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ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК    

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ    

ЗА ЗА ЗА ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА         

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА    
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 Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на 

органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

58/2000; 44/2002; 82/2008; 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 3 став 2 од 

Законот за инспекција на трудот (,,Службен весник на РМ,, бр. 35/1997, 29/2002, 

29/2011 и 164/2013) и член 13 од Законот за инспекциски надзор („Службен 

весник на Република Македонија“ број 50/2010; 162/2010;157/2011; 147/2013 и 

41/2014), Заменик Министерот за труд и социјална политика, донесе 

 

     ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК 

                        за изменза изменза изменза изменувањеувањеувањеување и дополнување на  и дополнување на  и дополнување на  и дополнување на     

                                    Правилникот за внатрешна организација на Правилникот за внатрешна организација на Правилникот за внатрешна организација на Правилникот за внатрешна организација на     

                             Министерствот                             Министерствот                             Министерствот                             Министерството за труд и социјална  политикао за труд и социјална  политикао за труд и социјална  политикао за труд и социјална  политика 

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

 Во Правилникот за Внатрешна организација на Министерството за труд 

и социјална политика број 04-8093/1 од 12.12.2012,  во член 1 став (2) се менува и 

гласи: 

„Со овој правилник се утврдува и внатрешната организација на Управата 

за прашања на борците и воените инвалиди како орган во состав на 

Министерството за труд и социјална политика (во натамошен текст: орган во 

состав). 

По ставот (2) се додава став (3) кој гласи: 

„ Министерството за труд и социјална политика во својот состав има 

орган со својство на правно лице, Државен инспекторат за труд. Со Државниот 

инспекторат за труд  раководи директор. Актот за внатрешна организација на 

Државниот инспекторат за труд, на предлог на директорот го донесува 

министерот за труд и социјална политика.“ 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2 

Во член 4 став 2, во алинеа 2 по зборовите " -Државниот инспекторат за труд " 

се додава запирка  и зборовите: " со својство на правно лице " 

Во член 4 ставот 4 се брише. 

Член Член Член Член 3333    

Во член 5 став 2, алинеа 1 се брише, а во алинеа 2 бројот “13 “се заменува 

со бројот “1”. 

Член Член Член Член 4444    

Во член 6, точката 17 „Државен инспекторат за труд“  и потточките 17.1, 

17.2, 17.3 и 17.4 се бришат.  

Член Член Член Член 5555    

Во дел  „IV Надлежноста на организационите облици“, во член 14, во став 

1, алинеа 11 се брише. 
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Во член 14, во став 1, по алинеа 11 се додаваат 7алинеи кои гласат:  

    

� “анализирање на состојбите во областа  за безбдност и здравје 

при работа 

� подготовка на закони и други подзаконски акти од областа; 

� учествува во меѓуресорски и меѓуминистерски работни групи за 

прашања од областа. 

� проучување и анализа на влијанието и последиците од 

системските решенија утврдени со закон и други подзаконски 

акти од областа; 

� се подготвуваат извештаи и информации, мислења  и одговори 

на пратенички прашања од областа;  

� се подготвуваат извештаи и информации, мислења за Владата и 

Собранието на РМ  

� следење и примената на препораките од МОТ и ЕУ“ 

    

Член Член Член Член 6666    

Во дел  IV, член 23 се брише.  

 

ЧленЧленЧленЧлен 7 7 7 7    

Во член 25 став  1 алинеа 3 се брише. 

 

Член Член Член Член 8888    

Од графичкиот приказ на организационата поставеност на 

министерството за труд и социјална политика (органограм), кој е составен дел 

на истиот правилник, се брише Државниот инспекторат за труд. 

    

Член Член Член Член 9999    

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

применува и ќе се објави на огласната табла, како и на интернет страницата на 

Министерството за труд и социјална политика, по добиената согласност од 

Агенцијата за администрација.           
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