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Добиени одговори:  
 
 

7 
Позитивни 

 
 

2 
Негативни 

 
 

9 
сè уште не е добиен одговор 

Број на поднесени барања за вонреден 
инспекциски надзор 

18

Подрачни единици на 

Државниот инспекторат на труд 

до кои се поднесени барањата 

за вонреден инспекциски 

надзор: 

 

Скопје 15 

 

 Кочани 1 

 

 Штип 1 

 

 Гевгелија 1 

1Други повреди на права од работен однос (непријавени работници, распоредување на друго работно место, трансформација на 
работен однос, работа на празник, минат труд, пресметки на плата) 
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Другo (работници, распоредување на друго работно
место, трансформација на работен однос, работа на празник, 

минат труд, пресметки на плата)

Неисплатен регрес за годишен одмор (К-15)

Минимална плата

Безбедност и здравје при работа

Прекувремена работа

Намалување и/или неисплаќање на плати

Незаконити откази

Предмет на инспекциски надзор 1
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Статус на барањата за кои сè уште 
нема одговор

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
 
 

1. Државниот инспекторат за труд ја подобрил ефикасноста во постапувањето и известувањето по 
барањата за вонреден инспекциски надзор. Бројот на случаи во кои ДИТ ги пречекорил законските 
рокови за постапување е намален за 35 отсто во споредба со претходниот извештаен период. Овој 
квартал, ДИТ го пречекорил рокот за постапување и известување во пет од 18 случаи.  
▪ Државниот инспекторат за труд да продолжи со добрата практика на ефикасно постапување, со цел 

навремено известување на подносителите за спроведените вонредни инспекциски надзори. 
 

2. Хелсиншкиот комитет за човекови права со Државниот инспекторат за труд одржува неделни состаноци 
каде што се разговара за состојбата со работничките права во време на пандемија. Овие состаноци се 
од исклучителна важност за поединечни итни предмети по кои постапува ДИТ, поради тоа што директно 
се разговара за случаите каде што правата на работниците се особено загрозени. Воедно, на состаноците 
се разговара за постоечките политики за справување со кризата, како и за потребите од носење нови 
мерки и препораки за заштита на работниците.  
▪ Продолжување на соработката на Државниот инспекторат за труд со здруженијата на граѓани кои 

директно комуницираат со работниците, ги претставуваат нивните потреби и ги застапуваат нивните 
интереси.  

▪ ДИТ и понатаму да остане отворен за предлозите на здруженијата на граѓани за подобрување на 
својата работа и да ги имплементира препораките во пракса.  

 
3. Вкупно 306 работодавачи кои примиле финансиска поддршка во износ од 16.305.020 денари, не ја 

исполниле обврската за исплата на плата на 992 вработени за месец декември. 
▪ Управата за јавни приходи и Државниот инспекторат за труд да ја продолжат соработката, што 

започна во декември 2020 година, за спроведување координирани контроли кај работодавачите што 
ја злоупотребиле државната финансиска поддршка.  

▪ Транспарентно и навремено известување на јавноста за спроведените координирани контроли и за 
постигнатите резултати.  
 

4. Државниот инспекторат за труд одговорил позитивно во 50 отсто од поднесените барања за вонреден 
инспекциски надзор по однос на регресот за годишен одмор – К-15 за 2020 година, а за останатите 
случаи сè уште се чека одговор. Сепак, во ниту еден случај ДИТ не констатирал неправилности и не 
изрекол прекршочни санкции за работодавачите коишто регресот го исплатиле по 31.12.2020 година.  
▪ Државниот инспекторат за труд да продолжи со практиката на спроведување на надзорите за 

исплата на регрес за годишен одмор – К-15 од страна на работодавачите.  
▪ ДИТ да ја користи можноста за изрекување прекршочни санкции на работодавачите коишто регресот 

за 2020 година го исплатиле по 31.12.2020 година. 
▪ Државниот инспекторат за труд да побара автентично толкување на Општиот колективен договор за 

приватниот сектор од областа на стопанството за начинот на пресметка и утврдување на висината 
на регресот за годишниот одмор кај работодавачите кои имале финансиски потешкотии во 
работењето и кои исплаќаат понизок износ од минималните 40 отсто од основицата за регрес на 
годишен одмор.   
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Време на чекање одговор по поднесено барање за вонреден инспекциски надзор 

https://mhc.org.mk/reports/neefikasnosta-na-drzhavniot-inspektorat-za-trud-vo-zashtitata-na-rabotnichkite-prava-infografik-bro%d1%98-6/
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/844
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/844
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/846
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/846

