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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.36 од 23.03.2011 година 
 
 

Член 1 
Во Законот за инспекцијата на труд (“Службен весник на Република Македонија“ 
број 35/97 и 29/2002), во членот 3 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Директорот донесува годишна програма за работа на инспекторатот до 31 
декември во тековната година за наредната година и подготвува месечни планови 
за работа на инспекторатот, изготвени во рамките на планираните средства во 
Буџетот на Република Македонија наменет за функционирање на Инспекторатот.“ 
 

Член 2 
Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи: 
“Во постапката при вршење инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од 
Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, 
доколку со овој закон поинаку не е уредено.“ 
 

Член 3 
По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи: 
 

“Член 13-а 
Инспекторатот во функција на вршење на инспекциски надзор соработува и 
користи податоци од евиденцијата на други органи и институции.“ 
 

Член 4 
Членот 17 се менува и гласи: 
“Во согласност со закон заради отстранување на утврдените неправилности 
инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот: 
1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно 
отстранување; 
2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рокот кој ќе го 
определи инспекторот и 
3) да забрани работа во работна просторија, на дел од техничка технолошка 
целина, на одделно работно место или на орудие за работа.“ 
 

Член 5 
Членот 19 се менува и гласи: 
“Против решението на инспекторот за труд може да се изјави жалба во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението. 
По жалбата против одлуката на инспекторот одлучува посебна комисија составена 
од три члена кои ги именува министерот надлежен за работите од областа на 
трудот. 
Претседателот на комисијата од ставот 2 на овој член се избира од редот на 
раководните државни службеници во Инспекторатот, а двајца членови од редот 
на стручните државни службеници во Инспекторатот, кои не биле вклучени во 
вршењето на инспекцискиот надзор. 
Против конечното решение на инспекторот на трудот, донесено по барање на 
работник за одложување од извршување на конечна одлука на работодавачот, за 
која се води работен спор пред надлежен суд, не може да се поведе управен 
спор.“ 
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Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2011 
година. 
 


