ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА
- целосна верзија Назив на закон:ЗАКОН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 217/15 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 163/21)

Субјекти на надзор:
Надлежна инспекциска служба:

Податоци за субјектот на надзор
Полн назив на субјектот на надзор
Седиште на субјектот на надзор
Единствен матичен број на субјектот
Шифра и назив на претежна дејност на
субјектот на надзор
Име/презиме на законски застапник на
субјектот на надзор
Податоци за инспекцискиот надзор
Датум и место на спроведување на
надзорот
Предмет на инспекциски надзор
Име/презиме на инспекторот

Број на
член

Законска обврска / барање

Усогласеност

Назив на глава / оддел од прописот: ГЛАВА III РАБОТНИ ДОЗВОЛИ
Член 8
Став 1

Член 8
Став 2

Член 8
Став 3

Член 8
Став 4

Член 8
Став 5

Дали Агенцијата за вработување донесува решение за издавање на работните дозволи и
продолжување на работните дозволи утврдени со овој закон во рок од пет работни дена од денот на
поднесувањето на барањето со потребната документација?

Да ☐ Не ☐

Дали против решението на Агенцијата за вработување, како првостепен орган со кое се одбива
барањето на странецот за работна дозвола, странецот има право на жалба во рок од осум дена од
денот на приемот на решението до министерството за труд и социјална политика?

Да ☐ Не ☐

Дали во случај кога ќе се утврди дека постојат условите утврдени во членот 7 од овој закон,
Агенцијата за вработување донесува решение за одземање на работната дозвола во рок од три дена
од денот на дознавањето за постоење на условите.

Да ☐ Не ☐

Дали за донесување на решението за одземање на работната дозвола, Агенцијата за вработување
го известува Министерството за внатрешни работи?

Да ☐ Не ☐

Дали против решението на Агенцијата за вработување за одземање на работната дозвола, на
странецот му се дава право на жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до
Министерството за труд и социјална политика.

Да ☐ Не ☐

Член 8
Став 6

Дали министерството за труд и социјална политика одлучува во рок од 15 дена од денот на
поднесувањето на жалбата?

Да ☐ Не ☐

