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Data Sources for 
Optimizing the 

Collection and Use 
of OSH data

National systems for reporting, 
data collection and analysis 
of occupational accidents and 
diseases

To prevent accidents and injury to health arising out 
of, linked with or occurring in the course of work, 
governments, in consultation with the most representative 
organisations of employers and workers, shall formulate, 
implement and periodically review a coherent national 
policy on occupational safety, occupational health and 
the working environment. To give effect to this policy 
the competent authority or authorities shall ensure 
the establishment and application of procedures for 
the notification of occupational accidents and diseases, 
by employers and, when appropriate, insurance 
institutions and others directly concerned, and the 
production of annual statistics on occupational accidents 
and diseases. [1] Employers have the duty to report 
occupational accidents and diseases to the competent 
body themselves or to organize reliable reporting. 
Statutory or private occupational accident and disease 
insurance and compensation funds institutions and 
insurance carriers are responsible for gathering and 
compiling information on each reported case filed for 
compensation, rehabilitation, pensions and further 
benefits.   

Other sources of data 

To obtain a fuller picture and assess OSH status and progress, 
countries should supplement statutory notification by 
employers with data collected from other sources.

If possible, to harmonize statistics compiled from data 
collected from different sources, the same indicators 
as those used in the national reporting system of 
occupational accidents and diseases should be used. The 
ILO recommends establishing a coordinating committee at 
national level comprising representatives of government, 
other producers of statistics on occupational injuries and 
employers and workers’ organizations. [2]  

Other parties that can be involved in the reporting of occupational 
accidents and diseases [3] 

 k Workers: can provide information with respect to their 
individual situation as well as that of their co-workers.

 k Trade unions: very often collect data on occupational 
accidents and diseases in their respective industry.

 k Labour inspectors: investigate severe accidents and 
occupational diseases and enterprise visits may uncover 
previously non- reported cases. 

 k Social insurance carriers: (health insurance, old age fund) 
receive relevant information on the consequences of 
occupational diseases and the long-term effects of work-
related injuries.

 k Doctors, nurses, hospitals and medical personnel: can 
provide first-hand information after treating injuries and 
occupational diseases.

 k Police officers and emergency services: are often the first 
point of contact for help when accidents, physical violence or 
negligence occur and are involved in workplace investigations 
for the causes of severe accidents in many countries.  

ДОБРИ ПРАКТИКИ 
ЗА РАЗВОЈ И 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
НА НАЦИОНАЛНИ 

СИСТЕМИ ЗА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ И 

ЕВИДЕНЦИЈА

ЦЕЛИ
Целите на Националниот систем за евиденција и 
известување на професионални несреќи и болести се:

 � Обезбедување на сеопфатни и веродостојни податоци при 
настанување на професионалната несреќа и болест

 � Објавување на компаративни национални статистики и 
извештаи, и интернационален придонес

 � Информирање за превентивни БЗР мерки

 � Обезбедување на соодветни и ефективни шеми за надомест 
на вработените [1]

Простор и покриеност 
Националниот систем за евиденција и известување во 
целост треба да ги покрива сите гранки од економијата, 
сите компании и сите работници, во сооднос со нивниот 
статус на вработување и низ целата земја.

Потребно е да се регистрираат и известуваат четири 
видови на настани:

1. Професионална несреќа (околностите кои довеле 
до неа или за време на работењето кои резултираат 
со фатална или нефатална повреда);

2. Професионална болест (секоја болест која е 
настаната како последица на изложеност на ризик 
фактори за време на работењето);

3. Опасни околности (препознатлив настан, 
дефиниран според националните закони и 
регулативи, со можност за настанување на повреда 
или заболување за работникот или за околината)

4. Несреќа при патување (несреќа која резултира 
со смрт или лична повреда, настаната на пат од 
домот до работното место и (i) првобитното или 
второстепеното живеалиште на работникот; или (ii) 
вообичаеното место за оброк; или (iii) местото каде 

вообичаено работникот зема плата). 

Сомнителните случаи на професионални болести треба 
да бидат вклучени во националниот систем за евиденција 
и известување. Врз основа на искуствата, многу од 
професионалните болести имаат долг период за откривање 
(некои и до 20 години и повеќе) и генерално е прифатено 
дека претпазливите дејствија, базирани на сомнежи, додека 
да бидат објавени научните докази, можат да ги спасат 
работниците од непотребното изложување на ризици. Затоа 
е многу важно собирањето на релевантни податоци за 
сомнителните случаи на професионални болести, во насока 
која ќе ги алармира одговорните за постоење на причина за 
професионално потекло на одредена болест. 

Национално овластена институција
Овластена институција може да биде министерство, владин 
оддел или друг јавен оддел, кое преку овластувањето 
разгледува регулативи, наредби или други упатства кои 
можат законски да се применат.

Во конслултација со повеќето репрезентативни организации 
на работодавачи и работници, овластената институција 
е одговорна за објавување и периодично прегледување 
на барањата и процедурите на известување, евиденција и 
достава на извештаи за професионални несреќи, болести 
и последователно на тоа опасни околности, несреќи при 
патување и сомнителни случаи на професионални болести. 
[2] Овластената институција потребно е да:

а) Одреди кои категории или видови на професионални 
несреќи, болести, несреќи при патување,опасни 
околности и инциденти се субјект во барањата за 
известување, евиденција и  достава на извештаи

б) Објавува и применува универзални барања и процедури 
за работодавачите и работниците на ниво на 
претпријатие, лекари, здравствени институции и останати 
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организации, за известувањето и евиденцијата на 
професионалните несреќи, потврдни и сомнителни 
случаи на професионални болести, несреќи при 
патување, опасни околности и инциденти;

в) Објавува и применува универзални барања и 
процедури за известување на професионлани 
несреќи, болести, несреќи при патување и 
опасни околности до овластената институција, 
осигурителна компанија, инспекторат на труд, 
здравствени институции и останати институции и 
организации кои се директно засегнати;

г) Креира соодветни договори за потребната 
координација и соработка меѓу различни 
институции и органи;

д) Креира соодветни договори за обезбедување на 
водичи за работодавачите и работниците, кои ќе им 
помогнат при исполнување на законските обврски 
[3].

Овластената институција исто така има обврска да 
објави соодветни договори  и системи за испитување, 
кои треба да бидат спроведувани од трудовите 
инспектори или останати овластени организации. 
Понатаму, треба да го покрива креирањето 
и публикувањето на годишната статистика за 
професионалните несреќи и болести.

Национална политика
Овластената институција, во консултација со повеќето 
репрезентативни организации на работодавачи и 
работници, потребно е да формира, имплементира 
и периодично да врши преглед на националната 
политика, да цели кон превенција на несреќи и 
повреди по здравјето на работниците, поврзани со/
или кои произлегуваат од вршење на работата, со 
идентификување и минимизирање на причините за 
професионалните несреќи, болести и инциденти во 
работната околина. 

Оваа политика треба да воспостави генерални 
принципи и универзални процедури за: 

a) евиденција, известување и испитување на 
професионалните несреќи и болести;

б) евиденција, известување и испитување на несреќите 
при пратување, опасните ситуации и инциденти и

в) пополнување, анализа и публикување на статистики 
за овој вид на несреќи, болести и околности. 

Барања и процедури за евиденција 
и известување
Земјите членки потребно е прогресивно да креираат 
и применуваат процедури за известување на 
професионални несреќи и болести, од работодавачите 
и од институциите, како и од осигурителните компании, 
институциите по медицина на труд, лекарите и 
останатите органи кои се директно вклучени [4].

Универзалните барања и процедури за евиденција 
и известување, заедно со стандардизацијата на 
информациите кои треба да бидат доставени од 
различни институции (пр. овластена институција, 
инспекторат за БЗР, институции за социјално 
осигурување) ќе помогнат во намалување на 
неевидентирањето, воедно и избегнување на фактот 
еден ист случај да биде броен повеќе пати.
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Барањата и процедурите за евиденција треба да 
одредат:

(a) одговорност на работодавачите:

(i) бележење на професионални несреќи, болести, 
опасни околности, несреќи при патување и 
сомнителни случаи на професионални болести;

(ii) да обезбедат соодветни информации за 
работниците и нивните претставници по однос на 
системот за евиденција;

(iii) обезбедат соодветно одржување на овие 
евиденции и нивната употреба при воведување на 
превентивни мерки и

(iv) да се воздржува од воведување на заканувачки или 
дисциплински мерки против работникот по однос 
на известувањето за професионалната несреќа, 
болест, опасна околност, несреќа при патување или 
сомнителен случај на професионална болест;

(б) информацијата да биде евидентирана;

(в) времетрањето за спроведувањето на овие евиденции 
и

(г) мерки кои ја потврдуваат доверливоста на 
персоналното и медицинското досие на работникот, 
согласно националните закони, регулативи, услови и 
практики. 

Протокол од 2002, Конвенција за безбедност и здравје, 
1981 (P 155), Член 3
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Барањата и процедурите за известување треба да ја 
одредат:

(a) одговорноста на работодавачите:

(i) да ја известат овластената институција или останатите 
назначени органи за за професионални несреќи, 
болести, како и за опасни околности, несреќи при 
патување и сомнителни случаи на професионални 
болести; и

(ii) обезбедат соодветни информации за работниците и 
нивните претставници кои се засегнати од наведените 
случаи;

(б) каде што е потребно, да се креираат договори за 
известување на професионалните несреќи и болести од 
осигурителните компании, институциите по медицина 
на труд, лекарите и останатите органи кои се директно 
засегнати;

(в) критериум според кој ќе има известување за секоја 
професионална несреќа, болест, како и за опасни 
околности, несреќи при патување и сомнителни случаи 
на професионални болести; и

(г) временски рок за известување .

Протокол од 2002, Конвеција за безбедност и здравје, 1981 
(P 155), Член 4

Минимални информации кои 
се потребни за евиденција и 
известување 
Информациите кои треба да бидат вклучени во 
евиденцијата на професионалните несреќи и болести 
се дефинирани според програма, во вид на надомест, 
мерки на контрола на штетностите по здравјето на 
работното место, согласно барањата за известување 
до овластената институција, планирање и организација 
на центрите по медицина на труд или студии по 
епидемиологија и професионално здравје. Некои 
информации се основни и слични со сите овие намени.   

Известувањето треба да вклучува податоци за:

a) претпријатието, компанијата и работодавачот;

б) ако е возможно, за повредените личности и за 
природата на повредата или болеста; и

в) за работното место, околностите за настанување 
на несреќа или опасни околности и случај на 
професионална болест, при услови на изложеност 
на штетности по здравјето [2].

Национални системи за 
класификација 
Потребно е да се воведи усогласена, ревидирана и 
имплементирана класификација на професионални 
несреќи и болести, која ќе го има во предвид 
Кодексот за практика на евидентирање и известување 
на професионалните несреќи и болести, МОТ и 
Интернационалната класификација на болести, на СЗО 
(ICD).

Како дополнување служи националната листа 
на професионални болести заедно со сет на 
дијагностички критериум кој може да помогне во 
препознавање и надомест при професионалните 
болести. 

Национална годишна статистика 
Секој член, врз основа на известувањата и останатите 
достапни информации, мора да објавува годишна 
статистика која ќе дава комплетна слика за земјата, 
во целост, по однос на професионалните несреќи, 



болести, како и за опасните околности и несреќи при 
патување, како и за анализите кои произлегуваат од нив 
[2]. Статистиката треба да биде објавена согласно шемите 
на класификација кои се компатибилни со последните 
релевантни интернационални шеми, објавени под 
покровителство на Меѓународната Организација на Труд 
или од други овластени интернационални организации [2].

Сите релевантни класификации се еден вид на анекс на 
резолуцијата по однос на статистиката за професионални 
повреди (како резултат на професионални несреќи), 
усвоена на 16-та Интернационална Конференција за 
трудови статистики (октомври 1998). Статистиките за 
професионалните несреќи и болести и опасни околности, 
треба да бидат заснованин на степенот на повторливост, 
инцидентност и сериозност. Статистичките податоци 
потребно е да бидат пресметани според поголеми 
промени во однос на економската ситуација, професиите, 
возраста, полот и останатите групи, доколку се располага 
со нив. 

Употреба и примена на податоците 
за професионални несреќи и 
болести 
Анализирајќи ги бројките за фатални несреќи поврзани 
со работата, исто така и за нефаталните професионални 
несреќи и болести, има критички осврт на предностите и 
изгледот на ефективно превентивните стратегии за БЗР. 

Точните, веродостојни податоци за професионални 
несреќи и болести обезбедуваат цврсти докази кои се 
однесуваат на

 # описот на здравствениот статус на работоспособното 
население по индустрии и социјално економска група

 # објава на БЗР одлуки

 # одредување на приоритетни делови за БЗР политики и 
стратегии

 # имплементирање на превентивни и контролни мерки 
на ниво на  претпријатие, индустрија и на национално 
ниво

 # план за креирање на програми и стратегии за 
надомест и рехабилитација 

 # обезбедување на обука и помош за одредени групи

 # креирање на соодветни обуки и едукативни програми

 # јакнење на свесноста и привлекување на внимание на 
медиумите и јавноста како клучни предизвици за БЗР

Листа на препораки за професионални болести - МОТ, 2002 (Бр. 194) може да се користи од земјите како модел за 
градење, развивање или зајакнување и усогласување на сопствените национални системи за евиденција и известување и 
како надомест за професионални повреди и болести. Обезбедува иновативна и едноставна процедура за ажурурање на 
листата на редовна  база, преку трипартитните состаноци на експертите организирани од управувачкото тело на МОТ.   

Листата на професионални болести ажурирана во 2010, се рефлектира на последните знаења за идентификување и 
препознавање на професионалните болести и се користи од земјите членки за развој и ажурирање на сопствените 
национални листи. Оваа листа помага за идентификување на сомнителни професионални болести и им помага на 
земјите во превенцијата, известувањето, евиденцијата и надоместувањето на повредените работници.  Под отворени 
поими во листата кои може да обезбедат препознавање на нови болести, засновани на активниот придонес од 
хигиеничарите и лекарите, како и од работодавачите, работниците и органите на власта. 
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