 , Куманово со 132 недостатока и 
т. н.  
 



 
 
 
 

Обука на државните инспектори и административните 
службеници 
 
Во текот на 2022 година ќе продолжат  активностите  за организација и спроведување на 

обуки  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 за 2022 

-  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. 

Теми за генерички обуки според Годишната програма за генерички обуки за 2022 година 

донесена од Инспекцискиот совет : 

      1.4. Постапување по претставки и предлози,прекршочни одредби(Закон за постапување 

по претставки и предлози) 

     1.6.  Компјутерска обработка на текст  

     1.13. Спречување на корупција 

 

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

надзор на ментор . 

- Обуки од областа на Антикорупција 

- Обуки кои во моментот сеуште не се испланирани но  ке произлезат од тековните проекти. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Буџет и финансирање1 
 

Државниот инспекторат за труд се финансира преку средства обезебедени од 
Буџетот на Република Северена Македонија-Буџетска програма 19-Инспекторати, преку 
две сметки на основен буџет 630 и 631. 

Согласно Буџетскиот циркулар за 20222 година доставен од Министерство за 
финансии, во буџетското барање детално е образложен потребата од буџетски средства 
презентирани по ставки.  

Во буџетското барање за 2022 година посебен акцент а ставен на зајакнување на 
капацитетите на ДИТ во делот на золемување на бројот на вработени инспектори како и 
пополнување на работни места во клучни сектори во административниот дел. Исто така, 
планирано е зголемување на буџетски средства во делот за стоки и услуги  кои се 
неопходни за  финансирање на редовните обврски на инспекторатот.  

Во делот на капитални расходи се предвидени дополниелни средства за 
реализирање на набавките за компјутерски софтвер за евиденција на инспекциските 
контроли, софтвер за евиденција на работното време, софтвер за изработка на плати како 
и софтвер за материјално работење.  

Во делот  на  градежни објекти се планирани средства за адаптација и реновирање 

на административна зграда за потребите за ДИТ.  

Буџетско барање за 2022година 

Раздел Програма Ставка Опис Сметка  
630 

Сметка  
631 

ВКУПНО 
165,000,000 1,000,000 

    40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 135,900,000 0 

15002 19 401 Основни плати 95,904,000 0 

15002 19 402 Придонеси за социјално  37,296,000 0 

15002 19 404 Надоместоци 2,700,000 0 

    42 СТОКИ И УСЛУГИ 21,100,000 800,000 

15002 19 420 Патни и дневни расходи 300,000 0 

15002 19 421 Комунални услуги, греење,  11,000,000 0 

15002 19 423 Материјали и ситен инвентар 1,400,000 0 

15002 19 424 Поправки и тековно одржување 4,100,000 0 

15002 19 425 Договорни услуги 3,600,000 800,000 

15002 19 426 Други тековни расходи 700,000 0 

    46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРА 2,000,000 0 

15002 19 464 Разни трансфери 2,000,000 0 

    48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 6,000,000 200,000 

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



15002 19 480 Купување на опрема и машини 1,000,000 200,000 

15002 19 481 Градежни објекти 3,000,000 0 

15002 19 485 Вложувања и нефинансиски  2,000,000 0 

 

 
 

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

 

Други активности на инспекциската служба 

 

Мерки за поддршка за реализација на програмата 

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; 

- практични имплементирање и користење на софтвер од ИС за  е-инспектор како алатка 

за подобрување на ефикасноста и квалитет на инспекциските надзори. 

-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 ефикасноста и квалитет на 
спроведување на инспекцискиот надзор. 

Проекти 

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

-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   

 



-Проект во рамките на Хоризонталниот инструмент (HF) за Спречување и борба против 
трговија со луѓе (фаза 2),финансиран од Советот на Европа. Обука за трговија со луѓе со 
цел трудова експлоатација 

 

- 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) 

- Проект - МОТ – Во рамките на платформата за вработувње и социјална 
работа,предвидени се 8 работилници на две теми,кои се однесуваат на работните односи 
и безбедност и здравје при работа,како и работилница за обучува 

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

следните Стратегии:  

1.Национална стратегија за вработување 2021-2027.  

2. Национална стратегија за формализирање на неформалната економија.  

 

 

 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 институциипри 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. 

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. 


