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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Начинот на водење на евиденцијата од ставот 1 на
овој член, ја пропишува министерот за труд и социјална политика.“

4375.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

Член 7
Во членот 19 став 1 зборот „осум“ се заменува со
бројот „15“.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за инспекцијата на труд,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020
година.
Бр. 08-4759/1
28 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Член 1
Во Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ број 35/97, 29/2002,
36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15 и 21/18), членот 3-а
се брише.
Членот 7 се брише.

Член 2

Член 3
Членот 8 се менува и гласи:
„Покрај условите предвидени со Законот за инспекциски надзор, инспекторот треба да има завршено еден
од следниве факултети: правен, машински, градежен,
архитектонски, електро, технолошки факултет или факултет за заштита при работа.“
Член 4
Во член 14 ставовите 3, 4 и 5 се бришат.
Член 5
Во член 17 точката 1) се менува и гласи:
„со решение да му изрече опомена, во определен
рок да ги отстрани неправилностите и недостатоците
утврдени со записник.“
Член 6
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
„Член 17-а
Инспекторот води евиденција за изречените опомени.

Член 8
Членот 22 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ 500 до 1.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро
и мал работодавач – правно лице, глоба во износ од
1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност на среден работодавач – правно лице и глоба во износ од
2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност на голем работодавач – правно лице, ако:
1) го спречи, односно попречува инспекторот во
вршењето на работите на инспекцискиот надзор (членови 10, 11 и 12 од овој закон) и
2) ги отпечати запечатените работни простории, работни места или орудија за работа на механизиран погон на работодавецот (член 18 ставови (1) и (2) од овој
закон).
(2) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на одговорното лице во правното лице
кај микро и мал работодавач, глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност кај среден работодавач
и глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност кај голем работодавач.
(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот
(1) на овој член на работодавач – физичко лице.
(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член, на одговорното лице кај работодавачот ќе му се изрече и
мерка забрана на вршење на професија, дејност или
должност од најмалку три дена до најмногу една година. Забраната за вршење на професија, дејност или
должност може да се замени со паричен надоместок,
само во случај кога прекршокот е сторен за прв пат.
Паричниот надоместок претставува двоен износ од износот на одмерената глоба, кој сторителот е должен да
го плати во рок од три дена од денот кој му е определен во решението.“
Член 9
Членот 22-а се менува и гласи:
„(1) Инспекторoт за прекршоците од членот 22 од
овој закон, пред да поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка, е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
(2) Ако сторителот ја плати глобата во рок од осум
дена од денот на издавањето на прекршочниот платен
налог, ќе плати половина од предвидената глоба, а доколку не ја плати во предвидениот рок, овластеното
службено лице ќе поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка до надлежниот орган.
(3) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог ја пропишува министерот надлежен за работите
од областа на трудот.“
Член 10
Во член 23 алинеите 1 и 2 се бришат.
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Член 11
Низ целиот текст на Законот зборовите: „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република
Северна Македонија“.
Член 12
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инспекцијата на
труд.
Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
______________
L I GJ
I NDRYSHIMIT DHE I PLOTËSIMIT TË LIGJIT TË
INSPEKCIONIT TË PUNËS
Neni 1
Në Ligjin e Inspekcionit të Punës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 35/97, 29/02, 36/11,
164/13, 44/14, 33/15, 147/15 dhe 21/18), neni 3-a fshihet.
Neni 2

000 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari, do t’i
shqiptohet punëdhënësit të madh - person juridik dhe gjobë
në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro, në kundërvlerë
denari, punëdhënësit të madh-person juridik, nëse:
1) e parandalon, përkatësisht e pengon inspektorin që
t’i kryejë punët e mbikëqyrjes inspektuese (nenet 10, 11
dhe 12 të këtij ligji) dhe
2) i stampon hapësirat e vulosura të punës, vendet e
punës ose mjetet e punës të repartit të mekanizuar të
punëdhënësit (neni 18 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji).
(2) Gjobë në shumë prej 250 euro, në kundërvlerë
denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) t këtij neni, do
t’i shqiptohet personit përgjegjës te personi juridik i
punëdhënësit mikro dhe të vogël, gjobë në shumë prej 400
euro, në kundërvlerë denari, te punëdhënësi i mesëm dhe
gjobë në shumë prej 500 euro, në kundërvlerë denari, te
punëdhënësi i madh.
(3) Gjobë në shumë prej 250 euro, në kundërvlerë
denari, për kundërvajtje sipas paragrafit (1) të këtij neni, do
të shqiptohet punëdhënësit - person fizik.
(4) Për kundërvajtjen e paragrafit (1) të këtij neni,
personit përgjegjës te punëdhënësi do t’i shqiptohet edhe
masë ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose
detyrës prej së paku tri ditë deri në më së shumti një vjet.
Ndalimi për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose
detyrës mund të zëvendësohet me kompensim në para,
vetëm në rast kur kundërvajtja është kryer për herë të parë.
Kompensimi në para paraqet shumë të dyfishtë nga shuma
e gjobës së peshuar, të cilën kryerësi është i detyruar ta
paguajë në afat prej tri ditësh nga dita e cila i është caktuar
në aktvendim. “

Neni 7 fshihet.
Neni 3
Neni 8 ndryshohet dhe bëhet:
“Përveç kushteve të parapara me Ligjin e Mbikëqyrjes
Inspektuese, inspektori duhet të ketë të përfunduar një nga
këto fakultete: juridik, të makinerisë, të ndërtimtarisë, të
arkitekturës, fakultet teknik ose fakultet për mbrojtje gjatë
punës.“.
Neni 4
Në nenin 14 paragrafët 3, 4 dhe 5 fshihen.
Neni 5
Në nenin 17 ndryshohet pika 1) dhe bëhet:
“t’i shqiptojë vërejtje me aktvendim, t'i mënjanojë
parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara me procesverbal
në afat të caktuar;".
Neni 6
Pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-a, si vijon:

Neni 9
Neni 22-а ndryshohet dhe bëhet:
“(1) Inspektori i Kundërvajtjes nga neni 22 i këtij ligji,
para se të paraqesë kërkesë për inicimin e procedurës
kundërvajtëse, është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes
t'i lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin
e Kundërvajtjes.
(2) Nëse kryerësi e paguan gjobën në afat prej tetë
ditësh nga dita e lëshimit të urdhërpagesës kundërvajtëse,
do të paguajë gjysmën e gjobës së paraparë, kurse nëse nuk
e paguan në afatin e paraparë, personi zyrtar i autorizuar do
të paraqesë kërkesë për inicimin e procedurës
kundërvajtëse për organin kompetent.
(3) Ministri kompetent i çështjeve të sferës së punës e
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
kundërvajtëse “.
Neni 10
Në nenin 23, nënparagrafët 1 dhe 2 fshihen.

“Neni 17-a
Inspektori mban evidencë për vërejtjet e shqiptuara.
Mënyrën e mbajtjes së evidencës nga paragrafi 1 i këtij
neni, e përcakton ministri i Punës dhe i Politikës Sociale. “

Neni 11
Në të gjithë tekstin e ligjit, fjalët: “Republika e
Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e
Maqedonisë së Veriut”.

Neni 7
Në nenin 19 paragrafi 1, fjala “tetë” zëvendësohet me
numrin “15”.

Neni 12
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e
këtij ligji.

Neni 8
Neni 22 ndryshohet dhe bëhet:
“(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro, në
kundërvlerë denari, për kundërvajtje, do t’i shqiptohet
punëdhënësit mikro dhe të vogël, gjobë në shumë prej 1.

Neni 13
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të
zbardhur të Ligjit të Inspekcionit të Punës.
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Neni 14
Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare
të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
_____________
4376.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, претседателот на
Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВАЛИДСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
инвалидски организации,
што Собранието на Република Северна Македонија
го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020
година.
Бр. 08-4760/1
28 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 1
Во Законот за инвалидски организации („Службен
весник на Република Македонија“ број 89/2008, 59/12,
23/13, 150/15 и 27/16), во членот 35 став 2 зборот „извршува“ се заменува со зборовите: „врши инспекциската служба при“.
Член 2
Во членот 36 став 1 зборовите: „од 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до 1.000“.
Во став 2 зборовите: „од 30% од одмерената глоба
за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „од 200
до 300 евра во денарска противвредност“.
Член 3
Членот 36-а се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членот 36 од овој закон, надлежниот инспектор, пред да поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка е должен на одговорното лице или од него овластено лице да му понуди
постапка за порамнување со издавање прекршочен
платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
Кога сторителот на прекршокот е согласен со постапката за порамнување, инспекторoт составува записник и му издава прекршочен платен налог на одговорното лице или од него овластено лице.

Записникот и платниот налог ги потпишуваат
инспекторoт и сторителот на прекршокот. По приемот
на прекршочен платен налог сторителот е должен да ја
плати глобата изречена во прекршочниот платен налог,
во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочнот платен налог.
Записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.
Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, ќе плати само половина од изречената глоба за кое право се поучува во правната поука.
Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, инспекторoт ќе поднесе барање за
поведување прекршочна постапка до надлежен орган.
Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува во фиксен износ
пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се изрекува минималниот пропишан износ за прекршокот.
Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.
Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог, истото ќе се забележи во
записникот за констатиран прекршок, а инспекторот
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.
Министерот за труд и социјална политика ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“.
Член 4
Членот 36-б се менува и гласи:
„При вршењето на инспекциски надзор, инспекторот со решение изрекува опомена и определува рок во
кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со
записник.
По исклучок од ставот 1 на овој член, во случај кога
инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности
и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна опасност по животот и здравјето на
луѓето или финансиска штета или штета по имотот од
поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, со решение
изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување,
наредба, забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе
се постигне целта на инспекцискиот надзор.
Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот 1 на овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ
уште не се отстранети, со решение изрекува друга
инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне
целта на инспекцискиот надзор.
Решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот.
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се
утврдени неправилности и други повреди на закон или
друг пропис или утврдените неправилности се отстра-

