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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Сл.Весник на Р.Македонија бр.29 од 07.05.2002 година 
 
 
 
 
 
 

Член 1 
Во Законот за заштита при работа ("Службен весник на Република 
Македонија" број 13/98, 21/98 и 33/2000), во членот 18 зборовите: "на 
работа" се заменуваат со зборовите: "на работно место", a по зборот 
"работа" точката се брише и се додаваат зборовите: "така што секогаш се 
дава приоритет на колективните заштитни мерки во однос на 
индивидуалните заштитни мерки". 

 
Член 2 

Во членот 23 став 1 точката се брише и се додаваат зборовите: "и за 
заменување на постојниот технолошки процес со понеопасен, односно 
побезбеден процес". 
Во ставот 3 точката се брише и се додаваат зборовите: "или ќе користи 
надворешни услуги од специјализирани стручни организации за заштита 
при работа или лица". 

 
Член 3 

Во членот 24 по точката 11) се додава нова точка 12), која гласи: 
"12) одбирање на методи за работа и производство со цел, особено да се 
намали монотоната работа со што ќе се намали штетниот ефект од таквата 
работа по здравјето на работниците". 
Точката 12) станува точка 13). 

 
Член 4 

Во членот 41 став 1 алинеја 5 запирката по зборот "работа" се брише и се 
додаваат зборовите: "кои предизвикуваат времена неспособност за работа 
повеќе од три дена". 
  

Член 5 
Bо членот 43 став 1 по зборот "средина" се додаваат зборовите: "да 
учествува во планирањето и воведувањето на нови технологии во однос на 
последиците од изборот на опремата". 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат: 
"Работникот има право да ги добие сите неопходни информации кои се 
однесуваат на ризиците по безбедноста и здравјето на работниците на 
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работното место, како и мерките и активностите кои се преземаат за нивно 
отстранување. 
Ако работникот смета дека преземените мерки и средства од страна на 
работодавецот се несоодветни за целосно обезбедување на безбедноста и 
здравјето на работниците на работното место има право да се жали до 
надлежната инспекција на труд", 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 4, 5 и 6. 

 
Член 6 

Во членот 49 став 1 алинејата 3 се менува и гласи: 
"- да се жали до инспекцијата на трудот ако смета дека преземените мерки 
и средства добиени од работодавецот се неадекватни за безбедноста и 
здравјето на работниците на работното место". 
Во алинејата 4 по зборот "информации" се додаваат зборовите: "и да има 
пристап до сите документи". 
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
"- да им се овозможи за време на инспекцискиот надзор на органите 
надлежни за инспекцијата на трудот да им ги достават своите забелешки 
во врска со заштитата при работа". 
Во ставот 2 по зборот "функција" точката се брише и се додаваат 
зборовите: "со што ќе му овозможи доволно слободно време од работата 
без намалување на платата и соодветна опрема со потребните средства за 
извршување на неговите обврски кои произлегуваат од овој закон.". 

 
Член 7 

Во членот 50 зборот "Републичкиот" се заменува со зборот "Државниот". 
 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 


