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Чести грешки во процесот на процена на
ризик

Вовед
Превенцијата е водечкото начело за Законодавството за професионално
здравје и безбедност во Европската Унија. Клучната улога што ја игра
процената на ризикот е прикажана во Рамковната директива на ЕУ [1]. При
Упатството за процена на ризикот при работа, Европската комисија ја
дефинира процената на ризикот како „процес на оценување на ризикот по
здравјето и безбедноста на
работникот при работа што
произлегува од околностите при
појавата на опасности на работното
место“. (...) „Процената на ризикот
е систематско испитување на сите
аспекти од работата коишто ги
идентификуваат опасностите што
може да причинат штета,
проценување дали овие опасности
може да бидат елиминирани и,
доколку не може, предложува
превентивни или заштитни мерки за
контрола на ризиците“. [2] Целта на
извршувањето на процената на
ризикот е да му се овозможи на
работодавачот да преземе
ефективни мерки со кои ќе ги
осигури безбедноста и здравјето на
работниците.

При спроведувањето на процената
на ризикот се прават чести грешки
од сите видови претпријатија и
организации. Некои од честите грешки ("") за време на процесот се
презентирани тука, по редоследот по кој се појавуваат.

Планирање на процената на ризикот
Работодавците треба внимателно да ја подготват процената на ризикот и да
преземат мерки коишто се неопходни за обезбедување на безбедноста и за
заштита на здравјето на работниците. Подготвителната етапа вклучува:

• формирање, организирање и координација на процената
• назначување на компетентни луѓе за спроведување на процената
• консултирање со претставниците на работниците за договорите за

назначување луѓе коишто ќе ги спроведуваат процените
• обезбедување на неопходните информации, обуки, ресурси, време и

поддршка на луѓето ангажирани од страна на организацијата за
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3. Документирање на
процената на ризикот

Етапи во процесот на процена на ризик

1. Планирање на
процената на ризикот

2.
Извршување
на процената
на ризикот

-Идентификација на опасностите и оние кои се
изложени на ризик
-Процена на ризикот од опасностите
-Донесување одлука за превентивни дејствија
-Преземање дејствија
-Надгледување и преглед
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вршење на процената
• осигурување, онаму каде е тоа важно, дека постои соодветна

координација меѓу луѓето ангажирани за вршење на процената
• вклучување на управата и охрабрување на учеството од страна на

работната сила.

 Невклучување на тим од луѓе во процената или невклучување на
вработените лица со практично знаење за процесот/активноста што
се проценува [3]
Процената на ризикот треба да ги вклучи вработените или нивните
претставници, не само работодавците или претставниците на работодавците
што работат изолирано. Сите овие луѓе можат да придонесат кон различните
етапи од процесот [2].

Не наменувајќи ја процената на ризикот на лице кое е
компетентно.
Може да се случи лицето, кое е наменето за да ја спроведи процената на
ризикот, да не е компетентно да го изврши целиот опсег на задачи.

 Така, од суштинско значење за оние што ја спроведуваат процената и за
работодавачот е да се препознаат границите на нивните вештини во
вршењето процени. Потоа може да се претстави дополнителна или
специјалистичка експертиза во процесот, доколку за тоа има потреба. На
пример, квалификуван електроинженер може го нема знаењето за да ги
процени ризиците што произлегуваат од сложените хемиски процеси [3].

 Вклучување на стручњаци во процесот на процена на ризикот
коишто не се запознаени со претпријатието
Секогаш кога во процесот на процена на ризикот се вклучуваат
дополнителни стручњаци, неопходно е да им се обезбедат информации за
компанијата, чиста изјава за целите и за достапните ресурси. Со
обезбедување на овие суштински информации ќе се овозможи следење на
посебно прилагоден пристап.

Извршување на процената на ризикот

Чекор 1: Идентификација на опасностите и на оние кои се
изложени на ризик
Првиот чекор од процесот на процена на ризикот е да се идентификуваат
опасностите и оние кои се изложени на ризик. Опасност е она што има
потенцијал да предизвика штета [4]. Тоа значи да се има некаква
способност за нешто - на пример, работни материјали, опрема, работни
методи или практики – кои имаат потенцијал да предизвикаат штета [2].
Опасностите може да влијаат врз луѓето, имотот или процесите; тие може да
предизвикаат несреќи или лошо здравје, загуба на крајниот исход или
оштета на опремата и машинеријата.
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Превид на можните ризични категории
На пример, една од точките што треба да се подобри, во врска со
практичната примена на одредбите поврзани со процената на ризикот, е да
се земат во предвид психосоцијалните и работно организационите ризични
фактори [5]. Значителни промени во светот на работата можат да водат кон
психосоцијални ризици. Ваквите ризици, кои се поврзани со начинот на кој
работата е дизајнирана, организирана и управувана како и со економскиот и
социјален контекст на работата, го зголемуваат нивото на стрес и може да
водат кон сериозни влошувања во менталното и физичкото здравје [4].
Овие ризични категории мора да се истражат за време на првиот чекор од
процената на ризикот.

Со цел да се избегне испуштањето категории или фокусирањето на
анализите од еден аспект на сметка на друг, лицата кои вршат процена
може да го користат HEEPO концептот [6] (види поле).



Да не се мисли за долгорочните опасности по здравјето
При спроведувањето на површинските ризични процени, фокусот се става
на поочигледните ризици. Долгорочните ефекти, како на пример
менталните фактори, како и сите ризици кои не можат лесно да се

ХЕЕПО, што значи човек, опрема,
животна средина, производ и
организација може да помогне со
овозможување процена на ризикот
или анализи за инциденти или
несреќи.  Ризичните фактори или
причинители на несреќи често може
да бидат ставени во различни
полиња на категории. ХЕЕПО може
да помогне да се избегнат можните
ризични категории или анализи кои
се фокусираат премногу на еден
аспект.
Опасностите, ризичните фактори и
причинители
може да се поврзат со:

• човекот: недостаток на физички или
ментален капацитет, недостаток на знаење
или вештини,недостаток на погоден став или однесување

• опрема: поставеност на работното место, машини, рачни
алати, софтвер и хардвер, маси или столчиња
• животна средина: светло, бучава, клима, вибрации,
квалитет на воздухот или прашина
• производ: опасни супстанции, тежок товар и остри или
топли предмети
• организација: задачи, работни часови, паузи, систем на
смени, обука, комуникација, тимска работа, контакт со
посетители, социјална поддршка или автономија.

Организација

Производ Опрема

Животна средина
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набљудуваат или изостават како што можат оние коишто се предизвикани
од хемиски супстанции или од високо ниво на изложеност на ризик, може
да се игнорираат [5].
Само да се гледа во прирачникот за работа, да не се вклучат
работниците
Реалните практики може да се разликуваат од она што е наведено во
прирачникот за работата. Така, неопходно е да се види она што вистински
се случува на работа [2]. Генерално, искусните работници најдобро си го
знаат своето работно место и неговиот начин на функционирање. Затоа,
многу е важно да се набљудуваат и да се испрашуваат вработените.
Строго придружување кон контролна листа
Концептот на опасноста треба да се применува нашироко со цел да ги земе
предвид не само различните опасности кои се споменати во контролната
листа туку и тоа како работниците се впуштаат во интеракција со нив за
време на работата. Износот и интензитетот од интеракцијата ќе имаат
влијание врз нивото на ризик [2].
Во наједноставните случаи, опасностите може да се идентификуваат преку
набљудување и со споредба на околностите од работното место со важни
информации.Во посложените случаи, како додаток на едноставните техники
за анализа, кои се наведени погоре, некои мерки како на пример земање
примероци од воздухот или испитување на методот или методите на кој/и
работат машините може да бидат неопходни за идентификација на
притисокот на опасности од хемикалии или машинерија [3].
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Непрепознавање на значајни опасности, мислејќи дека се
тривијални
Сите потенцијални извори на опасности мора да се запишат, дури и да се
сметаат за незначајни или заштитни мерки кои се веќе активни [2].

Собирањето на информациите за работните места, за работите кои се
извршени и за вклучените работници [4] може да помогне при
идентификацијата на опасностите и на оние кои се изложени на ризик.
Информациите треба да се организирани на принципот на кој условите во
работните услови и работните позиции варираат во едно претпријатие.
Можните недостатоци во овој процес може да влијаат врз точноста и
квалитетот на процената на ризикот.

Превидување на втори работни позиции
Честа грешка за време на процесот на собирање на информации е да се
превиди секундарната работна позиција како на пример одржување или

Што е (а што не е) контролна листа и како се користи?
• Контролната листа може да помогне да се идентификуваат многу

опасности и потенцијални мерки за превенција, кои се користат на
правилен начин, и истата е составен дел од процената на ризикот.

• Контролната листа не е наменета за покривање на сите ризици од сите
работни места туку за да ви помогне да го ставите методот во пракса.

• Контролната листа е само првиот чекор кон спроведувањето на
анализа на ризик. Дополнителни информации може да бидат потребни
за да се оценат посложените ризици и во одредени ситуации може да
ви биде потребна стручна помош.

• За една контролна листа да биде ефективна вие треба да ја
адаптирате на вашиот посебен сектор или работно место. Може ќе
треба да покриете некои дополнителни предмети, или некои точки да
бидат испуштени како неважни.

• За практични и аналитички потреби, контролната листа посебно ги
претставува проблемите/опасностите, меѓутоа во работните места тие
може да бидат испреплетени. Така, вие мора да ги земете предвид
интеракциите помеѓу различните проблеми или ризични фактори
коишто се идентификувани. Во одредено време, одредена превентивна
мерка, која е ставена во употреба за да се оневозможи одреден ризик,
исто така, може да помогне за да спречи уште еден; на пример, клима-
уредите кои се ставени во употреба за да се борат со температурите,
исто така, може да го спречат стресот, ако се земе во предвид дека
високите температури се можен стрес фактор.

• Еднакво е важно да се провери дека која било мерка којашто има за
цел да ја намали изложеноста кон еден ризичен фактор не го
зголемува ризикот од изложеност кон други фактори; на пример,
намалувањето на износот на времето кое работникот го троши во
истегнување над нивото на своето рамо исто така може да го зголеми
времето кое е потрошено на работа во згрбавена положба, што може
да води кон повреди на грбот.

• Од суштинска важност е тоа дека контролните листи се користат како
средство за развој на поддршката, не само како формални листи каде
се „штиклира полето“.
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работа поврзана со чистење. Исто така, може да се случат сериозни несреќи
во овие видови работа.

Не земајќи го предвид можното присуство на вработените од
други деловни субјекти или други лица како на пример
подизведувачите и посетителите на работното место
Тие треба да се земат предвид не само како лица кои самите се изложени
на ризик, туку исто така и затоа што нивното присуство може да претстави
нови ризици на работното место. Помалку веројатно е дека посетителите
како на пример студенти, членови на јавноста или пациенти од болниците
ќе се запознаени со ризиците што се претставени на работното место или
со мерките на внимателност кои треба да се земат предвид.

Необезбедување на координација помеѓу работодавците и
подизведувачите
Работодавачот и неговите подизведувачи треба да ги координираат своите
дејствија и да се информираат меѓу себе и своите засегнати работници
и/или претставниците на работниците за кои било опасности и ризици [1].
На пример, подизведувачите може да доведат свое транспортно средство на
градилиштето, да работат со тешка опрема или да придвижуваат материјали
блиску до или низ тесни премини. Ваквите активности се потенцијално
опасни за вработените, кои во нормални услови работат таму затоа што овие
активности би биле непознати за нив[2].

Невклучување групи на луѓе кои може особено да се изложени на
ризик
Тука се вклучуваат бремени жени, постари работници или луѓе со
инвалидитет. Овие ранливи работници може да бидат изложени на поголем
ризик за разлика од другите или пак да бидат изложени на дополнителен
ризик. Затоа, важно е да се земат предвид нивните особени ризици.
Превентивните мерки мора да бидат од корист за сите работници.

Незапишување на опрема која се користи само во специјални
прилики
Стара, излишна или опрема која се користи ретко може да не биде
вклучена при процената на ризикот. Меѓутоа, во одредени околности, ова
може да претставува опасност. Затоа, треба да се запише целата опрема во
работната средина.

Несобирање на податоци за несреќи или за влошено здравје
Записите за несреќите и за случаите каде постои влошено здравје не се
секогаш вклучени во оваа етапа на процесот на процена на ризикот.
Меѓутоа, овие податоци може да откријат важни информации за
опасностите и за опасните области, како и за запишувањето на
чувствителните работници, како на пример оние кои имаат алергии.
Доколку во работното место се запишани податоци за случаи каде за малку
немало несреќа или податоци за опасни ситуации, истите треба да бидат
вклучени.

Чекор 2: Вршење процена на ризици што произлегуваат од
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опасностите
Во овој чекор од процесот, ризиците се проценуваат, земајќи ја  предвид
можноста и сериозноста на штетата која може да биде предизвикана од
некоја опасност [2]. Ризикот може да се дефинира како можна штета која е
направена и како потенцијален делокруг на штетата.

Нецелосна процена на ризиците
Опишете ги сите последици кои произлегуваат од опасни настани. Земете
ги предвид директните последици и оние кои може да произлезат по
одредено време (земањето предвид на одложените последици веројатно е
посоодветно при вршењето процена на случаи каде има влошено здравје
отколку на случаи каде има безбедносни ризици). Бидете реални за
најлошата работа која може да се случи и следете ја работата наназад сè
до најмалите ризици. Сè друго во процесот тече од оваа процена и затоа е
многу важно да не се направи превид на ништо [3].

Создавање на погрешно чувство на безбедност
Проценувањето и оценувањето на ризиците може да создаде погрешно
чувство на безбедност, меѓутоа ако се детектира ризик тоа не значи дека
истиот се елиминира од работното место. Откривањето на опасности и
придружни ризици е само почеток: вистинскиот предизвик е да се преземат
ефективни превентивни мерки.

Движење од едно до друго сценарио за време на процената на
влијанието, колку често постои изложеност и веројатноста за истото
Штом лицето избрало едно сценарио, важно е да се придржува до него
преку целиот процес на процена. Се знае дека различните сценарија
даваат различни резултати.

На пример, доколку работниците често дигаат тешки кутии, тоа ќе го
зголеми ризикот од развивање на мускулно-скелетални болести (МСБ).

• Сценарио 1: вклучува работник кој дига само тешки кутии додека
работи во производствената зона.

• Сценарио 2: вклучува работник кој исто така дига тешки кутии
додека работи во други зони.

Фреквенцијата на изложеност е повисока во Сценарио 2 отколку во
Сценарио 1. Веројатноста дека тој или таа ќе развијат МСБ е исто така
голема. Така, во зависност од актуелната ситуација, лицето што врши
процена мора да избере доследно сценарио за да ги пресмета бројките на
изложеноста и на веројатноста.

Чекор 3: Донесување одлука за превентивни дејствија
Не земајќи ја предвид превентивната хиерархија

При спроведување на превентивни и заштитни мерки, следните општи
начела на превенција мора да се применуваат:

1. Како прво, земањето предвид дали ризиците можат да се спречат или
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избегнат. Дали е можно да го отстраниме ризикот? На пример, ова може да
се направи преку:

• Земањето предвид на фактот за тоа дали задачата или работата е
неопходна
• отстранување на опасноста
• користење на различни супстанции или работни процеси.

2. Доколку ризиците не можат да се избегнат или да се спречат, како може
истите да се намалат на ниво така што здравјето и безбедноста на оние
лица што работат таму да не се компромитираат. При утврдувањето на
стратегија за намалување и контрола на ризиците, работодавците треба да
бидат свесни за следните дополнителни општи начела на превенција:

• борба за намалување на ризикот од каде што потекнува
• адаптација на работата на поединецот, особено што се однесува на
дизајнот на работни места, изборот на работна опрема и изборот на
работни и производствени методи, со поглед, особено, кон олеснување
на монотоната работа и работата со предодредена работна стапка и
намалување на нивното влијание врз здравјето
• адаптација кон техничкиот напредок
• замена на опасните со неопасни или со помалку опасни (замена на
машините или материјалите или други карактеристики и делови што
претставуваат опасност по избор)
• развивање на доследна сеопфатна превентивна политика која ја
опфаќа технологијата, организацијата на работата, работните услови,
социјалните односи и влијанието на факторите кои се поврзани со
работната средина
• давање приоритет на колективните заштитни мерки над
индивидуалните заштитни мерки (на пример, контрола на изложеноста
на чад преку локалната издувна вентилација наместо контрола на
личните респиратори)
• давање соодветни инструкции на работниците.

Трансфер на ризик
При која било процена на ризикот и последователна елиминација на
ризикот или примена на контролни мерки, многу е важно ризикот да не се
трансферира; т.е. дека обезбедувањето на решение за еден проблем нема
да создаде друг проблем на друго место. На пример, би било сомнително да
се нанесе двојна глазура во канцеларија со цел намалување на звукот,
освен ако не се овозможи соодветна вентилација [2].

Неконсултирање со работниците при донесување одлуки за
превентивни дејствија

Одлуките за превентивни дејствија треба да се направат со вклучување на
вработените или нивните претставници. Работниците треба да се охрабрат
за да придонесат кон овој процес на донесување одлуки и да го поделат
искуството.На пример, тие можат да покажат каде е тешко да се искористи
превентивна мерка во пракса, или да предложат како дизајнот на одредена
алатка или машина може да се подобри [2].
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Чекор 4: Преземање на дејствија

Без давање предност при спроведувањето на превентивни мерки
Од суштинско значење е да се даде предност на која било работа
направена за елиминирање или превенција на ризиците. Давањето
предност треба да ја земе предвид сериозноста на ризикот, веројатниот
исход од несреќата, бројот на работници кои би можеле да бидат опфатени
и времето потребно за преземање превентивни мерки. Некои проблеми не
можат да бидат разрешени во моментот; тоа може да е случај затоа што
некоја програма за давање предност мора да ги инкорпорира чекорите
коишто треба да се преземат краткорочно, како дел од процесот за
елиминирање или намалување на ризиците на долгорочна основа [2].

Без вклучување на работниците
По претставувањето на мерките за превенција, персоналот и менаџерите
треба да знаат каде да се обратат за поддршка и совет. Овие прашања
треба да се идентификуваат на почетокот на процесот на процена и да се
инкорпорираат во општата политика за благосостојба. Слично на тоа, од
особена важност е работниците да учествуваат во селекцијата и во
употребата на опремата за лична заштита (ППЕ). Работодавач мора да
обезбеди дека ППЕ ја дава неопходната заштита и дека е одржана
соодветна обука за нејзино одржување и употребување. Работниците треба
да направат процена на тоа дали ППЕ е соодветно погодена, дали се меша
со нивната работа, дали носи други ризици и дали со текот на времето
станува потешка за употреба [2].

Чекор 5: Набљудување и преглед
Оваа етапа вклучува:

• утврдување на договорите кои треба да се направат за преглед и
ревизија на процената на ризикот

• обезбедување дека превентивните и заштитните мерки ги земаат
предвид резултатите од процената

• набљудување на заштитните и превентивните мерки со цел да се
осигури дека нивната ефективност се одржува

Сметајќи на процената на ризикот како на еднократна обврска
Процената на ризикот на работа треба да се разгледа секогаш кога е
направена промена која може да ја смени перцепцијата на ризикот во кругот
на работното место. Примери од овие примени вклучуваат: претставувањето
на нов работен процес, нова опрема или материјали; промена при
организацијата на работата; и претставување на нови работилници [2].

Недоволно надгледување на ефикасноста на мерките
По претставувањето на мерките за превенција, многу е важно да се измери
нивната ефикасност. Ефективната примена на заштитните мерки, исто така,
треба да се набљудува преку преглед на процената на ризикот.

Документирање на процената на ризикот
Во член 9 од Рамковната директива стои дека работодавачот треба да
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поседува процена на ризиците по безбедноста и здравјето при работа,
вклучително оние работодавци кои се соочуваат со групи на работници
изложени на посебен ризик. Извадокот од процената на ризикот заедно со
неколку прилози претставува погодна форма за документирање на
резултатите од процената на ризикот. Може да постои општа форма, која
дава преглед на опасностите, ризиците и последователните мерки, со
дополнителни формулари за секој оддел во претпријатието.

 Без вршење запис на процената

Процената на ризикот мора да биде запишана. Ваков запис може да се
искористи како основа за:

• предавање на информациите до засегнатите лица
• набљудување со цел вршење процена дали мерките се претставени
• обезбедување доказ до надзорните власти
• каква било ревизија доколку околностите се променат.

Упатувања:
[1] Директива 89/391/ЕЗ на Советот од 12 јуни 1989 година за воведување мерки за
поттикнување на подобрувањата во безбедноста и здравјето на работниците при работа,
член 5, 4.

[2] Упатство за процената на ризикот на работа, Европска комисија, Луксембург:
Канцеларија за официјални публикации на Европските заедници, 1996 година.

[3] Добри практики и замки при процената на ризикот, ХСЕ, Истражувачки извештај 151,
достапен на:http://www.hse.gov.uk/RESEARCH/rrhtm/rr151.htm

[4] Европска агенција за безбедност и здравје, Алатка за процена на ризикот, достапна
на:http://hwi.osha.europa.eu/ratoolsgeneric/

Комуникацијата од Комисијата до Европскиот парламент, Советот, Економскиот и Социјален
комитет и Комитетот на Регионите за практичното спроведување на одредбите од
Директивите за здравје и безбедност при работа 89/391 (Рамковна директива), 89/654
(Работни места), 89/665 (Работна опрема), 89/656 (Опрема за лична заштита), 90/269
(Рачно пренесување товари) и 90/270 (Работа со опрема на екран за визуелизација), КОМ
(2004) 62, финална верзија, достапни на:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004 0062en01.pdf

[5] Заснован на концептот МУОПО (на холандски јазик): Mens, Uitrusting, Omgeving,
Product, Organisatie Risico's onderkennen in de ontwerpfase, Preventactua 2001/9. Roger De
Gruyteret al, Preventie zakboekje, Kluwer, 2006.

http://www.hse.gov.uk/RESEARCH/rrhtm/rr151.htm
http://hwi.osha.europa.eu/ratoolsgeneric/
http://eur-/
http://lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004
http://osha.europa.eu/

