ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА
- скратена верзија Назив на закон:Закон за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05,
29/07, 88/08, 161/08, 99/09, 136/11, 129/15, 147/15, 27/16 и 99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/21)
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: III. РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ СО ВРАБОТУВАЊЕ
Член 2-а
Став 2

Член 2-а
Став 3
Член 2-а
Став 4

Дали надлежната филијала на Фондот, донесува решение за утврдување на инвалидност врз
Да ☐ Не ☐
основа на наодот донесен од Комисијата за оцена на работната способност на Фондот, во рок од
45 дена од денот на поднесување на барањето?

Дали комисијата за оцена на работната способност на Фондот го изготвува и го доставува
Да ☐ Не ☐
наодот најдоца во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето?
Дали против решението за утврдување на инвалидност, на подносителот на барањето му се дава
право на жалба до Министерството за труд и социјална политика, во рок од 15 дена од денот на
приемот на решението?

Назив на глава/оддел од прописот : IV. ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА
ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА
Член 16
став 3

Дали во рок од 90 дена од денот на поднесеното барање, Управниот одбор на Агенцијата
донесува решение за доделување на средствата од Посебниот фонд.

Член 16

Дали против решението за доделување на средствата од Посебниот фонд, на подносителот му
се дава право на жалба до Министерството за труд и социјална политика, во рок од осум дена
од денот на приемот на решението?

Став 5

Член 17-а

Дали Агенцијата води електронска евиденција за вработените инвалидни лица, која содржи
податоци за начинот на вработување на инвалидното лице, работодавецот каде лицето е
вработено, период за којшто се однесува вработувањето, видот на инвалидноста и други

Да ☐ Не ☐

Да ☐ Не ☐

Став1

Член 17-а
Став 2

податоци.

Дали Агенцијата води електронска евиденција за доделените средства од Посебниот фонд која
содржи податоци за работодавецот на кој му се доделени средствата, видот и основот на
доделени средства, износ на доделените средства и датум на исплата на средствата од
Посебниот фонд.

Назив на глава/оддел од прописот : IV-а. НАДЗОР НА НАМЕНСКО ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСЕБНИОТ
ФОНД
Член 18

Став 3

Дали Управниот одбор на Агенцијата врз основа на утврдените неправилности донесува
решение за враќање на доделените средства, во рок од 15 дена од денот на добивање на
известувањето за утврдени неправилности

