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Предговор

Во прилог ја имате Студијата за безбедноста и здравјето при работа за Република Македонија. 
Со исклучително задоволство и гордост можам уште еднаш да ја потенцирам пионерската 
работа на Македонското здружение за заштита при работа во соработка со своите партнери 
континуирано да работи на унапредување на безбедноста и здравје при работа со цел заштита 
на здравјето, психо-физичкиот интегритет како на поединецот, така и на секој од директните и 
индиректните учесници во процесот на работа. Оваа Студија, како дело е високо квалитетно 
четиво кое е наменето за поширока целна група; почнувајќи од инженери за заштита при 
работа, стручни лица за безбедност при работа, лекари по медицина на труд, но секако и за 
менаџери по компаниите (како домашни, така и странски)  и за самите вработени кои на едно 
место ќе можат да бидат информирани за една проблематика која директно, лично ги засега.
Самата студија по себе претставува вонредно дело кои се обидува на единствен начин да ја 
портретира безбедноста и здравјето преку конкретни основи кои произлегуваат од рамковната 
Директива за безбедност и здравје при работа 89/391, транспонирани во Законот за безбедност 
и здравје при работа во сега веќе далечната 2007 година. Секако оваа рамка е нецелосна 
доколку не се споменат и подзаконските акти, како што се правилниците кои ја до дефинираат 
безбедноста и здравјето. 
Оваа  Студија  Ви ја претставува, на прилично разбирлив начин една комплексна мрежа 
од меѓусебно поврзани организации и институции кои работат на спроведување, надзор и 
унапредување на безбедноста и здравјето на работа. Тука секако незаобиколни се и системите 
за осигурување и компензација во случаи на несреќа на работното место, кои како механизми 
се активираат кога превенцијата ќе потфрли. 
Предавајќи Ви го Вам овој збир на информации поврзани со професијата која за мене лично 
значи животен повик, се надевам дека истата ќе Ве инспирира и Вас лично да зачекорите 
по патеката на индивидуално творештво кога станува збор за заштитата при работа. Оваа 
прекрасна професија, воопшто не е срамежлива и таинствена, туку многу повеќе бара од 
секого од нас јасно и гласно да го подигне својот глас во насока на спасување на уште еден 
живот. Безбеден и здрав да се врати работникот кај своето семејство со сето достоинство и 
задоволство дека сите заедно ја градиме кулата на животот.
Голема благодарност пред се до колегата 
                                                                                                  

м-р Милан ПЕТКОВСКИ, д.и.ЗПР,
стручно лице за БР

Претседател, 
Македонско здружение за заштита 

при работа 
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1. ЗАКОНОДАВНАТА РАМКА И РАМКА НА ПОЛИТИКИ

Основата за донесување на законската рамка за заштита при работа во Република Македонија произлегува 
од Уставот на Република Македонија, поточно во членот 32, ставот 1 каде јасно е наведено дека ”Секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност”.
-

 

Сепак со апликацијата за членство на Република Македонија во Европската Унија на 22 март 2004 година, 
започнува и процесот на усогласување на домашното со евроското законодавство, вклучувајќи ја рамковната 
европска директива за безбедност и здравје при работа 89/391/ЕЕС (Директива на Советот од 12 јуни 1989). 
Основната цел на Директивата е да се воведат мерки кои ќе ја поттикнат свеста преку конкретни мерки 
за подобрување на безбедноста и здравјето на вработените на работното место, предводена од општите 
принципи во поглед на превенција на ризиците при работа, т.е. намалување на небезбедни услови за 
работа. Директивата 89/391/ЕЕ ги поставува основните стандарди, додека секоја земја може да воведе 
повисоки стандарди и одредби за заштита на своите работници. Рамковната Директива се применува во 
сите работни сектори, и јавни и приватни.
Сепак, со започнување на процесот за усогласување на постоечкиот македонски закон за заштита при 
работа (Службен Весник бри 13/98), кој произлегуваше од Уставот на Република Македонија, следбено 
на член 32, со рамковната директива за безбедност и дравје при работа (89/391/ЕЕС) се направи и еден 
преседан, да целокупната област која беше позната како ”Заштита при работа” се преименува во ”Безбедност 
и здрвје при работа”. Имено, од страна на експертите кои беа вклучени во процесот на усогласување на 
законската регулатива во Република Македонија, со онаа на европската унија, дојдоа до заклучок дека 
постојната регулатива не одговара на онаа која ја побарува рамковната директива и се одлучија на целосно 
преведување на директивата и нејзино прилагодување во национален закон, кој не би ја третирал областа 
на заштита при работа, туку областа на безбедност и здравје при работа.
Воедно, ваквиот пристап беше поддржан од страна на експертите на европската унија, како и оние на 
Меѓународната Организација на Трудот.
Оттука безбедноста и здрвјето при работа е уставна категорија со статус на основно право на секој вработен 
кое влегува во групата на „уставно гарантирани основни економски, социјални, културни и хуманитарни 
права на човекот”. Речиси во сите земји оваа област е регулирана со законски и подзаконски акти.
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1.1. Барања за БЗР

Основата за дефинирање на областа на безбедноста и здравјето при работа во суштина подразбира 
создавање на услови за работа во кои се преземаат мерки и активности со цел заштита на животот и 
здравјето на вработените и другите лица кои на тоа имаат право. Ова генерално се прави во интерес на 
општеството, на сите деловни субјекти и на секој поединец сé со цел да се создаде највисоко ниво на 
безбедност и здравје при работа и несаканите последици како што се повреда на работа, професионални 
болести и болести поврзани со работното место да се сведат до најмала можна мерка. За остварување 
на оваа цел неопходен е систематски пристап во превентивно делување и поврзување на сите субјекти 
кои се носители на одредени обврски и активности на национално ниво, но и пошироко со меѓународните 
институции од оваа област. Концепциски, нивна основна должност е да се грижат за спроведување на 
утврдените правила, мерки и стандарди за постојните услови за работа преку тековна проактивна грижа 
и воедно да ги менуваат и усогласуваат со технолошкиот и економскиот развој како би се унапредила 
безбедноста и зачувало здравјето на вработените.
Безбедноста и здравјето при работа е интердисциплинарна активност која се занимава со превенција на 
професионалните ризици поврзани со секоја работна активност. Главната цел е поттикнување и одржување 
на највисокиот степен на безбедност и здравје при работа, што значи создавање услови за да се избегне 
случувањето на несреќи при работа и болести. Постигнувањето на оваа посакувана состојба на безбедни 
работни услови подразбира дека работодавачите мора да извршуваат континуирана проценка на ризик на 
работното место од аспект на безбедноста и здравјето при работа, и мора да одлучуваат дали се потребни 
дејства и какви мерки за БЗР треба да се спроведат. Според податоците од Меѓународната организација 
на трудот, БЗР ги опфаќаат социјалната, менталната и физичката благосостојба на работниците, односно 
„целата личност“. Според тоа, БЗР не е само избегнување на работните несреќи или професионални 
болести, туку е резултат на преземени акции за идентификување на нивните причини (постоечки опасности 
на работното место) и спроведување на соодветни превентивни контролни мерки за БЗР. За да се постигне 
ваквата цел, неопходна е интеракција со други научни области, како што се медицината на трудот, јавното 
здравство, индустрискиот инженеринг, ергономијата, хемијата и психологијата.

1.2.  Закон за БЗР 

Законот за безбедност и здравје при работа е донесен на 1-ви август 2007 година и во времето на неговото 
донесување беше целосно хармонизиран со Рамковната Директива 89/391/EEC. Законот беше концепиран 
во насока за воведување на мерки и активности насочени кон подобрување на безбедноста и здравјето на 
работниците при работа. Воедно, со овој закон Законодавачот ги дефинира мерките за безбедност и здравје 
при работа, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста 
и здравјето при работа, како и превентивните мерки против професионалните ризици, отстранувањето на 
ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници 
и нивно учество во планирањето и преземањето на мерки на безбедност и здравје при работа.
Основен принцип согласно Законот е „принципот на превенција на повреди на работа, професионални 
болести и болести во врска со работата“. Во Закон за безбедност и здравје при работа, за првпат се 
воведува и институтот „проценка на ризик“, со што се внесува нов пристап во превентивно делување кон 
подигнување на превентивниот пристап за создавање безбедни и здрави работни услови, се со цел заштита 
на здравјето на работниците. Секако, покрај длабоко човечниот пристап, ова е високо промислен економски 
пристап кој ја намалува изложеноста на правниот субјект од катастрофални ризици за континуирано дневно 
долгорочно работење.
Согласно Законот, работодавачот треба да изврши проценка на ризик на работни места, да изготви Изјава 
за безбедност, обука на вработените, да спроведе преглед на опремата со која се работи и да изврши 
периодични мерења во работната средина. 
Една клучна обврска на работодавачот е обврската да овозможи и превентивни здравствени прегледи за 
сите, без исклучок, вработени (во согласност со посебни прописи). Прегледите мора да се спроведат во 
овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот по претходно склучен меѓусебен 
договор.
Законот за безбедност и здравје при работа ги обврзува сите претпријатија, без разлика на нивната дејност, 
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да спроведат проценка на ризик на секое работно место при што се регулираат обврските на работодавачите, 
правата и обврските на вработените, стручните лица и претставниците од редот на вработените. Исто 
така, со законот од 2007 година, за прв пат се воведува законска обврска за систематско проценување 
на сите ризични фактори во еден работен процес, со цел да се утврдат можните опасности и штетности 
на работното место кои можат да предизвикаат повреди при работа или некако вид на професионални 
заболувања.
Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство се одговорни за политиката 
за безбедност и здравје при работа, која што е предводена од целите поврзани со пристапот кон ЕУ. 
Министерот надлежен за работите од областа на трудот е овластен да издава или одзема овластувања 
и донесува подзаконски акти, како и да извршува надзор за спроведувањето на одредбите од Законот за 
безбедност и здравје при работа. Инспекцискиот надзор го врши Државниот инспекторат за труд, кој делува 
како независен, самостоен орган под ингеренции на Владата на Република Македонија. 
Од стапувањето на законот во сила во 2007 година, па се до септември 2010 година спроведувањето на овој 
закон беше на релативно ниско ниво, се додека не беа овластени првите 12 правни субјекти за спроведување 
на проценка на ризик и имплементација на останатите одредби од законот. Според последните податоци 
(јануари 2018) нивниот број порасна на 47 овластени правни субјекти за изведување на работи од областа 
на БЗР во Република Македонија.
Безбедноста и здравјето при работа се одредени со цел и обем на правата и обврските на вработените 
и обврските на работодавачите. Целта е, согласно законот и другите прописи да се достигне највисоко 
можно ниво на здравствена и психофизичка заштита. Кога станува збор за безбедноста и здравјето при 
работа, не се означува само заштита на вработениот од физички повреди и професионални заболувања, 
туку и заштита на неговата психичка (морална) личност што претставува доста комплексно прашање кое во 
денешно време станува се поактуелно. За да се постигне целта неопходно е условите за работа, средствата 
за работа како и организацијата на самата работа да бидат прилагодени според потребите на работникот, 
а истовремено и работниците треба да треба да бидат мотивирани за активно учество во сите активности.
Во согласност со Програмата за работа на Владата на Република Македонија и Националната програма за 
усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската Унија, покрај 
другите обврски се наметна и потреба да се усогласат и законите и подзаконските акти кои ја регулираат 
областа на безбедноста и здравјето при работа. Законската регулатива од оваа област се однесува на 
Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. весник на РМ бр.92/07 од 24.07.2007 година), Законот за 
изменување и дополнување на Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. весник на РМ бр.136 од 
03.10.2011 година) и група подзаконски акти кои севкупно ја организираат, уредуваат и обезбедуваат 
безбедноста и здравјето при работа.
Одредбите од овој закон се применуваат во сите дејности на јавниот и приватниот сектор, за сите лица 
осигурени од повреда на работното место или професионалните болести според прописите за пензиското, 
инвалидското и здравственото осигурување и за сите други лица кои се вклучени во работните процеси. 
Притоа работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени 
од секој аспект поврзан со работата, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување 
информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства.
Согласно член 11 од Законот за БЗР, секој работодавач мора да изготви и спроведе Изјава за безбедност за 
секое работно место, прецизирајќи го начинот, како и мерките за отстранување или намалување на ризиците 
на работното место кои треба да се преземат. Притоа работодавачот има обврска да обезбеди безбедност 
и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата, вклучувајќи заштита од 
професионални ризици, обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и 
потребни средства. Без разлика на дејноста на работење, работодавачот согласно член 17 од Законот, 
мора да обезбеди мерки за безбедност и здравје при работа особено со:
•	 назначување на едно или повеќе стручни лица за безбедност при работа
•	 ангажирање на овластена здравствена установа за вршење стручни задачи за здравје при работа,
•	 донесување на безбедносни мерки против пожар во согласност со посебни прописи,
•	 донесување мерки за прва помош и евакуација во случај на опасност,
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•	 обука на вработените за безбедно извршување на работата врз основа на сопствена програма;
•	 обезбедување опрема за лична заштита за вработените и нејзината употреба, доколку преземените 

безбедносни мерки во работната средина не се доволни,
•	 вршење повремени прегледи и испитување на работната средина и опрема и
•	 следење на здравствената состојба на вработените.

1.3.  Регулативи кои директно ги опфаќаат основните аспекти на БЗР издадени од 
страна на надлежното министерство

1.3.1. Регулатива(и) за услуги поврзани со здравјето на работа (медицина на труд)

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91; 46/93; 55/95; 10/04; 
84/05; 111/05; 65/06; 5/07; 7/08; 67/09; 88/10), по принцип на еднаквост, солидарност и реципрочност, 
обезбедува здравствена заштита за целото население, ја дефинира организационата структура на системот 
на здравствена заштита, правата и обврските на поединците, работодавачи и државата, во поглед на 
давањето на здравствената заштита на сите нивоа на здравствена заштита како и од областа на медицина 
на трудот како и организација на системот на служби на медицина на труд.
Здравствениот дел од комплексната област на безбедност и здравје при работа е во надлежност на 
медицината на трудот како интегрален дел на системот на здравствената заштита во Република Македонија. 
Медицината на трудот се одликува со јавно здравствен пристап кој што е ориентиран кон заштита и 
унапредување на здравјето на сите работници. Ваквиот пристап е промовиран од страна на СЗО со основна 
цел - превенција и промоција на здравјето на работното место, при што се истакнува јавно здравствениот 
интерес за целото општество.
Во оваа насока, е и континуираниот развој на капацитетите на националниот здравствен систем за 
справување со ризиците на работното место со примена на принципите на еднаквост и достапност при 
остварувањето на главната цел - превенција на болестите и промоција на здравјето.
Во рамките на овој процес, службите за медицина на трудот претставуваат основен инфраструктурен 
елемент кој што придонесува за обезбедување на здрава, активна и продуктивна работна сила во услови 
на интензивен социо-економски развој. По кризните години врзани за процесот на транзиција, активностите 
беа насочени особено кон веќе постоечката инфраструктура на СМТ, високо едуцираните и квалифицирани 
хумани ресурси со академско и професионално искуство, мотивацијата и заедничкиот интерес, како и кон 
традицијата на јавното здравство во земјата.
Осовременетата легислатива од областа на безбедност и здравје при работа и од областа на здравството, 
доведе до зголемување на бројот на СМТ и до подобрување на покриеноста со СМТ. Со новите законски 
решенија (Закон за здравствена заштита, 2013 година) формирана е национална Мрежа за медицина 
на трудот, составена од сите приватни и јавни служби на медицина на трудот во Република Македонија, 
координирана од Институтот за медицина на трудот на РМ.
Постојат различни организациони модели на обезбедување на услуги од областа на медицината на трудот:

 ●  Специјалистичка ординација по медицина на трудот во рамките на приватни здравствени установи,
 ●  Поликлиники со Служба за медицина на трудот (приватни здравствени установи),
 ●  СМТ во рамките на Здравствени домови (јавни здравствени установи), 
 ●  СМТ при Градска општа болница, 
 ●  Одделение за медицина на труд со проценка на ризици на работно место во Секторот за здравствена 

екологија при Институтот за јавно здравје на РМ
 ●  Институт за медицина на трудот на РМ, Колаборативен центар на СЗО – национален институт

Во Законот за безбедност и здравје при работа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 
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136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015 и 30/2016), дефиниран 
е поимот “овластена здравствена установа” што претставува „здравствена установа во која се врши 
дејноста медицина на трудот согласно прописите од областа на здравството, ангажирана од страна на 
работодавачот за спроведување на здравствена заштита при работа”. 
Со овој Закон регулирани се обврските на овластената здравствена установа како: 

 ● превентивни здравствени прегледи на вработените во согласност со посебни прописи, 
 ● обезбедување на медицински услуги за вработените со професионални болести, 
 ● водење на евиденција и прибирање на податоци за здравјето на вработените, 
 ● учество во проценка на ризик, спроведување на едукација на вработените и др.

Според податоците од Министерството за здравство, во Република Македонија, функционираат 46 
овластени установи од дејноста медицината на трудот во 20 општини, со 71 доктор специјалист по медицина 
на трудот. Од 46 овластени служби за медицината на трудот, 13 се јавни со 31 доктор спец. по медицината 
на трудот, а 36 се приватни здравствени установи со вкупно 40 доктори спец. по медицината на трудот.
Важна карактеристика на националниот систем за медицина на трудот е дека сите служби за медицина на 
трудот независно дали се во јавна или приватна сопственост се дел од Мрежата за медицина на трудот на 
РМ, координирана од ЈЗУ Институтот за медицина на трудот на РМ .

1.3.2. Регулатива(и) за трудова инспекција

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Закон за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 
15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 
217/15, 27/16, 120/16 и 132/16) во областа на заштита при работа ги дефинира и пропишува термините 
непосредна опасност од настанок на инвалидност, инвалидска пензија (во случај на општа или професионална 
неспособност), семејна пензија, телесно оштетување и ги регулира правата на осигурениците, во доменот 
на пензиско и инвалидско осигурување, во случај на повреда на работа и професионална болест. Со 
Правилник за листата на професионални болести на Република Македонија донесен врз основа на овој 
закон, поблиску се уредува и пропишува прашањето на професионалните болести.

ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
Законот за работни односи (Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 
114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 
33/15, 72/15,  129/15  и 27/2016) во одделни одредби укажува на должностите, односно обврските на 
работодавачите, но и на правата и обврските на работниците во однос на безбедноста и здравјето при 
работа.
Законот ги регулира одделни релевантни точки во оваа област како што е посебна заштита:

 ● Забрана за вршење на подземни работи, 
 ● Заштита на работниците поради бременост и родителство, 
 ● Забрана за вршење работа за време на бременост, по породување и на работници од специфични 

ризични групи, посебна заштита за време на бременоста, 
 ● Заштита за време на бременост и родителство во врска со ноќната и прекувремената работа, отсуство 

од работа поради бременост, раѓање и родителство, повторно враќање на работа од отсуство од работа 
поради бременост, раѓање и родителство, 

 ● Користење на отсуство од работа за родителство од страна на татко или посвоител на дете, продолжување 
на отсуството поради бременост, раѓање и родителство, 

 ● Скратено работно време на родител на дете со развојни проблеми и посебни образовни потреби, 
надоместок на плата, право на мајката доилка, вработување, 
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 ● Оспособување или преоспособување на инвалидите, 
 ● Заштита на млади работници,
 ● Посебна заштита на повозрасни работници.

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ТРУДОТ 
Со Закон за инспекција на трудот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/1997, 29/2002, 36/2011, 
164/2013, 44/2014, 33/2015 и 147/2015) се уредуваат организацијата и работата на Државниот Инспекторат 
за труд кој врши инспекциски надзор над примената на законите и другите прописи од областа на работните 
односи, вработувањето, заштита при работа, колективните договори, договорите за работа и другите акти, 
со кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавците 
во областа на работните односи, вработувањето и заштитата при работа.
Иако законодавство во областа на безбедност и здравје при работа ги следи сите Европски и Светски 
регулативи и постојано врши усогласување со истите, сеуште најголемиот проблем претставува недостигот 
на имплементацијата.

1.3.3. Регулатива(и) за осигурување и/или надомест за несреќи и болести на работа 
(вклучувајќи и листа на болести на работа и повреди кои подлежат на надомест) 
како и евидентирање и барања за известување

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/00......бр. 142/16), 
воспоставува систем на задолжително здравствено осигурување, кое се остварува преку Фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија (ФЗОМ), а главниот извор на приходи се обезбедува 
од придонесите за здравствено осигурување на вработените.
Согласно Законот, регулирана е обврската кон ФЗОМ за плаќање дополнителен придонес за задолжителното 
осигурување, со единствена стапка од 0,5% на бруто плата и на надоместокот на плата, за обезбедување 
здравствена заштита во случај на професионални болести и повреди на работа.

1.4. Закони или регулативи кои ги опфаќаат аспектите на БЗР, но се издадени од други 
министерства

Освен од Министерството за труд и социјална политика, БЗР аспектите се опфатени и во закони и регулативи 
кои се издадени од други министерства. Една од причините е токму тоа што самата област за БЗР е 
мултидисциплинарна, додека другата причина е тоа што постојат и области кои не се опфатени во Законот 
за безбедност и здравје при работа, а сепак опфаќаат одредени аспекти од системите за БЗР. Дел од нив 
се безбедноста при минирање кои спаѓаат под Министерството за економија. Дополнителни работи од овој 
тип се аспектите поврзани со градежништвото кои се опфатени со закони и регулативи под Министерството 
за транспорт и врски. Исто така и Министерството за внатрешни работи ги опфаќа аспектите поврзани со 
безбедност од пожар и експлозија, како и за ракување со опасни материјали. Министерството за животна 
средина ги согледува аспектите за БЗР за влијанието на животната средина врз работните услови и обратно, 
односно влијанието на работните активности и фабриките и производствените капацитети на животната 
средина. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Рударството како одвоена индустриска гранка се регулира преку бројни закони и правилници, под 
Министерството за економија. Безбедноста и здравјето при работа во рударството е подетално опфатена 
со овие прописи. Специјализирана рударска инспекција работи во рамките на Министерството за економија, 
која има за цел да обезбеди целосна усогласеност со националното законодавство и стандардите за 
експлоатација и преработката на минералните суровини и со тоа да обезбеди усогласеност со стандардите 
за безбедност и здравје при работа. Поконкретно овој аспект на БЗР е опфатен со законот за минерални 
суровини каде, надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
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закон врши Министерството за економија. При надзорот на овој закон вклучено е и Министерството за 
внатрешни работи, односно Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон во однос на вршењето 
на детални геолошки истражувања и/или експлоатација на минерални суровини без концесија и дозвола 
за експлоатација на минерални суровини, покрај надлежните инспекциски органи од Министерството за 
економија, врши и Министерството за внатрешни работи.
Министерството за економија во рамките своите надлежности работи на остварување на визијата за 
работните места да бидат одлични места за работа каде што луѓето ќе бидат инспирирани да работат 
најдобро што можат.
Во состав на Министерството за економија постои орган, Државен инспекторат за техничка инспекција кој 
врши инспекциски надзор над примената на законите и техничките прописи при користење на техничката 
опрема, што исто така претставува значаен дел од аспектите на БЗР.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Неколку аспекти поврзани со безбедноста и здравјето при работа се покриени и од страна на Министерството 
за транспорт и врски, како што се превозот на опасни материи и основните градежни барања што градежните 
компании мора да ги следат.
Дефинирањето со правилници на превозот на опасни материи им наметнува на транспортерите како да 
превезуваат опасни материјали на патот, мерења што треба да се преземат пред транспортот на опасните 
материјали, како што се товарање, растоварување и ракување со тежината, како и начинот на вршење на 
надзор при спроведувањето на тие мерења.
Основните критериуми за градежништвото ги пропишуваат основните безбедносни критериуми како 
механичка отпорност, стабилност на објектот и сеизмичка заштита, заштита од пожари, хигиена, здравје 
и безбедност на работната и животната средина, заштита од бучава, ефикасно користење на енергија и 
топлинска заштита, непречен пристап и движење на градилиштето, итн.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Министерството за внатрешни работи ги опфаќа следните аспекти на безбедноста и здравјето при работа:
1. Експлозиви или експлозивни материи се опфатени со посебни закони каде се пропишани условите 

како да се произведуваат, транспортираат, пуштаат на пазар и складираат експлозивни материи. 
Дополнително дел од овие аспекти на БЗР се опфатени и со Правилникот за минималните барања за 
безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери 
кој е под надзор на Министерството за труд и социјална политика. Со овој правилник се утврдуваат 
минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои работат во работни простори кои се 
потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери. 

2. Со транспортот на опасните материјали се пропишуваат безбедносни мерки за пакување, ракување со 
материјали за товарење и истовар и специјални мерки за безбедност при превоз на запалливи материи, 
радиоактивни материи, токсини и гасови.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Со Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 106/16) се уредува системот за заштита и спасување на луѓето, 
животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и 
културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба 
во Република Македонија.
„Други несреќи“ се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на 
секојдневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со опасни материи и средства 
при производство, складирање и транспорт на истите (пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот 
и воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и други 
техничко- технолошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, излевање на нафта 
и нафтени деривати и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и 
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други горливи материи кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни материјали од 
поголем размер).
Дополнително во овој закон, во делот кој се однесува на прекршочните одредби се посочува дека 
Инспекторот за заштита и спасување може да му предложи на сторителот надминувањето на последиците 
од прекршокот да се заменат со вршење на други обврски кои придонесуваат за подобрување на условите 
на безбедноста и здравјето на вработените при работа кои дотогаш не биле преземени или реализирани од 
страна на сторителот на прекршокот.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Законот и регулативите што произлегуваат од ова министерство ја покриваат областа на животната 
средина, но и влијанието на работната средина, како што се фабриките, производните капацитети, па дури 
и работните/транспортните области каде ослободувањето на одредени штетности можат да влијаат на 
животната средина.
Министерството за животна средина и просторно планирање презема мерки и активности за заштита 
на животната средина. Работната средина е само еден сегмент од животната средина,  но со сериозно 
влијание и тесна поврзаност  која може да ја загрози животната средина.

1.5.  Национална БЗР политика

СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 2020
Овој стратешки документ е развиен од Совет за безбедност и здравје при работа, усвоен од Владата на 
Република Македонија во јуни, 2017 и истиот е објавен во Службен весник на РМ, бр. 115 од 22.8.2017 
година. На седницата на Владата на Република Македонија одржана на 15.8.2017 година, донесена е 
Програмата за безбедност и здравје при работа со која се утврдува Стратегијата за развој на безбедноста 
и здравјето при работа во врска со заштитата на животот, здравјето и работоспособноста на вработените и 
спречување на повреди при работа и професионални и други болести поврзани со работењето.
Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020, се надоврзува и базира на претходни стратешки 
документи во областа на безбедност и здравје при работа во Република Македонија како што се 
Националната Стратегија за безбедност и здравје при работа 2011-2015 година со Акциските планови за 
2011 - 2012, 2013 - 2014 и за 2015 година и Стратегија за здравје, здрава животна и работна средина и 
безбедност на работа во Република Македонија 2006 - 2010 година, како и на Стратегијата за унапредување 
на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија преку активно учество на граѓанските 
организации 2015 – 2019, со што се обезбедува континуиран развој на националниот систем на безбедност 
и здравје при работа како и негово прилагодување кон актуелните социо-економски трендови во државата.
Стратегија за безбедност и здравје при работа ја носи Владата на Република Македонија, врз основа на 
член 4 од Законот за безбедност и здравје при работа, дефинирајќи ги основните стратешки насоки за 
развој на безбедност и здравје при работа во Република Македонија. Оваа обврска е содржана и во МОТ 
Конвенцијата бр. 155 (чл. 4) на Меѓународната Организација на трудот (МОТ), Директивите на Европската 
Унија (ЕУ) и е дел од активностите врзани за ЕУ интегративните процеси на Република Македонија како 
земја-кандидат за членство во ЕУ.
За целосно остварување на визијата на Стратегијата неопходно е учество и директна инклузија на сите 
клучни партнери во процесот на БЗР, преку партнерство во акција: работодавачи, работници и нивните 
фамилии, професионалци од областа на безбедност и здравје на работа, претставници на синдикати, 
организации на работодавачи, Владини агенции, релевантни Министерства и Универзитетите. 
Визија на Стратегијата за БЗР 2020 е здрави работници на безбедни и продуктивни работни места.
Стратегијата се заснова на пристапот на „цела Влада“ со вклучување на сите министерства, агенции, 
Владини тела - синергија на интер-секторските тела формирани во рамките на извршната власт и пристапот 
на „цело општество“ со вклучување на сите сегменти во заедницата (бизнис заедница, синдикати, експертска 
заедница, граѓански сектор, универзитети и други образовни институции, професионални асоцијации, НВО, 
локална самоуправа, сите граѓани) со промоција на единствениот одговор и интегративната димензија во 
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управување на системите за БЗР, насочени кон двете клучни точки на делување: работници и работа. 
Сите работници без разлика на нивната работа, односно работното место имаат право на безбедна и 
здрава работна средина. Здрава, безбедна и добро дизајнирана работа ќе им овозможи на работниците во 
Република Македонија поголема ефикасност и продуктивност на нивните работни места.
Стратегијата за безбедност и здравје при работа се темели на фактот дека чувањето и унапредувањето 
на здравјето на работниците е едно од основните човекови права, вградено во Уставот на Република 
Македонија како и во националната легислатива од областа на безбедност и здравје при работа и 
претставува предуслов за успешна работа и оптимална продуктивност во претпријатијата.
Основни постулати на оваа стратегија опфаќаат градење и одржување на национална превентивна 
безбедносна култура и воведување на системи за управување со БЗР. Национална превентивна 
безбедносна култура е онаа каде правото на безбедна и здрава работна средина е почитувано на сите 
нивоа, каде владите, работодавачите и работниците активно учествуваат во обезбедување на безбедна 
и здрава работна средина преку систем на одредени права, одговорности и обврски и каде принципот на 
превенција има највисок приоритет.
Целите и акциите на Стратегијата ги дефинираат средствата за нејзината реализација. 
Целта на стратегијата е да се обезбеди широка платформа за интер-секторски и колаборативен пристап во 
реализација на планираните активности во областа на безбедност и здравје при работа и да се воспостави 
стратегиска рамка за делување на сите партнери, на сите нивоа на интервенција во сите сектори на 
општеството со соодветно одржлива финансиска рамка на активности, за да се постигне подобрување на 
безбедноста и здравјето при работа за секој работник на секое работно место во Република Македонија.
Акцискиот план има задача да процени, развие, спроведе и следи голем број активности насочени 
кон зајакнување на системите за управување со БЗР преку широк интерсекторски, партиципаторен и 
консултативен процес, вклучувајќи ги сите заинтересирани страни.
Акциони области на стратегијата се:

 ● Превенција и намалување на бројот и сериозноста на повреди, болест или смрт во врска со работата 
како и придружните трошоци,

 ● Промоција на здравјето , работната способност и добросостојбата на работниците со посебен акцент на 
работници од вулнерабилните групи и високо ризични сектори,

 ● Намалување на експозиција на штетности, опасности и ризици на работата со користење на подобрена 
контрола на ризикот, 

 ● Јакнење на иновацијата, квалитетот и ефикасноста во работните процеси со континуирано подобрување 
на здравје и безбедност на работа,

 ● Интензивна интерсекторска соработка и зголемување на свесноста за БЗР на сите нивоа во заедницата,
 ● Поддршка од подобрена инфраструктура за безбедност и здравјето на работа.

Со Стратегијата се идентификувани главните инструменти кои ја поддржуваат нејзината визија и кои ќе 
обезбедат нејзината соодветна имплементација:

 ● Управување на Владата,
 ● Превентивна култура на работното место,
 ● Лидерство во економијата и ангажирање на заедницата,
 ● Унапредување на социјалниот дијалог и колективното договарање во сите процеси за унапредување на 

БЗР на сите нивоа во заедницата.
Стратегијата ги определува целите за акција во наредниот период, за кои се проценува дека би можеле 
да имаат потенцијално најголем позитивен ефект врз очекуваните резултати. Тие ја претставуваат 
кохерентната и балансираната рамка за акција која ги вклучува сите клучни партнери во реализација на 
Стратегијата.
Националните приоритети помагаат во идентификација на целите на делувањето. Во содржината на 
Националната стратегија за БЗР 2020 се опфатени следните точки:
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1. Отворена и ефикасна законска рамка
2. Административни капацитети и човечки ресурси
3. Образование во БЗР
4. Совет за БЗР
5. Здравствена заштита на работниците
6. Промоција на здравјето на работниците
7. Превенција на професионални болести, болести во врска со работата и 
8. Повреди при работа 
9. Истражување и развој
10. Индикатори и информатички систем во БЗР
11. Меѓународна соработка

СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (2015 – 2019)
Оваа стратегија е издадена во 2015-та година од Македонското здружение за заштита при работа, а е 
развиена од група автори.
Развојот на оваа стратегија преку својот пристап на вклучување на сите чинители во областа на БЗР е 
дефиниран преку јасни цели кои се дефинирани преку одредени стратешки приоритети:
1. Унапредување на законската регулатива за БЗР;
2. Подигнување на јавната свест за БЗР;
3. Подигнување на компетенциите на релевантните субјекти за БЗР;
4. Унапредување на системот за евиденција во областа на БЗР;
5. Унапредување на улогата на Советот за БЗР;
6. Иницијативи за секторска и меѓу секторска соработка во сферата на БЗР на национално и меѓународно 

ниво;
7. Превенција на професионални болести, болести во врска со работата и повреди при работа.
Потребата од подобрување на условите за БЗР во земјата е основниот двигател за развојот на оваа 
стратегија како и преземањето мерки за спречување на опасностите при работа, подобрување на 
здравјето и промовирање на култура ориентирана кон БЗР и неопходноста да се постигне највисоко ниво 
на здравствена и психофизичка заштита. Стратегијата ја проценува состојбата во областа на БЗР во РМ 
за периодот од 2015 до 2019 година, каде се предлагаат и конкретни мерки за развој на БЗР, односно 
се дефинираат активности, цели, начини и насоки за подобрувања во оваа област. Оваа стратегија 
е изработена врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр.92/07 од 
24.07.2007 год., законите за негово изменување и дополнување објавени во Сл. Весник на РМ бр.136/11, 
23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14 и одлуките на Уставен суд од 07.07.2010, 29.06.2011, 02.05.2012), како 
и под законските акти преку кои во националното законодавство се транспонирани директивите на ЕУ и 
конвенции на МОТ, преку придржување кон основните принципи промовирани во овие документи. 
Основната цел на стратегијата е унапредување на БЗР во Република Македонија, преку создавање на 
социо-економска мотивација на сите учесници во процесот на работа, односно што поголем број на 
стопански субјекти активно да управуваат со системите за БЗР, како и создавање на свест и култура за 
БЗР кај граѓаните на Република Македонија. Исто така, цел на оваа Стратегија е и континуиран развој на 
БЗР и прилагодување на актуелните трендови, со што РМ како земја кандидат за членство во ЕУ ќе ги 
исполни критериумите за членство во доменот на БЗР. Стратегијата има за цел унапредување на условите 
за работа преку спречување на повредите на работа, професионалните болести и болестите поврзани 
со работата и нивно сведување на најмала можна мера, односно постигнување на одржливо мал број на 
повреди на работа, професионални болести и болести поврзани со работата. Стратегијата се темели на 
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фактот дека чувањето и унапредувањето на здравјето на луѓето е едно од основните човекови права, кое 
истовремено претставува и предуслов за успешна работа и поголема продуктивност во работата. Една од 
целите е и воспоставување на рационална и кохерентна структура на мерките за БЗР, развиени од сите 
релевантни субјекти за превенција од професионалните ризици
Преку мисијата дефинирана во оваа стратегија треба да се воспостави систем со кој ќе се постигнат 
безбедни и здрави услови за работа, а во најголема можна мера да се обезбеди намалување на повредите, 
професионалните болести и болестите поврзани со работата. Мисијата е насочена кон сите стопански 
субјекти, а посебно кон секторот за мали, средни претпријатија и претприемачи, преку создавање на 
предуслови за примена на најдобри практики за БЗР и соработка со сите учесници во БЗР. Стратешката рамка 
на другите секторски политики, особено во областа на одржливиот развој, намалување на сиромаштијата, 
заштитата на животната средина, енергијата, вработувањето и другите области, директно или индиректно 
придонесуваат за постигнување на БЗР.

СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (2011-2015)
Министерството за здравство во март 2011 година ја публикуваше Стратегијата за безбедност и здравје при 
работа на Република Македонија (2011-2015) со акционен план за периодот 2011 – 2012 година. Согласно 
член 4 од Законот за безбедност и здравје при работа, („Службен. весник на Република Македонија“ бр. 
92/07...), Владата на Република Македонија, ја донесува Програмата за безбедност и здравје при работа, 
како основен документ, со кој се утврдуваат стратешките насоки за развој на „безбедност и здравје при 
работа“ во Република Македонија. Оваа обврска е содржана и во МОТ Конвенцијата бр. 155, и е дел од 
активностите во рамките на ЕУ интегративните процеси на Република Македонија како земја- кандидат за 
членство во ЕУ. Со Програмата за безбедност и здравје при работа се утврдува потребата од донесување 
стратегијата за развој на безбедноста и здравјето при работа во врска со заштитата на животот, здравјето и 
работоспособноста на вработените и спречување на повреди при работа и професионални и други болести 
во врска со работата.
Стратегијата за безбедност и здравје при работа се темели на фактот дека чувањето и унапредувањето на 
здравјето на работниците е едно од основните човекови права и предуслов за успешна работа и оптимална 
продуктивност во претпријатијата.
Основните постулати на оваа стратегија опфаќаат градење и одржување на национална превентивна 
безбедносна култура и воведување на системи за управување со БЗР. Национална превентивна 
безбедносна култура е онаа каде правото на безбедна и здрава работна средина е почитувано на сите 
нивоа, каде владите, работодавачите и работниците активно учествуваат во обезбедување на безбедна 
и здрава работна средина преку систем на одредени права, одговорности и обврски и каде принципот на 
превенција има највисок приоритет.
Стратегија за безбедноста и здравје при работа како стратешка основа на Програмата за безбедност и 
здравје на работа, се надоврзува на претходен официјален документ „Стратегија за здравје, здрава 
животна и работна средина и безбедност на работа во Република Македонија“, подготвена од страна на 
Министерство за здравство, во соработка со Министерство за труд и социјална политика и усвоена од 
Владата на Република Македонија во 2006 година.
Целта на стратегијата е вклучување на сите актери во постигнување на модерен, ефективен и ефикасен 
систем на безбедност и здравје при работа во Република Македонија, кој ќе допринесе до намалување 
на повредите на работа и професионалните заболувања, до позитивно влијание во подобрување на 
економијата и создавање на нови работни места.
Оваа стратегија треба да обезбеди понатамошен план на делување во областа на безбедноста и здравјето 
при работа, преку интерсекторски активности, водени пред се, од Министерство за здравство и Министерство 
за труд и социјална политика, преку социјален дијалог и развој на партнерства со претставници на 
работниците, работодавачите и нивните организации, како и експертската и професионална заедница. 
Со Стратегијата, се посочуваат и дефинираат националните политики и планови за имплементација на 
стратешките цели на ЕУ, СЗО и МОТ во доменот и се создаваат соодветни механизми и законски рамки за 
нивна имплементација, мониторинг и евалуација.
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СТРАТЕГИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТА 2007-2012
Во јануари 2007 година Европската Комисија достави комуникација COM (2007) 62 до Советот и Европскиот 
парламент за унапредување на квалитетот и продуктивноста на работа: Стратегија на Заедницата 2007-
2012 за здравје и безбедност на работа.
Целите на овој документ/стратегија се: 

 ● гарантирање на соодветна примена на законодавството на ЕУ, 
 ● поддршка на малите и средни претпријатија во примената на тоа законодавство,
 ● усвојување на дадената правна рамка и изнаоѓање на поедноставени начини за нејзина примена од 

МСП,
 ● промоција за развој и примена на национални стратегии во областа, 
 ● поттикнување на промени во однесувањето на работниците и поттикнување на работодавачите за 

усвојување на пристапи во заштитата при работа фокусирани на здравјето, 
 ● финализација на методите за идентификување и проценка на нови ризици, 
 ● унапредување на следењето на процесот, како и промовирање на здравјето и безбедноста на 

меѓународно ниво.

ОСТАНАТИ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ПОВРЗАНИ СО БЗР
Дополнително се развиени и национални стратегии кои индиректно влијаат на општата стратешка рамка 
за БЗР во Р. Македонија. Една таква стратегија е токму Здравствена стратегија на Република Македонија 
2020, сигурен, ефикасен и правичен здравствен систем, која е развиена од Министерството за здравство 
во февруари 2017-та година. Во оваа здравствена стратегија преку анализата на здравствената состојба 
на населението и на функционирањето на здравствениот систем дефинирани се приоритети кои што 
треба да се реализираат до 2020 година и во кои во поглавје 11, односно приоритети за подобрување на 
здравјето, е елаборирано дека преземањето мерки за безбедност на работното место ќе биде обврска на 
работодавачите со подетално објаснување во поглавје 14. Основната задача за овие мерки за безбедност 
и здравје на работното место ги преземаат Македонското здружение за медицина на трудот и Институтот 
за медицина на трудот, кои пак дополнително со цел за зајакнување на основните услуги од областа на 
медицината на трудот, зголемување на нивниот опфат и подобрување на нивната содржина и активности, 
имаат усвоено НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗДРАВЈЕ, ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ 
НА РАБОТНОТО МЕСТО.
Една од првите стратегии на национално ниво е “СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЗДРАВЈЕ, ЗДРАВА ЖИВОТНА И 
РАБОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, која е усвоена од 
Владата во 2006 година. Оваа стратегија како прв документ од овој вид ги изнесе на видело недостатоците, 
ги утврди приоритетите за подобрување на состојбата, и го започна процесот на усогласување на 
македонското со европското законодавство, нормативи и стандарди. 
Во Службен весник на Р.М бр. 80 од јуни 2009-та година, усвоена е програма за измена и дополнување на 
програмата за превентивна здравствена заштита на Република Македонија за 2009 година, имено под глава 
VI. Безбедност и здравје на работа и превентивна здравствена заштита на работниците се менува и како 
една од задачите и активности за спроведување на основните јавно-здравствени функции е и креирањето 
здравствена политика- Изготвување стратешки документи каде основен документ е: ПРОГРАМА И 
СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА РАБОТА - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА 
МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ. Со овие активности Владата повторно ги дефинира своите приоритети преку 
унапредувањето на политиките за БЗР на национално ниво, токму со изготвувањето и имплементацијата 
на Програмата за безбедност и здравје на работа како основен документ со кој се утврдува стратегијата 
за развој на безбедност и здравјето при работа во врска со заштита на животот, здравјето и работната 
способност на вработените и попречување на повреди на работа, професионални болести и болести во 
врска со работа.
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1.6. Резиме

Многу од европските регулативи за безбедност при работа, а особено стандардите се транспонирани во 
македонското законодавство.
Со повеќе од 30 подзаконски акти во областа на БЗР направена е добра основа за заштита на вработените 
од ризици на работното место (бучава, вибрации, опасни хемикалии, работа на градилишта, работа со 
екрани...). Сепак сеуште недостасува регулатива во однос на одредени ризици (осветлување, работа на 
ниски и високи температури, работа на височина, заштита од ел. енергија и сл), на која во наредниот период 
мора да се посвети внимание.
Клучен документ за  градење и одржување на национална превентивна безбедносна култура и воведување 
на системи за управување со БЗР, претставува Националната стратегијата за БЗР 2020. За реализација 
на поставените цели неопходно е учество на сите клучни партнери во процесот на БЗР, преку партнерство 
во акција: работодавачи, работници, професионалци од областа на безбедност и здравје на работа, 
претставници на синдикати, организации на работодавачи, Владини агенции, релевантни Министерства и 
Универзитетите. 
Правото на безбедна и здрава работна средина мора да биде почитувано на сите нивоа, каде Владата, 
работодавачите и работниците активно учествуваат во обезбедување на безбедна и здрава работна 
средина преку систем на одредени права, одговорности и обврски и каде принципот на превенција има 
највисок приоритет.
Во моментот е започнат и дополнителен процес на оценка на Македонската законска рамка за БЗР врз 
основа на Конвенцијата број 187 од страна на МОТ и според плановите на МТСП, до крајот на 2018 година 
треба да произлезат сите промени во насока на подобрување на истиот.

1.7. Моментална состојба и препораки

Економска и социјална рамка на Република Македонија како земја-кандидат за членка во Европската 
унија, бара осовременување и континуиран развој на системот на безбедност и здравје при работа како и 
негово прилагодување кон актуелните социо-економски трендови на општествениот прогрес во државата. 
Република Македонија има повеќе од 50 години правно организирање на областа на безбедност и здравје 
при работа. Сегашното законодавство обезбедува добра рамка за примена и унапредување на БЗР, но 
сепак недостасува  континуирано ажурирање на подзаконската регулатива, како што се стандардите за 
безбедност и здравје при работа и транспонирање на директиви од областа на БЗР. Особен акцент мора да 
биде ставен и на делот за системско решавање на практичниот пристап во создавање на една превентивна 
култура на македонските работни места. Лоцирањето на индивидуалната одговорност мора да заживее 
преку јасни судски разрешници за евентуалните прекршувања на законската рамка. Ова во голема мера 
може и мора да биде направено преку јасно поставени стандарди на струката, каде што опортунизмот како 
девијација во струката би бил недвосмислено санкциониран и елиминиран. 
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2. УСОГЛАСЕНОСТ СО МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

2.1.  Усогласување на националното законодавство со меѓународните стандарди и 
практики

Политиката за безбедност и здравје при работа е базирана на релевантните меѓународни прописи и 
документи како што се ILO Конвенциите (Република Македонија има ратификувано 74 ILO Конвенции), ЕУ 
Директивите и ЕУ Стратегијата: Подобрување на квалитетот и продуктивноста на работата, Стратегија 
на заедницата за безбедност и здравје при работа 2007-2012, како и СЗО Глобален Акционен план за 
здравјето на работниците 2008-2017.

2.2. Резиме

2.2.1. Степен на усогласеност со БЗР Конвенциите на МОТ

Република Македонија како земја – членка на Меѓународната организација на трудот ги има ратификувано 
следните конвенции и препораки, прикажани во табела 1:

Табела 1. Усогласеност на БЗР конвенциите на МОТ

Ред. 
бр. Опис на конвенција Број на конвенција/ 

година
Датум на 

ратификација
1. невработеност 2 / 1919 17.11.1991

2. заштита на мајчинството 3 / 1919  17.11.1991

3. надомест во случај на невработеност (при 
уништување на бродот)

8 / 1920  17.11.1991

4. вработувања во морепловството 9 / 1920 17.11.1991

5. правото на здружување (во земјоделството) 11 / 1921  17.11.1991

6. надомест на работниците (во земјоделството) 12 / 1921  17.11.1991

7. за белото олово (боење) 13 / 1921  17.11.1991

8. неделен одмор (во индустријата) 14 / 1921  17.11.1991

9. медицинско испитување на младите лица (вработени 
во морепловство) 

16 / 1925  17.11.1991

10. надоместок на работниците (повреди при работа) 17 / 1925  17.11.1991

11. надоместок на работниците (заболување на работно 
место)

18 / 1925  17.11.1991

12. еднаков третман (надоместок во случај на несреќи) 19 / 1925  17.11.1991

13. одредби при договорање со морепловците 22 / 1926  17.11.1991

14. репатрација на морепловците 23 / 1926  17.11.1991

15. осигурување во случај на болест (во индустријата) 24 / 1927  17.11.1991

16. осигурување во случај на болест (во земјоделството) 25 / 1927  17.11.1991

17. означување на тежина (пакети транспортирани со 
бродови)

27/ 1929  17.11.1991

18. принудната работа 29 / 1930  17.11.1991
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Ред. 
бр. Опис на конвенција Број на конвенција/ 

година
Датум на 

ратификација
19. (ревидирана) за заштита од несреќи (на работници 

на доковите)
32 / 1932  17.11.1991

20. подземна работа (на жени) 45 / 1935  17.11.1991

21. одржување на пензиските права на мигрантите 48 / 1935  17.11.1991

22. сертификати за компетентност на офицерите 53 / 1936  17.11.1991

23. осигурување во случај на болест (во морепловството) 56 / 1936  17.11.1991

24. издавање сертификати за готвачи на брод 69 / 1946  17.11.1991

25. медицинско испитување (на тие кои работат на море) 73 / 1946  17.11.1991

26. сертификати за оспособени морнари 74 / 1946  17.11.1991

27. ревизија на завршните одредби 80 / 1946  17.11.1991

28. трудова инспекција 81 / 1947  17.11.1991

29. слобода на здружување и заштита на правото на 
организирање

87 / 1948  17.11.1991

30. службата за вработување 88 / 1948  17.11.1991

31. (ревидирана) за ноќна работа (на жени) 89 / 1948  17.11.1991

32. (ревидирана) за ноќна работа на млади лица (во 
индустријата)

90 / 1948  17.11.1991

33. платен одмор (на морепловците) 91 / 1949  17.11.1991

34. (ревидирана) за сместување на екипажот на брод 92 / 1949  17.11.1991

35. (ревидирана) за миграција за вработување 97 / 1949  17.11.1991

36. право на организирање и колективно договарање 98 / 1949  17.11.1991

37. еднаквост на платите за работа со еднаква вредност 100 / 1951  17.11.1991

38. социјална сигурност (минимум стандарди) 102 / 1952  17.11.1991

39. (ревидирана) за заштита на мајчинството 103 / 1952  17.11.1991

40. укинување на принудната работа 105 / 1957  15.07.2003

41. неделен одмор (трговија и канцеларии) 106 / 1957  17.11.1991

42. (ревидирана) за плати часови на работа ( на море) 109 / 1958  17.11.1991

43. дискриминацијата (во однос на вработување и 
професија)

111 / 1958  17.11.1991

44. медицински испитувања (на рибарите) 113 / 1959  17.11.1991

45. одредби при договарање со рибарите 114 / 1959  17.11.1991

46. ревизија на завршните одредби 116 / 1961  17.11.1991

47. чување на опремата 119 / 1963  17.11.1991

48. бенифиции поради повреда при работа 121 / 1964  17.11.1991

49. политика на вработување 122 / 1964  17.11.1991

50. сместување на екипажот (рибари) 126 / 1966  17.11.1991
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Ред. 
бр. Опис на конвенција Број на конвенција/ 

година
Датум на 

ратификација
51. трудова инспекција (во земјоделството) 129 / 1969  17.11.1991

52. одредување на минимална плата 131 / 1970  17.11.1991

53. (ревидирана) за платен годишен одмор 132 / 1970  17.11.1991

54. претставници на работниците 135 / 1971  17.11.1991

55. бензол 136 / 1971  17.11.1991

56. минимална возраст при вработување 138 / 1973  17.11.1991

57. изложеност на канцерогени супстанци на работно 
место

139 / 1974  17.11.1991

58. платено отсуство поради образование 140 / 1974  17.11.1991

59. развој на човечките ресурси 142 / 1975  17.11.1991

60. работници мигранти (дополнителни одредби) 143 / 1975  17.11.1991

61. трипартитни консултации (меѓународни стандарди на 
трудот)

144 / 1976  08.12.2005

62. работна средина ( загадување на воздух бучава и 
вибрации)

148 / 1977  17.11.1991

63. безбедност и здравје при работа 155 / 1981  17.11.1991

64. работници со семејни обврски 156 / 1981  17.11.1991

65. престанок на работен однос 158 / 1982  17.11.1991

66. професионална рехабилитација и вработување (на 
инвалидизирани лица)

159 / 1983  17.11.1991

67. служби за заштита на здравјето при работа 161 / 1985  17.11.1991

68. азбест 162 / 1986  17.11.1991

69. најлошите форми на детски труд 182 / 1999  30.05.2002

70. трудовите клаузули во јавните договори 94 / 1949  06.9.2010

71. заштита на мајчинството 183 / 2000  26.3.2012

72. работа дома 177 / 1996  26.3.2012

73. приватните агенции за вработување 181 / 1997  26.3.2012

74. промотивна рамка за безбедност и здравје при 
работа

187 / 2006  26.3.2012

2.3. Моментална состојба и препораки

Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство се одговорни за политиката 
за безбедност и здравје при работа, следејќи ги целите поврзани со пристапот кон ЕУ. Направен е видлив 
прогрес во однос на усогласувањето на легислативата и зацврстувањето на институционалните капацитети, 
но остануваат уште обврски кои е потребно да се имплементираат.
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3. ОРГАНИЗАЦИСКИ РАМКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

3.1. Надлежни институции за БЗР

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Согласно Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.58/00...), Министерството за труд и социјална политика е одговорно за трудот, 
вработувањето и социјалната политика, за безбедноста и здравјето при работа, заштита на децата и 
адолесцентите, жените и индивидуитe со специјални потреби, како и за семејните работи. Министерството 
е одговорно за имплементација на постоечката национална легислатива и меѓународните конвенции во 
доменот на безбедноста и здравјето при работа, трудовото законодавство и социјалното осигурување. Тоа 
го покрива здравственото осигурување на финансиски и социјално загрозените вулнерабилни групи на 
населението, индивидуите и групите со специјални потреби, како и воените ветерани и нивните семејства.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Главните функции на Министерството за здравство се фокусирани на формулирање и имплементација на 
здравствената политика, одредување на приоритетите и следење на перформансите на здравствениот 
систем. Повеќе сектори во министерството се задолжени за активностите, организацијата и функцијата 
на дејноста медицина на трудот, а особено Секторот за превентивна здравствена заштита и Секторот 
за примарна здравствена заштита. Министерството за здравство согласно Законот за здравствена 
заштита и подзаконски акти во оваа областа, врши оценката на исполенетоста на минимум критериуми на 
здравствените установи за обавување на дејноста медицина на трудот, врз основа на што дава овластување 
на здравствените установи за вршење на дејнoста медицина на труд и води регистер на истите .
Специфични превентивни активности во сегментот-медицина на трудот, согласно целите на СЗО,  
Глобалниот Акционен план за здравјето на работниците 2008-2017, се опфатени во одделни превентивни 
програми, финансирани од Министерството за здравство на РМ.

3.2. Трудова инспекција

3.2.1. Опис

Државниот инспекторат за труд (ДИТ) од 01.06.2014 година е посебен правен субјект, во рамките на 
Министерството за труд и социјална политика. ДИТ своите активности ги реализира согласно законската 
обврска за надзор врз примената на законите и другите прописи за работните односи, вработувањето, 
безбедноста и здравјето при работа и колективните договори, договорите за вработување и други акти, со 
кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските и одговорностите на работниците и работодавачите од 
областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа. ДИТ своето работење го темели врз 
основа на  годишна програма, како и квартални и месечни планови, кои овозможуваат дефинирање на цели, 
мерки и активости кои што обезбедуваат реализација на активностите, како и следење на реализацијата 
на истите, со што се креираат предуслови за остварување на јавниот интерес, заштита на правата на 
работниците, обезбедување на здрава и безбедна работна средина, анализа на постигнатите резултати, 
детектирање на слабостите во работењето, превземање мерки за нивно елиминирање и дефинирање на 
приоритети во спроведување на идни активности на Инспекторатот.
Државниот инспекторат за труд врши надзор над примената на следните  закони: Закон за работните односи, 
Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.153/12...), Закон за агенциите за привремени вработувања 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.49/06...), Закон за вработување на инвалидни лица („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.87/05...), Закон за вработување и работа на странци („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.70/07...), Закон за волонтерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.785/07, 161/08...), Закон за минимална плата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2012, 
30/2014, 180/2014, 81/2015, 129/2015 и 132/2017), Закон за заштита од вознемирување на работното место 
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13), Закон за заштита од пушење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.36/1995...), Закон за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14...), колективните договори и 37 подзаконските акти од 
областа на безбедноста и здравјето при работа. Инспекторатот обезбедува единствено спроведување на 
прописите и мерките од областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа и е одговорен 
за нивно спроведување во рамките на својата надлежност.
Државните инспектори за труд ги спроведуваат законите и другите подзаконски акти, со кои се уредуваат 
односите помеѓу работодавачите и работниците, а посебно внимание се посветува на примена на прописите 
кои се однесуваат на законските обврски на работодавачот кон вработените. Државните инспектори за труд 
вршат редовни, контролни и вонредни инспекциски надзори, при што се контролира дали работодавачите 
ги исполниле мерките за безбедност и здравје при работа за вработените, во јавниот и приватниот сектор, 
за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните болести, а исто така и за лица 
кои се наоѓаат на стручно усовршување, студенти на практична обука и сите други лица кои се вклучени во 
работните процеси, според прописите за пензиското, инвалидското и здравственото осигурување.
ДИТ во однос на делот на човечки ресурси работи според Законот за административни службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14), Законот за вработени во јавен сектор („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.27/14), Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за 
работните односи, како и Законот за инспекциски надзор. Во 2015 година беше донесен Правилник за 
внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд под број 04-1637 од 19.11.2015 година, како 
и Правилник за систематизација на работните места на Државниот инспекторат за труд бр. 04-1638 од 
19.11.2015 година. Државниот инспекторат за труд, своето работење го организира преку седум сектора, во 
30 подрачја со вкупно распоредени 114 инспектори за труд. 
Државниот Инспекторат за Труд, со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа на 
вработените изврши координирани инспекциски надзори со Државниот санитарен и здравствен инспекторат 
во Овластените здравствени установи. Kоординирани инспекциски надзори со Државниот инспекторат за 
техничка инспекција и Државен инспекторат за животна средина и просторно планирање беа извршени и во 
рудници и концесионери за експлоатација на минерални сировини. Kоординирани инспекциски надзори се 
вршат и со Државниот пазарен инспекторат по различни дејности.  
ДИТ преку софтвер (веб-апликација) е поврзан со повеќе институции: Централен регистар на Република 
Македонија, Управа за јавни приходи, Агенција за вработување, Агенција за државни службеници, Фонд за 
пензиско и инвалидско осигурување, Центри за социјална работа, Управен суд, Институт за јавно здравје на 
Република Македонија, Министерство за здравство и Заедница на заштитни друштва. Во тек е потпишување 
на договори за соработка и размена на податоци со институциите. Отворен е call-центар (тел. бр. 15 131) на 
кој што може да се пријавуваат работа на црно или други неправилности, како и преку интернет страница 
на ДИТ, која е достапна 24 часа.
Во 2009 година отпочната е со работа комисијата за полагање на стручен испит за безбедност при работа 
при што кандидатите се стекнуваат со звање „стручно лице за безбедност при работа“. Стручниот испит 
за безбедност и здравје при работа од 2014 година се полага по електронски пат преку случаен избор на 
теоретски прашања и практичен случај, а во организација на ДИТ и МТСП.

3.2.2. Постапка при несреќа или повреда при работа

Согласно член 36 од Законот за БЗР, работодавачот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа по 
настанот, писмено да го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот 
и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на репрезентативниот 
синдикат или претставникот на вработените таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените 
за безбедност и здравје при работа за:

 ● секој смртен случај,
 ● колективна несреќа и повредите при работа кои предизвикуваат времена неспособност за работа повеќе 

од три работни дена и
 ● секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при 

работа.
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Известувањето на работодавачот покрај општите податоци содржи и краток опис на настанот и неговите 
последици.

3.2.3. Резиме

Министерството  за труд и социјална политика е одговорно за имплементација на постоечката национална 
легислатива и меѓународните конвенции во доменот на безбедноста и здравјето при работа, трудовото 
законодавство и социјалното осигурување.
Повеќе сектори во министерството за здравство се задолжени за активностите, организацијата и функцијата 
на дејноста медицина на трудот, одговорна за спроведување на превентивни здравствени прегледи за сите 
вработени лица и следење на здравствената состојба на вработените.
ДИТ своите активности ги реализира согласно законската обврска за надзор врз примената на законите и 
другите прописи за работните односи, вработувањето, безбедноста и здравјето при работа и колективните 
договори, договорите за вработување и други акти, со кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските 
и одговорностите на работниците и работодавачите од областа на работните односи и безбедноста и 
здравјето при работа. Евидентен е континуиран недостаток на капацитети во инспектори за реализација на 
надзорите во сите дејности.

3.3. Служби за медицина на труд

3.3.1. Опис

Последниве две децении, критичните точки во реформските процеси во овој сегмент на здравствениот 
сектор, беа следени со тренд на намалување на активностите во специфичната здравствена заштита на 
работниците, во корелација со социјалните и економските промени во Република Македонија, како земја во 
транзиција.
Овој период на промени постави предизвици пред земјата за адаптација на политиката, системот, и 
легислативата на новите услови на реформските процеси и ЕУ интеграцијата.
Во Законот за безбедност и здравје при работа, дефиниран е поимот „овластена здравствена установа“, 
што претставува „здравствена установа во која се врши дејноста медицина на трудот согласно прописите 
од областа на здравството, ангажирана од страна на работодавачот за спроведување на здравствена 
заштита при работа“.
Со овој Закон регулирани се обврските на овластената здравствена установа како:

 ● превентивни здравствени прегледи на вработените во согласност со посебни прописи,
 ● обезбедување на медицински услуги за вработените со професионални болести,
 ● водење на евиденција и прибирање на податоци за здравјето на вработените,
 ● учество во проценка на ризик, спроведување на едукација на вработените и др.

Работодавецот е должен и има финансиска обврска, да ја ангажира овластената здравствена установа за 
вршење стручни задачи за здравје при работа.
Во претходниот период, со процес на приватизацијата, еден значаен број на доктори специјалисти 
по медицина на трудот на ниво на примарна здравствена заштита (ПЗЗ), по пат на концесионерство 
продолжија да работат како избрани матични лекари по капитационен модел, без право да ја обавуваат 
својата специјалистичка дејност од областа на медицина на трудот поради одредбите од договорите кои ги 
склучиле со ФЗОМ. Ова сериозно го загрозува системот и услугите во областа на медицината на трудот со 
цел достапна и ефикасна здравствена заштита на работниците согласно законска регулатива во областа 
на безбедност и здравје при работа.
Со измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита на РМ од приватизацијата беа изземени 
дел од службите за медицина на трудот кои останаа во јавното здравство, со цел да се сочува нивната 
специфична функција и основната инфраструктура. Според овој законски акт, службите за медицина на 
трудот од поголемите градови (Битола, Велес, Куманово, Прилеп, Охрид, Скопје) останаа во рамките на 
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јавното здравство во состав на Здравствените домови. Овој чекор означи воспоставување на систем на 
службите за медицина на трудот, кои ја вршат својата специјалистичка дејност во рамките на националната 
здравствена мрежа на медицината на трудот координирана од Институтот за медицина на трудот во РМ.
Истовремено се отвори можноста за понатамошен развој на националниот здравствен систем во делот 
на медицината на трудот со ширење на мрежата со вклучување и на приватни здравствени установи-
специјалистички ординации по медицина на трудот во единствена национална мрежа. Тоа подразбира и 
воспоставување на нови модели на службите за медицина на трудот, пред се основни служби за медицина 
на трудот, според препораките на Светската здравствена организација (СЗО).
Услугите од областа на медицината на трудот, во врска со спроведувањето на Законот за безбедност 
и здравје при работа, се реализираат во јавни и приватни установи во кои се врши дејноста медицина 
на трудот, овластени од МЗ, каде се вклучени ПЗУ Специјалистички ординации по медицина на труд, 
службите за медицина на трудот при ЈЗУ Здравствените домови, службите за медицина на трудот при ПЗУ 
Поликлиники, ЈЗУ Институт за јавно здравје, како и ЈЗУ Институт за медицина на труд на РМ.
Според податоците од Министерството за здравство (МЗ), на примарно ниво евидентирани се 49 тима 
по медицина на труд (еден тим - 1 доктор специјалист по медицина на труд и 1 медицинска сестра/мед.
техничар) во 18 општини, на секундарно ниво има 29 тима во 6 општини и 9 тима на терциерно ниво или 
вкупно на ниво на Република Македонија има 87 тима по медицина на труд.
Институтот за медицина на трудот на Република Македонија, СЗО Колаборативен центар, е врвна 
институција од областа на медицината на трудот, на национално ниво, која спроведува здравствени, 
методолошки, едукативни и научнo- истражувачки активности во својата област. Институтот е задолжен 
за воспоставување на критериуми и методологија за работа, предлагање и реализација на превентивни и 
научноистражувачки програми, иницирање и креирање на стратешки документи, легислатива и стандарди 
во областа на здравјето на работа.
Со единствен интегративен пристап, оваа мултидисциплинарна институција, низ активностите на 
спроведување на специфична здравствена заштита на работниците, на највисоко ниво, има за цел-заштита 
и унапредување на здравјето на работниците , околината и безбедност на работа.
Институтот како наставна база на Медицинскиот факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
е седиште на Катедрата за медицината на трудот. Својата висока професионална и научна вредност, ИМТ 
РМ ја промовира и преку организација на кампањи, работилници, семинари, во областа, како и со издавање, 
монографии, брошури и едукативен материјал за различни целни групи во заедницата.
Институт за медицина на трудот на Република Македонија , во 2003 година е назначен за Колаборативен 
центар на СЗО за медицина на трудот, како единствен СЗО колаборативен центар во државата.
Со промоција и имплементација на СЗО целите на национално и меѓународно ниво, Институтот е активен 
во меѓународната соработка во рамките на СЗО Глобалната мрежа на колаборативни центри за медицина 
на трудот, и е лидер на СЗО Мрежата за здравје на работниците на Југоисточна Европа.
Политиката и пракса на следење на промените во здравјето на работниците, бара добро организиран 
информативиен систем, адекватно регистрирање податоци во медицината на трудот, со компетентна 
анализа на трендовите на евидентираните податоци. Покрај голем број индикатори во медицината на 
трудот кои се следат на национално и меѓународно ниво, најчесто се користат податоци кои се однесуваат 
на бројот на професионалните болести и повреди на работа.
Несоодветна идентификација, евиденција и регистрација на професионалните болести и повреди на работа 
е сеуште присутна, така што официјално регистрираните податоци кои се однесуваат на индикаторите во 
медицината на трудот одговараат само на дел од овие барања.
Развој на информативен систем во областа на медицината на трудот и пошироко во областа на безбедноста 
и здравјето при работа, претставува еден од приоритетите на здравствена политика во Република 
Македонија.
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3.3.2. Клучни активности

Генералните клучни активности во однос на службите за медицина на труд се структурирани на следниов 
начин:

 ● Обезбедување на соодветен број на доктори специјалисти по медицина на трудот, според нормативот 
на Меѓународната комисија за медицина на трудот -ICOH, (еден д-р спец. по медицина на трудот на 5000 
работници) 

 ● Вклучување на постоечките хумани ресурси
 ● Едуцирање нови кадри преку специјализација на медицина на трудот,
 ● Нови модели на СМТ и организациона поставеност , со цел обезбедување на услуги за сите работници, 

пред се за вулнерабилните групи работници (млади, работници во напредната возраст, жени), и високо-
ризичните сектори (градежништво, рударство, здравство и др.) како и за лицата со недоволен пристап 
до СМТ, вклучувајќи го неформалниот сектор, мали и средни претпријатија, земјоделците, мигрантите 
и невработените лица.

 ● Градење капацитети на националниот здравствен систем за справување со специфични професионални 
здравствени ризици

 ● Развој на националната мрежа на СМТ , преку препорачаниот модел на СЗО на Основни служби за 
медицина на трудот, на примарно, секундарно и терциерно ниво во рамките на интегриран национален 
здравствен систем. .

 ● Стимулирање на приватно –јавно партнерство преку вклучување на сите хумани ресурси и постоечки 
капацитети, со стимулирање на јавно-приватно партнерство на СМТ (приватни и јавни здравствени 
установи кои ја вршат дејноста медицина на трудот) во една единствена национална мрежа.

 ● Брзо донесување современи подзаконски акти во доменот како императив и услов за понатамошен 
развој за дејноста медицина на трудот.

 ● Креирање нови механизми за финансирање и создавање ресурси во обезбедувањето на услугите од 
страна на СМТ.

3.3.3. Резиме на докторите по медицина на труд

Услугите од областа на медицината на трудот, во врска со спроведувањето на Законот за безбедност и 
здравје при работа, се реализираат во јавни и приватни установи во кои се врши дејноста медицина на 
трудот, овластени од МЗ. Во изминатиов период евидентен е напредокот во областа на медицина на труд, 
особено во градењето на капацитети на овластени здравствени установи за превентивни прегледи и број 
на специјалисти по медицина на труд. 
Сепак евиденцијата и регистрацијата на повреди и професионални болести е сеуште на незадоволително 
ниво, па креирањето на единствен информатички систем во областа на медицина на трудот во рамките на 
системите за БЗР, е клучен приоритет во националната здравствена политика.

3.4. Други агенции или институции поврзани со активности од БЗР

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Државниот инспекторат за техничка инспекција врши надзор на опрема под притисок и производи и постројки 
наменети за работа во експлозивна атмосфера, надзор на лифтови, жичари, дигалки и транспортери и 
електро-енергетски постројки, производи и уреди , врши верификација и евиденција за независните 
правни лица, води евиденција за техничките прегледи и периодичните испитувања при користење на 
техничка опрема, геолошки и рударски надзор и опрема, производи и постројки наменети за користење при 
експлоатација на минерални суровини, врши непосреден инспекциски надзор над примената на законите, 
подзаконските при геолошките истражувањата, изведба на рударски работи, експлоатација на минерални 
суровини и минерална технологија и надзор врз користење на електричните уреди и инсталации наменети 
за експлоатација на минерални суровини.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РМ
Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија (ФЗОМ РМ), согласно Законот за здравствена 
заштита, ги прибира и планира средствата од задолжителното здравствено осигурување, врши надзор над 
системот за здравствено  осигурување, договара обезбедување на здравствени услуги за осигурените 
лица по нормативи и стандарди според медицина базирана на докази од давателите на здравствени 
услуги, исплата на средства во случај на привремена спреченост за работа врз принцип на сеопфатност, 
солидарност, еднаквост и ефикасно искористување на ресурсите.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ја извршува политиката на развојот како и следење и анализа 
на состојбите во пензиското и инвалидското осигурување, предлага превземање мерки за унапредување на 
системот во овој домен, вклучувајќи мерки за ефикасно и редовно уплатување на придонесите за пензиско 
и инвалидско осигурување, се спроведува доброволно осигурување и се решава во прв и втор степен за 
правата од пензиското и инвалидското осигурување.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
Институтот за јавно здравје на Република Македонија е национална институција во областа на јавното 
здравје, а ги врши работите утврдени со прописите од областа на јавното здравје и Законот за здравствена 
заштита. Здравствената дејност во областа на јавното здравје опфаќа мерки и активности за следење на 
здравствената состојба на населението, проучување на ризик факторите, планирање на мерки и активности 
за спречување на појавата, рано откривање и спречување на ширење на заболувања, мерки за зачувување 
и унапредување на здравјето и животната средина. Институтот за јавно здравје на Република Македонија ја 
координира работата на центрите за јавно здравје во процесот на планирање и усогласување на задачите 
од областа на јавното здравје. Институтот е задолжен за водење на здравствената статистика во РМ, а 
со самото тоа треба да биде и референтен центар за собирање и чување на статистички податоци на 
национално ниво и е задолжен согласно законската обврска, за водење здравствени регистри вклучувајќи 
ги и регистрите за повреда на работа и за професионални болести.

3.4.1. Улогата и на судството во решавањето на судските спорови од областа на БЗР

Во решавањето на судски спорови од областа на БЗР од аспект на инспекциски надзор од страна на ДИТ и 
за прекршоците водени од прекршочните органи надлежни се Управното судство на РМ (Управен суд и Виш 
Управен суд на РМ). Во споровите за надомест на штета надлежни се Основните судови во РМ (граѓанска 
област). На жалост, судски постапки се отвораат на барање на јавен обвинител најчесто по несреќа на 
работа со тешки телесни повреди или фатални последици. Работниците сеуште немаат храброст да 
пријават недоследности или поведат судска постапка за непочитување на мерките за безбедност и здравје 
при работа.

3.5. Националните советодавни органи за БЗР

СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Во ноември, 2009 год, согласно чл. 43 од Законот за безбедност и здравје на работа со одлуката на Владата 
на РМ, формиран е, Советот за безбедност и здравје при работа, како експертско советодавно тело.
Советот разгледува и дава мислење и препораки за:

 ● Програмата,
 ● состојбата во областа на безбедноста и здравјето при работа, стратегија за кохерентната политика 

за спречување и намалување на повредите на работното место, професионалните болести и други 
болести и повреди кои се поврзани со работата,

 ● стручните основи за изработка на закони и други прописи за безбедност и здравје при работа и
 ● документи на меѓународни организации во однос на безбедноста и здравјето при работа.
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Советот го сочинуваат 15 члена од кои:
 ● четири члена, од репрезентативните организации на работодавачите,
 ● четири члена од репрезентативните синдикати,
 ● три члена именувани од Владата на Република Македонија,
 ● еден член претставник на факултетот кој спроведува образовна дејност на полето на безбедноста при 

работа, 
 ● еден член претставник на факултетот кој спроведува образовна дејност на полето на медицината на 

трудот, 
 ● еден член претставник на здружението на стручните лица за безбедност при работа
 ● еден член претставник на здружението на експерти на медицина на трудот.

Работата на Советот за безбедност и здравје при работа е јавна и таа се уредува со Деловник за работа, 
каде што се дефинирани сите права и должностите на претседателот, како и на членовите на Советот и 
други прашања од значење за неговата работа. 
Советот, по правило, мислењата, предлозите и препораките ги усвојува со просто мнозинство, од вкупниот 
број на членови на Советот присутни на седницата.
Сите усвоените документи на седниците на советот за безбедност и здравје при работа, кои се под негова 
надлежност по потреба ги доставува до Владата на Република Македонија, соодветните министерства и 
другите органи на државна управа. Во одредени ситуации Советот за одделни прашања може да побара 
информација од Владата, министерствата и државни органи, заради извршување на својата работа. Иако 
Советот е составен од поголема експертска група која ги опфаќа сите чинители од областа на безбедност 
и здравје при работа, сепак тој може да овласти поединци или стручни групи, за соработка со соодветните 
министерства, државни органи, институции, организации и стручни служби.
Во однос на преносот на информации и соработката на советот со останатите ресорни министерства, 
доколку Советот процени за одредени важни заклучоци и препораки може да ги информира ресорните 
министерства преку изготвени материјали. 
Работата на  Советот не е изоставена од јавноста, која е информирана за ставовите и мислењата по одредени 
прашања преку соопштенија  во средствата за јавно информирање и други форми на информирање.

3.6. Осигурителни шеми за несреќи и болести на работа (надомест на работници)

Според постојното законодавство во Република Македонија, секој вработен плаќа дополнително 
здравствено осигурување кое се плаќа во буџетот на Републиката. Износот на ова дополнително 
здравствено осигурување изнесува 0,5% од бруто платата и се плаќа на месечна основа. Намената на овие 
пари е да ги покрие медицинските трошоци за работникот кој претрпел повреда на работа. Овие средства 
се исплаќаат на здравствената установа која ги третира повредените.
Друга опција, достапна за вработените во Македонија, но на доброволна основа, обично се постигнува 
преку синдикатите во компаниите, или само од страна на друштвото, доколку раководството одлучи да 
ја обезбеди оваа можност на своите вработени. Имено, осигурителните компании во Македонија нудат 
т.н. „колективно осигурување" и за месечна претплата по вработен, друштвото за осигурување обезбедува 
политика на осигурување на вработените која опфаќа:

 ● Финансиски надомест во случај на смрт како резултат на повреда,
 ● Финансиски надомест во случај на онеспособеност,
 ● Финансиски надоместок во случај на смрт како резултат на болест,
 ● Трошоци поврзани со медицинскиот третман или за дневниот престој во болницата (незадолжително).

За осигуреникот да бара такво осигурување, тој мора да биде носител на осигурувањето за месецот кога 
се случила несреќата. Откако осигуреникот ќе поднесе официјално барање, од него ќе биде побарано да ги 
презентираат сите релевантни податоци (рендген снимки, отпусна листа од болницата, точна дијагноза и сл.). 
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Сите доставени документи се проверуваат од  доктор специјалист ангажиран од страна на Осигурителната 
компанија и доколку побарувањето е оправдано, парите ќе бидат префрлени на сметката на вработениот. 
Овој вид постапка обично трае од еден до три месеци.

3.7. БЗР информации

Со цел за подобрување на безбедноста и здравјето на работа и поддршка на здрави и безбедни работни 
места, неопходна е достапноста на БЗР информациите за јавноста од сите клучни партнери во системот 
за БЗР, во која улогата на граѓанското општество како коректив и двигател на насочени политички акции, 
особено е значајна.
МТСП транспарентно објавува список на правни субјекти кои добиле овластување за вршење на стручни 
работи за БЗР , но и список на оние на кои им е одземено овластувањето – дозволата за вршење на стручни 
работи за БЗР. Поради контрола на квалитетот на давањето услуги и исполнувањето на условите за кои 
што е добиена дозволата, ДИТ врши контролни инспекциски надзори во овластените субјекти, два пати 
во годината, при што, поради утврдени неправилности, има право да предложи до МТСП одземање на 
овластувањето. 
Стратегија за безбедност и здравје при работа 2020 е јавно објавена и достапна за преземање од интернет 
страната на МТСП, како еден од значајните документи во областа на БЗР. Дополнително од достапните 
информации за БЗР на интернет страната на МТСП достапен е Законот за БЗР со сите подзаконски акти 
кои ја регулираат оваа област. 
Исто така ДИТ на својата интернет страна ги објавува годишните извештаи за извршен инспекциски надзор 
од областа на безбедност и здравје при работа. Последниот објавен извештај е од 2014 година, додека пак 
месечните извештаи се објавени за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при 
работа заклучно со месец декември 2017 година. Покрај месечните и годишните извештаи ДИТ би требало 
да објавува и квартални извештаи за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при 
работа, но истите сеуште не се објавени. Во извештаите за извршен инспекциски надзор од областа на 
безбедност и здравје при работа се содржани следните податоци: извршени надзори, донесени решенија, 
изречени забрани, направени увиди и покренати прекршочни пријави.
Од аспект на БЗР информации поврзани со образование во областа, сите образовни институции кои 
спроведуваат образовна програма поврзана со БЗР, своите студиски програми како и условите за студирање 
на истите ги имаат поставено како јавно достапно информации на своите интернет страници. 
За разлика од образовните институции, овластените правни субјекти, овластени со Одлука на Министерството 
за труд и социјална политика, за спроведување на стручно усовршување на стручните лица од областа на 
безбедност при работа во Република Македонија, не ги објавуваат транспарентно своите годишни програми 
за обуки. Годишната програма за обука на правниот субјект е задолжителен документ за добивање на 
овластувањето за спроведување на стручно усовршување на стручните лица. МТСП треба јавно да ги 
објави овие програми за сите заинтересирани стручни лица.
Преку електронската платформа за јавни прашања за полагање на испити во државни институции, поставени 
се и јавно достапни и прашањата за полагањето стручен испит за стручно лице за безбедност при работа.

3.8. Специјализирани технички, медицински и научни институции поврзани со 
различни БЗР активности

3.8.1. Курсеви на универзитети и колеџите

Во изминатиот период повеќе Универзитети во Република Македонија имаат имплементирано акредитирани 
студиски програми од областа на безбедност и здравје при работа. Овие студиски програми, се акредитирани 
во сите три степени на високото образование: додипломски, постдипломски и докторски студии. 
Привлекувањето на поголем број студенти во секој степен од високото образование сеуште претставува 
сериозен проблем за овие високообразовни институции, каде главниот проблем се идентификува во 
внесувањето на профилот стручно лице за безбедност и здравје при работа во Националната класификација 
на занимања. 
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Програмите на образованието во кои е вклучена безбедноста и здравјето при работа претставуваат основа за 
развој и унапредување на областа. Во РМ постојат високо образовни институции кои спроведуваат студиски 
програми на сите нивоа, од областа на безбедност и здравје при работа. Првите интердисциплинарни 
студии од областа на заштита при работа се основани во 1989 година на Машинскиот факултет во Скопје 
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј’’, со вкупно запишани 349 студенти, од кои дипломирале 132 
инженери по заштита при работа.
Поради исклучителната мултидисциплинарност на областа, студиските програми вклучуваат познавања 
од различни области, градејќи профил на инженер кој што може најпрофесионално да одговори на 
предизвиците на современото работење. Сепак, евидентна е потребата од вклучување на поголем број на 
студенти на овие студиски насоки, со оглед на потребите на пазарот на трудот. 
Во моментов сите млади завршени инженери од областа на БЗР немаат можност да работат како стручни 
лица поради ограничувачки услов од работно искуство од 5 години, за полагање на стручниот испит. На 
овој начин, академските студии се потценети во однос на стручниот испит за БЗР, а на младите високо 
образовани кадри им е оневозможено да работат во областа во која се едуцирале. 
Покрај продуцирањето на квалитетен инженерски кадар, поради подигнување на свеста кај најмладите за 
важноста за сопственото здравје и безбедност, неопходно е оваа област да биде застапена и во програмите 
на основното и средното образование. На тој начин, учениците ќе бидат запознаени со ризиците при работа 
со кои што можат да се соочат во текот на работниот век и од најрана возраст да ја увидат неопходноста 
од развој на култура на безбедно работење. За таа цел, потребно е да се вклучи областа на безбедноста 
и здравјето при работа во школските програми, предвидени со Законот за основно образование и Законот 
за средно образование.
Покрај едукација на учениците и студентите, со Законот за безбедност и здравје при работа на РМ, предвидена 
е континуирана едукација на стручните лица за безбедност при работа. На тој начин, стручните лица ги 
прошируваат своите знаења од областа, додавајќи нова вредност на системите за БЗР, имплементирани 
во нивните компании. Начинот на реализација на обуките и критериумите за предавачите и слушателите се 
регулирани во Законот за БЗР. 
Особено значајно, во делот на неформалното образование, треба да се нагласи улогата на здруженијата 
за безбедност при работа во РМ, кои со свои програми континуирано вршат едукација на стручните лица за 
безбедност при работа, во насока на одржлив развој на системите за БЗР во нашите компании (одржани обуки 
на теми од рударството, градежништвото, мобингот и стресот, личните заштитни средства, методологиите 
за проценка на ризик при променливи услови на работа, хемиските штетности, нејонизирачкото зрачење, 
ергономските работни услови, работата на отворено и др.). Исто така треба да се нагласи и улогата на 
синдикатите , особено улогата која ССМ ја има во едукацијата на синдикалните претставници и работниците 
воопшто за целосно остварување на законските права и обврски и за унапредување на здравите и безбедни 
услови за работа.
Поради подигање на свеста кај најмладите за важноста за сопственото здравје и безбедност и развој на 
култура на безбедно работење неопходно е оваа област да биде застапена и во програмите на основното 
и средно образование предвидени со Законот за основно образование и Законот за средно образование.
Потребно е понатамошно унапредување и развој на програмите, моделите и формите на континуирана 
едукација на стручните лица за безбедност при работа, пропишана со Законот за БЗР. На тој начин 
стручните лица ќе ги прошируваат своите знаења од областа, додавајќи нова вредност на системите за 
БЗР имплементирани во нивните компании. 
Промоција и спроведување на новата Програма за четиригодишна специјализација по медицината на трудот 
за докторите на медицина по европски модел, отвори простор за стручно усовршување на докторите во 
областа на превентивно клиничка дисциплина-медицина на трудот, со цел за поефикасна и поцелисходна 
здравствена заштита на работниците.  
Македонското здружение за медицината на трудот при Македонско лекарско друштво, преку различни 
форми на активности, спроведува континуирана медицинска едукација, за сите доктори спец. по медицина 
на трудот, со што се обезбедува континуирано унапредување на знаења и вештини на медицинските 
професионалци задолжени за здравјето на работниците.
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Државните агенции ќе работат на подигнување на сопствените капацитети за специфични теми поврзани со 
безбедност и здравјето при работа преку конкретни планови и програми за образование.
Праксата покажува дека неопходно е интегрирање на промоцијата на БЗР во образованието. Образованието 
за БЗР треба да биде нераздвоен дел од наставната програма во училиштата и во високообразовните 
институции. Потребно е да се креираат програми за безбедност и здравје за децата од предучилишна 
возраст. Покрај за децата од предучилишна возраст, во соработка со образовните институции и 
работодавачите, потребно е да се реализира кампања за едукација на учениците од основните, средните 
училишта и студентите од областа на БЗР. Несоодветните програми за образование може да бидат еден од 
факторите кои негативно влијаат врз состојбата во областа на БЗР. Во образовниот систем на РМ постојат 
високообразовни институции кои едуцираат кадри од областа на БЗР во студиските програми: безбедносно 
инженерство при работа, на ниво на основните академски и основни стручни студии (180 ЕКТС-кредити), 
магистерски академски студии, специјализирани академски и специјалистички професионални студии (240-
300 ЕКТС - кредити) и други академски студии. За овозможување напредок и развој на БЗР, неопходно е и 
зголемување на бројот на стручни кадри, како од областа на безбедносното инженерство, така и од областа 
на медицината на трудот. 

3.8.2. Истражувачки оддели и институции кои спроведуваат БЗР студии и истражување

Едукација во областа на безбедност и здравје при работа, се спроведува во повеќе образовни институции, 
тренинг центри, професионални здруженија, преку различни едукативни форми, наменети за различни 
профили.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
Машинскиот факултет во Скопје е јавна високообразовна институција во состав на Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” во Скопје. Факултетот врши високообразовна дејност од прв, втор и трет циклус на 
студии, научно-истражувачка и апликативна дејност во полето на техничко-технолошките науки, областа на 
машинството и други со него поврзани наставно-научни, истражувачки и стручни области. 
Факултетот е основан на 19-ти јуни 1959-та година, како Електромашински оддел на Техничкиот факултет 
на Универзитетот во Скопје. Поради нараснатите општествени потреби од машински инженери во 
Републиката, во 1965 година во рамките на Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј” беше основан посебен 
Електро-машински факултет со два оддела: Електро и Машински. 
Развојот на студиите по машинство ја наложи потребата за формирање посебен Машински факултет и од 
1977 година тој постои до денес. Во овие пет декади, Машинскиот факултет развива свои карактеристики 
кои во најголем дел се поклопуваат со визиите на неговите основачи, а го рефлектираат стекнатото искуство 
при развојот. Последната реформа на студиските програми на Машинскиот Факултет беше во 2016 год., и 
таа ги внесе новите трендови од областа на  совремното производство. 
Денес, Машинскиот факултет во Скопје нуди образование што одговара на последните трендови на 
Европската Област за Високо Образование, како што се ЕКТС и постулатите на Болоњската декларација. 
Студиските програми се во согласност со потребите за образување кадар што ќе одговори на барањата 
на современиот технолошки развој, пазарот на трудот за развој на индустриските гранки во Република 
Македонија, односно кадар кој ќе одговара на потребите на компаниите. 
Дипломираните машински инженери се оспособени да ги препознаат потребите и проблемите со кои се 
соочува индустрискиот сектор, како и со знаење и компетенции за изнаоѓање на оптимални решенија за 
имплементација, одржување и подобрување на системите за БЗР. Преку студиските програми машинските 
инженери се стекнуваат со познавања од областа на машините, технологиите и алатите во индустријата, 
експлоатацијата и одржувањето на машините и системите, транспортните уреди и механизационите машини, 
термичките машини и постројки, хидротехниката и автоматиката, енергетските постројки, мехатроничките 
системи, одржувањето и испитувањето на машините итн. 
Машинскиот факултет има акредитирано втор циклус на студии со наслов: Управување со системи за 
безбедност и здравје при работа. Две годишните академски студии овозможуваат зголемување на бројот 
на ресурси оспособени за имплементација и водење на системи за безбедност и здравје при работа во 
претпријатијата, што претставува стратешки пристап во градењето на капацитети во оваа област. На 
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студиската програма од втор циклус на студии за: Управување со системи за БЗР, младите магистри по 
технички науки од областа на безбедност при работа се стекнуваат со генерални и специфични компетенции 
со кои се поконкурентни на пазарот на трудот.
Телото за безбедност при работа  при Машинскиот факултет e овластено за вршење проценки на ризик 
на работно место, редовно тестирање и контрола на работната опрема, подготовка на концепт за изјавата 
за безбедност, изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување 
на работата и вршење на периодични мерења на физички штетности во работната средина. Покрај тоа, 
Машинскиот факултет во Скопје е лидер во процесот на континуирана едукација на стручните лица за 
безбедност при работа преку учество на низа семинари и работилници насочени кон надополнување на 
знаењата и практичната примена на современи научни методи. Во насока на меѓународната соработка и 
промоција на истражувањата и достигнувањата во областа на БЗР, Машинскиот факултет е организатор на 
повеќе меѓународни конференции (меѓународната конференција: Безбедносен инженеринг во функција на 
подобрување на условите за работа, Охрид 2013; меѓународната конференција: БОН-ТОН во БЗР, Охрид 
2015) со завидно учество на научните работници, експерти и стручни лица од областа. 
Основната цел на телото е подигнување на нивото на свеста на работодавачите и вработените во бизнис 
секторот за безбедно извршување на работните задачи во насока на заштита на здравјето и подобрување на 
условите во работната средина, која ја остварува преку низа проекти, семинари и предавања организирани 
со активно учество на компаниите.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА
На техничкиот факултет во Битола се застапени четири годишни студии од областа на „машинство“ 
и „инженерство за заштита на животната и работна средина“, додека тригодишни стручни студии за 
„енергетика и заштита на животната средина“. Звањето што студентот го добива по завршувањето на 
студиската програма е: Дипломиран инженер по заштита на животната средина или Дипломиран инженер 
по безбедност и здравје при работа. 
Техничкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во окружувањето и со своите активности 
се прилагодува кон барањата што произлегуваат од тие промени. Соочена со предизвикот да понуди 
актуелни, современи и квалитетни наставни програми, што воедно претставува и стратегиска цел, оваа 
високообразовна институција со децении успешно одговара на предизвиците на новата економија, а со тоа 
дава значаен придонес во развојот на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола. Во тој контекст, 
Техничкиот факултет – Битола ја акредитира постоечката едногодишна студиска програма по Инженерство 
за заштита на животната и работна средина – прв циклус на студии. Со реализација на вака концептираната 
студиска програма, се образуваат инженери кои имаат компетентност во европски и светски рамки. 
Посебните цели на студиските програми се:

 ● обезбедување на ефикасно едуцирање на инженери од инженерството за заштита на животна и работна 
средина, чија стручност ќе одговара на потребите за развој на РМ и на поширокиот регион; 

 ● оспособување на дипломираните студенти за организација, проектирање и имплементација на 
современите потреби од инженерството за заштита на животната и работна средина; 

 ● развивање преносливи вештини и способности во истражувачките методи, во идентификацијата на 
проблемот, во логичката анализа, изборот на решенија и комуникацијата на идеи, како и да се покаже, 
на пример вредноста на интердисциплинарниот приод; 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ,  
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
Универзитетот „Гоце Делчев“ започна со 7 факултети и една висока школа, и тоа: Правен факултет, 
Економски факултет, Педагошки факултет, Факултет за рударство геологија и политехника, Земјоделски 
факултет, Факултет за информатика, Факултет за музичка уметност и Висока здравствена школа.
Од студиската година 2008/09 година., во состав на Универзитетот се и 6 (шест) нови факултети: Факултет 
за медицински науки, Филолошки факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Технолошки 
факултет и Факултет за туризам и бизнис логистика. Во првата студиска година на Универзитетот се 
запишани 1300 студенти.
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Машинскиот факултет при УГД им дава силна поддршка на студентите во можностите можност да се стекнат 
со знаење, со кое самостојно ќе можат да ги решаваат проблемите во делот на заштита на животната 
средина. На овој факултет областа на БЗР е застапена во првиот циклус на студии преку изучување на 
два изборени предмети и тоа „Заштита при работа“ и „Ергономија“, на студиската програма за индустриско 
инженерство. 
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип - обезбедува високи 
знаења за најсовремените трендови во технологијата и индустријата. Преку студиската програма од првиот 
студиски циклус по Инженерство на животна средина, на студентите како идни вработени им се нудат 
знаења и способности кои ќе ги донесат на врвот во современата индустрија, како и стекнување со високи 
компетенции, релевантни не само на домашниот, туку и на меѓународниот пазар на трудот. 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 
- КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ
Во рамките на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Медицински факултет, преку Катедрата за медицина 
на труд со седиште во ИМТ РМ, ја спроведува наставно-образовната дејност по ЕКТС, согласно Болоња 
принципите, во областа на медицината на трудот за сите три циклуси (додипломски, магистерски и докторски 
студии) на општа медицина, како и за студиски програми (додипломски студии) за физиотерапевти, логопеди 
и на Високата школа за медицински сестри, согласно Законот за високо образование од 2007 год.
Катедрата учествува и во континуирана медицинска едукација на докторите од различни специјалности, 
како и во промоција на активностите на СЗО и МОТ, преку организација на повеќе семинари, работилници 
и семинари на различни теми од интерес за различни целни групи.
Катедрата за медицина на трудот е конституирана како самостојна Катедра на 25.09.2001 год. после 
раздвојувањето на заедничката Катедра за хигиена и медицина на труд. Во текот на повеќедецениското 
постоење, историјатот на Катедрата за медицина на трудот е поврзан со основањето на заедничката 
Катедра за хигиена со социјална медицина и медицина на трудот од која во 1991 година се формира 
Катедрата за социјална медицина. Добивањето на целосна самостојност на Катедрата за медицина на 
трудот во 2001 година се покажа како извонредно важно за креирање на сопствени кадровски, едукативни 
и научноистражувачки капацитети. Институтот за медицина на трудот на РМ, Колаборативен центар на 
СЗО e наставна база на Медицинскиот факултет од областа на медицината на трудот и од 2005 год., 
преку Катедрата за медицина на трудот, е рамноправен член на EASOM (European Association of Schools of 
Occupational Medicine).
Наставата, на сите нивоа на едукација, во последните години е осовременета со поголемо индивидуално 
ангажирање на студентите, интерактивност, промотивни предавања, демонстрации, користење на интернет, 
изработка на постер презентации, работа во мали групи, прикажување на случаи и др. и претставува 
одлична база за апликација на ЕКТС.
Во периодот 2007-2016 год. членовите од Катедрата учествуваа во додипломската настава на Педагошкиот 
факултет „Св. Климент Охридски“ при УКИМ и на Факултетот за медицински науки, при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Во рамките на интерфакултетската соработка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 
дел од наставниците веќе пет години се вклучени во реализацијата на студиската програма од втор циклус 
студии “Управување со системи за безбедност и здравје при работа”, на Машинскиот факултет.
Катедрата за медицина на трудот при Медицинскиот факултет е задолжена за реализација на новата 
програма за Специјализација по медицина на трудот, во траење од 4 години, хармонизирана со барањата 
на ЕУ (Правилник за специјализации и субспецијализации, Сл. весник на РМ, бр. 8/06). Според новата 
Програма за специјализација по медицина на труд, од 2007 година до денес, професионалната заедница 
на медицината на трудот во Република Македонија се здоби со 22 нови специјалисти, а актуелно нови 16 
доктори се во тек на специјализација по медицината на трудот.
Катедрата учествува и во континуираната медицинска едукација на докторите од различни специјалности, 
како и во промоција на активностите на СЗО и МОТ, преку организација на повеќе семинари, работилници 
и обуки на различни теми од интерес за различни таргет групи.
Во рамките на своите научно-истражувачки активности, членовите на Катедрата по медицина на трудот во 
периодот 2007-2016 год. учествуваа во околу 20 научно-истражувачки проекти и проектни активности во 
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земјава и странство. Во наведениот период под менторство на наставниците од Катедрата изработени се 
пет докторски дисертации и 11 магистерски тези.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО, МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (МСУ) 
„ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН“ 
Меѓународен Славјански Универзитет (МСУ) „Гаврило Романович Державин“ располага со два кампуси 
во Свети Николе и Битола со повеќе од 2000 студенти, на 5 факултети и 2 институти, и тоа Институт за 
инженерска економија и Институт за култура и уметност. 
Овој Универзитет е официјален руски партнерски универзитет и е еден од првите приватни универзитети 
во Република Македонија кој има развиено силна соработка со Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. 
Державин“ од градот Тамбов, Руска Федерација. Оваа соработка се одвива преку размени во научната, 
наставната и студентската сфера, заедничка организација на конференции, обуки итн.
Факултет за безбедносно инженерство е еден од помладите факултети на МСУ и нуди две насоки на 
додипломските и последипломските студии. Од последипломските студии нуди специјалистички (четврта 
година – до 240 ЕКТС) и магистерски (петта година – до 300 ЕКТС). Насоките се следните: Безбедност при 
работа (3+2) и Безбедност од пожар (3+2).
Академската титула на додипломските студии е Дипломиран инженер за безбедност при работа, како и 
Дипломиран инженер за безбедност од пожари, додека академската титула на последипломските студии е 
Магистер за безбедност при работа, како и Магистер за безбедност од пожари.
Факултетот овозможува едукација на стручни лица за безбедност и здравје при работа како и безбедност од 
пожари, со цел поефикасно и поуспешно имплементирање на европското законодавство. 

3.8.3. Институции кои спроведуваат обука за БЗР согласно законските барања 

Во периодот на реализација на оваа студија (јануари 2018) 47 овластени правни субјекти за вршење на 
стручни работи за безбедност при работа функционираат на територијата на Република Македонија. Сите 
47 правни субјекти се овластени за изработка и спроведување на програми за обука на вработените за 
безбедно извршување на работата.
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Табела 2. Листа на правни субјекти со овластување за вршење на стручни работи за БЗР
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1. ДПИУ “ПРОГЕН 3“ Доо Скопје 02/3245-056

2. ДИИУ “РИ-ОПУСПРОЕКТ“Доо Скопје 02/2448-138

3. ДПКУ “ТЕХНОИНСПЕКТ” ДОО Скопје 02/2448-302

4. Централен завод “СТЈУАРТ 
ИНСПЕКТ” Дооел Скопје

02/3115-398

5. ДТЛИПУ “ТЕХНОЛАБ “ДОО Скопје 02/2448-058

6. ДТИАИ “ЕУРОМАК-КОНТРОЛ” Дооел 
Скопје

02/3124-322

7. Стопанска интересна заедница 
Акедемија “БРПС” Скопје

02/3085-581; 
02/2083-281

8. “Технички Факултет”-Битола 047/203-370

9. ДПТУ “Екоинжинеринг-НС” Дооел 
Струмица

071-376-767

10. ДПТУ “Пастор-Универзал “Дооел 
Скопје

02/3077-475, 
02/2044845, 
070 527949

11. ДУД  “ЛМ Безбедност” ДООЕЛ Скопје 070/204-394

12. Машински Факултет-Скопје 02/3099-200

13. ДТИ ГМЦ  ДОО Скопје 02/2728152  
070/270671

14.. ПЗУ ТОСПАШ Скопје 02/244 4114

15. Отворен граѓански Универзитет 
за доживотно учење  “Неготино” 
-Неготино

043/365-344

16. “ЕВН“ Електростопанство на 
Македонија АД Скопје

070/383- 729

17. ДПУ ССС- ТРИ ДООЕЛ Тетово 070/259868

18. ДКК МАККОНТРОЛ ДОО Скопје 075/338950



37

Ред. 
бр. Правен субјект контакт

Овластување за вршење стручни работи

пр
оц

ен
ка

 на
 ри

зи
к

ко
нц

еп
т н

а и
зја

ва
 за

 б
ез

бе
дн

ос
т

из
ра

бо
тк

а и
 сп

ро
ве

ду
ва

ње
 на

 пр
ог

ра
ми

 
за

 об
ук

а н
а в

ра
бо

те
ни

те
 за

 б
ез

бе
дн

о 
из

вр
шу

ва
ње

 на
 ра

бо
та

та

ре
до

вн
о т

ес
ти

ра
ње

 и 
ко

нт
ро

ла
 на

 
оп

ре
ма

та
 за

 ра
бо

та

пе
ри

од
ич

ни
 м

ер
ењ

а н
а ф

из
ич

ки
 

шт
ет

но
ст

и (
то

пл
ин

а, 
бу

ча
ва

 и 
ос

ве
тл

ен
ос

т) 
и м

ик
ро

кл
им

ат
ск

и у
сл

ов
и 

во
 ра

бо
тн

ат
а с

ре
ди

на
.

Пе
ри

од
ич

ни
 м

ер
ењ

а н
а х

ем
ис

ки
 

шт
ет

но
ст

и (
пр

аш
ин

а, 
ан

ор
га

нс
ки

 га
со

ви
 

и п
ар

еи
, в

ку
пн

о и
сп

ар
ли

ви
 ор

га
нс

ки
 

га
со

ви
 и 

па
ре

и)

19. ГД ГРАНИТ АД Скопје 02/3218-703  
3218-976

20. АСУЦ Боро Петрушески Скопје 02/3115-819  
3172-450

21. Цементарница УСЈЕ АД Скопје 02/2786-240

22. ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ Илинден 071/352450

23. ДТПИ  Македонски институт за 
квалитет ДООЕЛ Скопје

02/ 2447 627 
2447 691

24. ТД Центар за безбедност и здравје 
при работа ДОО Тетово

044/ 343400  
070/256078

25. ДЕК Деконс- Ема Д00 Скопје 078/252 676

26. ДИПК Логаритам  ДОО Прилеп 048/410991,

076/839668
27. ДТ КАМ ДОО Скопје 02/3171747,

02/3171212
28. ДKТИ Емуц- Инспект ДОО Скопје 078/398 948, 

078/200 617
29. ДЕТИ АМ ЦЕРТ Дооел Скопје 071/397-573

30. ДПМИИ  ТЕХНИЧКА СИГУРНОСТ –
БМВ ДООЕЛ Скопје

02/ 3238153 
и 075/460 
938

31. МАКПЕТРОЛ АД Скопје 02/ 2522-474

32. ДПТУ ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС  
Дооел Јегуновце

044/ 398-449  
042/398-448

33. ДТУ ТАВ МАКЕДОНИЈА Дооел 
Петровец

02/ 3148-300 
02/2562-207

34. Државен Универзитет “Гоце Делчев 
“- Штип

032/390-700 
032/550-001

35. ДКУТ “Еко Контрол “Доо –Охрид 072/205-977

36. ДТИКА Технички институт Дооел 
Неготино

043/370040  
043/370855
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37. Меѓународен Славјански 
Универзитет “Г.Р Державин”–Свети 
Николе

032/440330  
032/440201

38. ДПТУ Бучим ДОО, Радовиш 032/637004

39. ДПП Боби Турс ДООЕЛ 047/234433  
070/207 299

40. ДТИК”Проинспект” ДОО Скопје 02/6 091 899

41. Друштво за ископ на руди, 
производство на метали, трговија и 
услуги Фени индустри АД Кавадарци

043/ 421 230

42. ДПТУ ЕЛЕКТРОДЕПО ДОО експорт- 
импорт Тетово

078/263 093

43. ДГПУ ГЕИНГ Кребс унд Кифер и 
Интернешнл и др. ДОО Скопје

071/324 467

44. ДУ Институт за техничко испитување 
и  безбедосен инженеринг ДООЕЛ 
Скопје

02/3 222 263

45. Друштво за експлоатација и 
преработка на руди ГЕНЕЗИС 
РЕСУРСИС ИНТЕРНЕШНЛ ДООЕЛ 
Скопје

02 3209940  
078 373 827

46. Друштво за рударство, геологија, 
животна средина, здравје и 
безбедност при работа К2МГ 
Консалтинг и Инженеринг ДООЕЛ 
Штип

070 210 669

47. Друштво за консалтинг, трговија и 
услуги Р&С СЕЈФТИ КОНСАЛТИНГ 
ДООЕЛ Скопје

078 349 895
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3.8.4. Институции и лаборатории кои се специјализирани за проценка на опасностите 
на ризици (хемиска, токсикологија, епидемиологија, безбедност на производи, 
итн.)

Според податоците од Министерството за труд и социјална политика (јануари 2018) 19%, односно само 9 
од 47 правни субјекти кои добиле овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа 
се овластени, специјализирани за проценка на опасностите на ризици од хемиски штетности и за вршење 
на периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански гасови и пареи, вкупно испарливи 
органски гасови и пареи). 
Листата на правните субјекти овластени за периодични мерења на хемиски штетности (прашина, аноргански 
гасови и пареи, вкупно испарливи органски гасови и пареи) заедно со нивните контакти е следна:

Табела 3. Листа на правни субјекти овластени за вршење на периодични мерења на хемиски штетности

Ред 
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1. ДПИУ “ПРОГЕН 3“ Доо Скопје 02/3245-056

2. ДИИУ “РИ-ОПУСПРОЕКТ“Доо Скопје 02/2448-138

3. Централен завод “СТЈУАРТ ИНСПЕКТ” 
Дооел Скопје 02/3115-398

4. ДТЛИПУ “ТЕХНОЛАБ “ДОО Скопје 02/2448-058

5. ДТИАИ “ЕУРОМАК-КОНТРОЛ” Дооел Скопје 02/3124-322

6. Стопанска интересна заедница Акедемија 
“БРПС” Скопје

02/3085-581; 02/2083-
281

7. ДПТУ “Екоинжинеринг-НС” Дооел Струмица 071-376-767

8. ДКК МАККОНТРОЛ ДОО Скопје 075/338950

9. ДУ ПРОРИСК ДООЕЛ Илинден 071/352450

3.8.5. Агенции за стандардизација

Во март 2003, врз основа на Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
54/02) и Одлуката на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
14/03), е основан Институтот за стандардизација на Република Македонија - ИСРМ како посебна јавна 
установа одделувајќи се од Заводот за стандардизација и метрологија. Со Законот за стандардизација 
се уредуваат целите и принципите на македонската национална стандардизација, статусот на ИСРМ како 
и неговите задачи, зачленувањето и неговото финансирање, подготовката, усвојувањето и објавувањето 
на македонските национални стандарди и нивната примена. Со Статутот на ИСРМ се уредува името, 
седиштето и организацијата на ИСРМ, неговата дејност, застапувањето и претставувањето, органите и 
нивните надлежности и одговорности, правата и обврските на членовите на ИСРМ, финансирањето и други 
прашања во врска со неговото работење.
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Во согласност со член 73 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европската заедница и нејзините земји (ССА, април 2004 година), Република Македонија презема неопходни 
мерки со цел да се забрза развојот на стандардизацијата како еден од столбовите на инфраструктурата на 
квалитет, да се поттикне учеството во работата на европските тела за стандардизација (CEN, CENELEC, 
ETSI, EA, WELMEC, EUROMED и др.), како и да се поттикне користењето на техничките прописи на 
Заедницата и европските постапки за стандарди, тестирање и за оцена на сообразноста. Во март, 2003 
година беше извршен пренос на членството во ISO (Меѓународната организација за стандардизација) од 
Бирото за стандардизација и метрологија на ИСРМ. Подоцна, во 2003 година, ИСРМ стана придружен член 
во CEN (Европски комитет за стандардизација). Во 2005 година, ИСРМ беше прифатен како асоцијативен 
член во IEC (Меѓународната електротехничка комисија), а во март 2005 година стана придружен член 
во CENELEC (Европскиот комитет за електротехничка стандардизација). ETSI (Европскиот институт за 
телекомуникациски стандарди) во декември 2006 година го призна ИСРМ како NSO (национално тело за 
стандардизација).
Организациската структура се темели на Собранието на ИСРМ кое го сочинуваат членките на ИСРМ и 
претставниците на основачот. Советот на ИСРМ е основан со одлука на Собранието на ИСРМ. Советот на 
ИСРМ е составен од девет члена и тоа: три претставници на основачот, четири претставници од членките 
на ИСРМ, еден претставник од вработените во ИСРМ и претседателот на Собранието на ИСРМ.
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3.8.6. Професионални здруженија

Во Македонија постојат неколку професионални здруженија за БЗР кои активно ја подигаат свеста за 
значајноста на безбедноста и здравјето при работа, преку различни кампањи и медиумски настани. 
Во февруари 2014 година Министерот за труд и социјална политика, врз основа на член 18–в став 4 од 
Законот за безбедност и здравје при работа, донесе Правилникот за начинот на бодувањето на активното и 
пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа како и 
Правилник за стручно усовршување на стручни лица од областа на безбедност при работа. 
Оваа законска измена придонесе за развој на уште една дополнителна активност на овие здруженија односно 
организација и реализација на програми за континуирано стручно усовршување на стручните лица за БЗР. 
Дел од здруженијата, Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) и Здружението за безбедност 
при работа „28-ми АПРИЛ”, имаат добиено решение за спроведување на програми за континуирано стручно 
усовршување на стручните лица за БЗР од Министерството за труд и социјална политика.
Активни професионални здруженија за БЗР во Република Македонија се: 

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА (МЗЗПР)
Здружението е единствена професионална невладина организација по начинот на своето делување и бројот 
на редовно вработени професионалци во Република Македонија, но и пошироко во регионот на југоисточна 
Европа. Нејзината главна цел е преку создавање на превентивна култура да се создадат безбедни работни 
места прилагодени на човекот. Психофизичкиот интегритет на работниците, евалуацијата на работничките 
права, имплементацијата и целосната примена на легислативата од областа на безбедноста и здравјето 
при работа се само некои од целите за кои се залага МЗЗПР. Македонското здружение за заштита при 
работа (МЗЗПР) е првата професионална организација во Македонија која успешно работи во областа 
на безбедноста и здравјето при работа повеќе од 50 години. МЗЗПР е ILO/CIS Колаборативен центар за 
Македонија и Focal Point на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU OSHA), која заедно 
со TNO институтот од Холандија се единствените национални организации кои според начинот на своето 
финасирање не припаѓаат на државните структури, поточно не се финансираат од буџетски средства. 
На национално ниво, организацијата е вклучена во сите дебати во делот на легислативата за заштита 
при работа и со свој претставник учествува во работата на Советот за безбедност и здравје при работа 
на Македонија од почетокот на негово основање во 2009 година како преставник на професионалните 
организации од областа на безбедност при работа.
Верувајќи во постулатот дека едниствено професионалци можат да понудат професионални решенија за 
намалување на ризиците на работното место и притоа да делуваат на создавање на превентивна култура, 
МЗЗПР иницира создавање на интердисциплинарни студии по заштита при работа во 1980 година, а истите 
ги запишуваат првите студенти во учебната 1988/1989 година во рамките на Машинскиот Факултет во 
Скопје.
Подоцна, во 2009 година МЗЗПР иницира започнување на постдипломски студии за безбедносно 
инженерство на Универзитетот ”Гоце Делчев” од Штип, каде во 2010/2011 година започнуваат со студии 
првите запишани постдипломци.  
Неговите актуелни активности се особено фокусирани на примената на законот за безбедност и здравје 
при работа во РМ, како и зачленувањето во Светската организација за заштита при работа, но и други 
релевантни организации, мрежи и институции од областа на безбедноста и здравјето при работа.
МЗЗПР реализира различни проекти од областа на безбедноста при работа во рамките на меѓународната 
соработка или во соработка со Државниот инспекторат за труд, Сојузот на Синдикатите на Македонија и 
други институции или организации во областа.
Од 2008 година, МЗЗПР стана прв ILO/CIS Колаборативен центар во Р. Македонија
Во текот на своето долгогодишно работење, Здружението има организирано голем број на проекти од 
областа на БЗР, меѓународни и домашни конференции, јавни расправи, различни форми на обука и голем 
број на едукативни настани за градење на професионални капацитети во областа на безбедноста и здравјето 
при работа. Како организација која успешно и професионално реализира многу БЗР тематски обуки, во 
септември 2015 година Македонско здружение за заштита при работа со Одлука на Министерството за 
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труд и социјална политика е овластена за спроведување на стручно усовршување на стручните кадри за 
безбедност при работа во Република Македонија. 
Почнувајќи од 2004 година, континуирано, па се до денес, Македонското здружение за заштита при работа, 
како организатор, има реализирано над 100 обуки во Република Македонија, како и во непосредното 
опкружување. Еден од примерите дека заштитата при работа не познава граници беше и Балканско Road 
Show – каде МЗЗПР за временски период од 15 работни дена организираше дводневна обука во Македонија, 
Србија, Бугарија и Словенија. Забележани се и бројни Меѓународни конференции на Балканскиот 
полуостров, почнувајќи од Словенија, па сé до Македонија. Особено важно за афирмација на работата 
на Македонскотот здружение за заштита при работа е и учество на Светскиот конгрес за БЗР во Истанбул 
(2011) и Франкфурт (2014) со свој штанд каде што беа преставени активностите на организацијата, но исто 
така промовирана и новосоздадената балканска мрежа за безбеност и здравје при работа, или накратко 
наречена BALcanOSH.net која од 2016 година функционира помогната од Европската Унија.

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА – БИТОЛА 
Здружението за заштита при работа од Битола е основано во декември, 1976 година и истото работи 
со индивидуални и колективни членови. Во рамките на своите активности се одржуваат трибини, обуки, 
семинари, работилници, стручна помош со цел да се насочат работодавачите и работниците околу 
примената на законските и подзаконските акти, со цел заштита на работниците и намалување повредите 
при работа. Секоја година се подготвува анализа на повредите при работа во битолското стопанство и 
споредбена анализа во последните три години.

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА „28-МИ АПРИЛ"
Здружението 28-ми Април e формирано во 2012 година со цел залагање за безбедни и здрави работни места, 
помалку повреди и несреќи преку пружање на стручна и техничка поддршка од областа на безбедноста при 
работа за сите заинтересирани страни. 
Со стекнувањето на овластување од Министерството за труд и социјална политика, од октомври 2015 година 
спроведува обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа. Организатор е на 
повеќе меѓународни конференции: во соработка за Сојузот за безбедност при работа на Србија, Машински 
Факултет – Скопје, Департман за инженерство, заштита на животна средина и безбедност при работа – 
Факултет за технички науки – Нови Сад, и Факултетот за безбедност при работа – Ниш, а беше и еден од 
организаторите на Меѓународната конференција за регионална соработка БОН-ТОН во БЗР, заедно со 
Македонско здружение за заштита при работа и Машински Факултет во Скопје.

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ
Во областа на безбедноста и здравјето при работа, свои активности презема и Македонското здружение за 
медицина на трудот (МЗМТ). МЗМТ е професионална асоцијација на докторите специјалисти по медицина 
на трудот, како и другите доктори кои што се активни во доменот на медицината на трудот и безбедноста и 
здравјето при работа. 
Здружението интензивно работи на развојот на службите за медицина на трудот, како и тренингот, 
едукацијата и истражувањето во областа на медицината на трудот.
Здружението е активен член на Македонското лекарско друштво (МЛД) и претставува еден од клучните 
организатори на конгресите, семинарите, конференциите и работилниците во областа на медицината на 
трудот во Република Македонија. Здружението интензивно работи на развојот на службите за медицина на 
трудот, како и на тренингот, едукацијата и истражувањата во областа на медицината на трудот. 
Како резултат на интензивната соработка со Лекарската комора на Македонија (ЛКМ) и МЛД, во изминатиот 
период, МЗМТ успешно организираше различни форми на континуирана медицинска едукација за 
докторите специјалисти по медицина на трудот, посветени на различни теми од интерес. МЗМТ заедно 
со МЗЗПР во 2013 година ја организираа работилницата на тема: “Улогата на специјалистот по медицина 
на трудот во проценка на ризикот на работното место”, која што беше акредитирана од страна на ЛКМ. 
Во рамките на континуираната медицинска едукација на докторите специјалисти по медицина на трудот, 
во последниве неколку години одржани се голем број работилници, посветени на: актуелните предизвици 
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и новини во медицината на трудот во Р. Македонија, минималните барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанци токсични 
за репродуктивниот систем, болестите предизвикани од азбест, мускулоскелетните болести поврзани 
со работата, стресот поврзан со работата, синдромот на согорување, мобингот на работното место и 
професионалните кожни болести.
Претставници од МЗМТ зедоа активно учество на Меѓународната конференција Безбедносен инженеринг 
во функција на подобрување на условите за работа, организирана од страна на Здружението за безбедност 
при работа „28-ми Април“, Сојузот на стопански комори на РМ, Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје и Машинскиот Факултет, а под покровителство на Министерството за труд и социјална политика и 
Министерството за здравство.
Во 2013 година, во рамките на одбележувањето на 10 години од основањето на Колаборативниот центар на 
Светската здравствена организација (СЗО) при Институтот за медицина на трудот на Република Македонија 
- Скопје, беше одржан едукативен Состанок посветен на развојот на Национална програма за елиминација 
на болестите предизвикани од азбест.
Во организација на МЗМТ, во октомври 2016 година во Скопје беше одржан Вториот Македонски конгрес 
за медицина на трудот со меѓународно учество, чие што мото беше “Работиме заедно за здравјето на 
работниците”. Истата година, МЗМТ заедно со Специјалистичкото здружение на лекарите по социјална 
медицина со организација на здравствената дејност, Здружението на докторите специјалисти по хигиена и 
здравствена екологија, Здружението на микробиолозите на Македонија и Здружението на епидемиолозите 
на Р. Македонија, активно учествуваше во организацијата на Деновите на превентивна медицина во 
Република Македонија со мото “Здравје за сите - Сите за здравје”.
Како резултат на активностите на членовите на Македонското здружение за медицина на трудот во насока 
на промоција на значењето на донесување на легислативен акт за подобрување на квалитетот на услугите 
во медицината на трудот и унапредувањето на здравјето на работниците, во мај 2013 година, донесена е 
Уредбата за Мрежата на медицина на трудот од страна на Владата на РМ (Сл. весник на РМ, бр. 67/13).

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ИНЖЕНЕРИ ЗА ЗАШТИТА ТУТЕЛА
Здружението на инженери за заштита Тутела, Скопје, е најмладо од постојните здруженија и истото е 
формирано на 28.02.2018 година. Тоа за цел има да ги обедини и  претставува експертите со долгогодишно 
работно искуство во областите безбедност и здравје при работа и противпожарна заштита. 
Основна цел на Здружението е преку своите активности базирани на рамноправен партнерски пристап и 
целосна отвореност, да оствари транспарентна соработка со сите активни чинители (владини и невладини 
правни субјекти, образовни институции, физички лица и меѓународни организации) кои по било која основа, 
имаат допирни точки со областа на БЗР и противпожарна заштита, а со самото тоа да допринесе за 
подобрување на актуелните состојби во истите.

3.9. Координација и соработка

МТСП и МЗ како најодговорни институции за креирање на политиките во областа на БЗР, преку свои 
комисии и тела носат одлуки за делување во областа. Потребна е подобра координација помеѓу ресорните 
министерства преку формирање на заеднички комисии и тела кои се одговорни за работи од областа на 
БЗР.
Научно-образовните институции тесно соработуваат со професионалните здруженија во насока на 
организација на разни обуки од областа. Покрај тоа, во соработка со здруженијата организирани се серија 
успешни меѓународни конференции во областа на БЗР, како одлична можност за стекнување на нови 
знаења, размена на искуства и примери на добра пракса.
Во однос на евиденцијата на повреди и професионални заболувања потребна е подобра комуникација и 
соработка на службите за медицина на труд и ИЈЗ.
Особено треба да се истакне улогата на Националниот совет како советодавно тело за БЗР на Владата 
на Р. Македонија, кој ја подготви Предлог Националната стратегија 2020 со Акционен план на активности, 
вклучувајќи ги сите чинители во областа преку своите претставници во Советот.
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3.10. Моментална состојба и препораки

Организациската рамка и механизмите за извршување на работи од областа на БЗР во изминатиов 
период се значително унапредени. МТСП и МЗ се основните државни институции одговорни за креирање и 
спроведување на политиките во областа на БЗР.
ДИТ го спроведува законот и подзаконските акти во областа на БЗР, со кои се уредуваат односите помеѓу 
работодавачите и работниците.
Националниот совет за БЗР со Акционен план на активности согласно Стратегијата за БЗР 2020, ги 
интензивира своите активности вклучувајќи ги сите партнери рамноправно. 
Во сферата на образованието треба да се нагласи улогата на високо образовните институции во делот 
на формално образование кои продуцираат кадри, стручно и професионално оспособени да одговорат на 
барањата на исклучително комплексната улога на стручното лице за безбедност при работа. Заложбите се 
во насока на поставување на стручното лице за безбедност при работа на професионална основа со можност 
за негова постојана надоградба во делот на неформално образование. Во овој дел значајна е улогата на 
здруженијата во областа на БЗР кои реализираат низа обуки преку организација на конференции, семинари, 
работилници, дебати и сл. на различни теми од областа. Сепак не постои евалуација на одржаните обуки 
за континуирано усовршување на стручните лица, па голем дел од обуките се сведуваат на повторување 
на веќе познати работи дефинирани во Законот за БЗР или подзаконските акти. Потребна е ревизија на 
критериумите за овластување за обуки за континуирано усовршување на стручните лица за безбедност при 
работа.
Стручното лице за безбедност при работа не смее да биде случајно избрано лице само за задоволување на 
законската обврска. За оваа цел неопходно е да се направи ревизија на постоечките критериуми и начинот 
на полагање на стручниот испит за БЗР.
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4. УЛОГАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ ВО БЗР

4.1. Програмите за БЗР на социјалните партнери

4.1.1. Организации на работодавци

Актуелно регистрираните организации на работодавачите во Република Македонија, (Унија на 
работодавците на Република Македонија, Конфедерација на работодавачите на Република Македонија, 
Здружение на работодавачи во транспорт и врски) се повеќе ја разбираат важноста на познавање и примена 
на принципите на безбедност и здравје при работа како социјален и економски бенефит.
Соработката на здруженијата на работодавачите со стручните асоцијации и институции, агенциите и 
Министерствата во доменот, како и со здруженија на работниците, (обуки, тренинзи, кампањи) треба да 
придонесе кон подобро разбирање на вредноста на заштитата на работа како долгорочна инвестиција , а 
не како трошок.
Организациите на работодавачи и работниците имаат мошне важна улога во системот на безбедност 
и здравје при работа. Прашањата од доменот на безбедноста и здравјето при работа, се предмет и на 
трипартитниот Економско-социјален совет кој што вклучува претставници од владата, работодавците и 
синдикатите. Претставниците на работодавците и работниците, исто така се членови и на Националниот 
совет за безбедност и здравје при работа. Еден од клучните механизми на соработка во системот на 
безбедност и здравје на работа е социјалниот дијалог.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА (ОРМ) 
Во Република Македонија, Организацијата на работодавачи на Македонија е единствена репрезентативна 
организација на работодавачи од стопанството, која има легитимитет да преговара и да склучува Општ 
колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и е единствена репрезентативна 
организација на работодавачи од приватниот сектор што може да учествува во трипартитни тела за 
социјално партнерство (работодавачи, синдикати и Влада – Економско-социјален совет).
Вклученоста на Организацијата на работодавачи се однесува на теми во интерес на работодавачот, 
поврзани со образование, инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при работа, 
трудова и социјална легислатива, оданочување, инвестирање, казнена политика и кредитирање.
Мисија на Организацијата на работодавачи на Македонија е креирање мерки и политики преку активно 
учество на работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите засегнати страни. Основните 
цели и задачи на Организацијата е да ги застапува интересите на работодавачите, воопшто, и посебно во 
социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување на правата и слободите на работодавачите, 
колективно договарање, склучување и спроведување на Општиот колективен договор за стопанство во РМ, 
како и Колективни договори на ниво на дејности. Целта на ОРМ, меѓу другото, е подигнување на свеста на 
работодавачите за важноста на безбедноста и здравјето при работа, како и подигнување на јавната, бизнис 
и национална култура за превенција во областа на БЗР.
Според Организацијата на работодавачи на Македонија, досегашната примена на законската регулатива 
во безбедноста и здравјето при работа не го намалила бројот на повреди и несреќи на работните места, 
особено во земјоделството, градежништвото и преработувачката индустрија, каде бројот на повреди и 
несреќи е најголем.
Организацијата на работодавачи укажува на тоа дека е неопходна континуирана обука и усовршување 
на стручните лица за безбедност и здравје при работа во компаниите, како и примена на одредбите од 
директивите на ЕУ и мерките за подобрување на безбедноста и здравјето при работа.

4.1.2. Организации на работници

Во Република Македонија постојат неколку синдикални организации како претставници на работниците, кои 
во своите агенди на делување ги вклучуваат и активностите кои се однесуваат на безбедност и здравје при 
работа.
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Работниците, како најранливата алка во синџирот на безбедност и здравје при работа, имаат полно 
право и должност да бидат запознаени со сите мерки за заштита при работа и истите постојано да ги 
имплементираат. Нивните претставници за безбедност и здравје при работа се едни од клучните елементи 
во системот за безбедност и здравје при работа.

СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА (ССМ) 
Сојузот на синдикати на Македонија е самостојна организација независна од власта и политичките партии. 
ССМ е социјален партнер и репрезентативен синдикат на национално ниво, како и репрезентативен синдикат 
во приватниот и во јавниот сектор. Тоа е организација во која доброволно и врз демократска основа се 
здружуваат синдикатите заради застапување на економските и социјалните интереси на членството кое 
брои повеќе од 67.000 и претставува еден од двата репрезентативни синдикати во Македонија. Генерална, 
стратешка цел на ССМ е обезбедување здрави и безбедни услови за работа, што ќе го сочуваат човековото 
достоинство и неговото здравје на работното место. За ССМ значајно место има подигнувањето на свеста 
кај вработените, но и кај релевантните субјекти во државата, односно кај социјалните партнери, научните и 
стручните организации и институции, експертите, професионалците и невладиниот сектор за прашањата од 
областа на безбедноста и здравјето при работа. ССМ редовно учествува на годишните собранија на МОТ 
и дава мислења и забелешки за извештаите на Владата на РМ во врска со трудовите стандарди, како и за 
имплементацијата на конвенциите и препораките на МОТ. ССМ во рамките на спроведувањето на своите 
статутарни и програмски определби континуирано реализира обуки, семинари, конференции и кампањи со 
цел да се информираат и оспособат работниците и нивните претставници за реализирање на сите законски 
права и обврски во насока на подобрување на здравите и безбедни услови за работа во работните средини.

КОНФЕДЕРАЦИЈАТА НА СЛОБОДНИ СИНДИКАТИ (КСС)
КСС е основана на 28 декември 2005 година, како резултат на едно слободно, демократско и независно 
синдикално движење со основна цел да се стави крај на квази – синдикализмот и да се врати надежта и 
вербата кај работниците во просперитетот и почитта кон трудот. Основачи на КСС се Самостојниот синдикат 
за образование, наука и култура на РМ, Самостојниот синдикат на вработените во одбраната, Федерацијата 
за транспорт и врски и Синдикатот на финансиските организации на Македонија.
Конфедерацијата на слободни синдикати е доброволна синдикална организација во која се здружени 
синдикати од јавниот и приватниот сектор во РМ, кои притоа формираат две федерации: Федерација за јавен 
сектор и Федерација за приватен сектор. КСС е самостојна организација, независна од власта, политичките 
партии, работодавачите и другите организации и интересни групи, формирана со цел за јакнење на активна 
улога на работниците како социјален партнер во државата. Една од основните задачи на КСС се поздрави 
и побезбедни работни места, како и унапредување на здравјето на работниците.
Основни цели на КСС се: економска и социјална сигурност на работниците, заштита и унапредување на 
работничките права, пристоен животен стандард, навремени и достоинствени плати и пензии, гарантирање 
на минималната плата, поздрави и побезбедни работни места, здравствена заштита за сите граѓани, развој 
на демократијата, социјалната правда и солидарност.
Основни методи за остварување на целите се: поттикнување и развивање на конструктивни односи помеѓу 
социјалните партнери, развивање на социјалниот дијалог и социјалното партнерство, поттикнување и 
унапредување на колективното договарање на сите нивоа, учество во одлучувањето во институциите на 
системот, покренување на иницијативи за донесување на закони и за ратификација и имплементација на 
конвенциите на МОТ, афирмација на синдикалната политика и активност преку информативно – пропагандна 
дејност, и како крајно средство користење на правото на индустриски акции (протести и штрајкови).
Во КСС се здружени 11 грански синдикати, и тоа:

 ● Самостоен Синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (СОНК);
 ● Самостоен Синдикат на работниците во енергетика, рударство и индустрија (ССЕРИ);
 ● Синдикат на станбено-деловни, комунални организации на Република Македонија (ССКО);
 ● Синдикат за транспорт и врски (СТВ);
 ● Синдикат на администрација и државната управа на Македонија (САДУ);



47

 ● Синдикат на поштенско-телекомуникациските оператори на Македонија (СПТОМ);
 ● Независен синдикат на одбраната (НСО);
 ● Независен синдикат на пожарникарите на Македонија (НСПМ);
 ● Земјоделски Синдикат (ЗС);
 ● Синдикат за угостителство и туризам (СУТ);
 ● Синдикат за здравство и фармација (СЗФ).

Денес, КСС е репрезентативна синдикална организација на национално ниво и по тој основ има свои 
претставници и учествува во работата на Економско-социјалниот совет на РМ (ЕСС).
И покрај реализирани повеќе обуки, семинари и конференции, организирани кампањи во овој домен во 
последниве неколку години, со цел за адекватно информирање на работниците, сеуште е неопходна 
интензивна работа во областа на БЗР со цел за зголемување на свесноста на работниците и промоција на 
здравје на работното место.

СОЈУЗ НА СИНДИКАТИ НА МАКЕДОНИЈА (ССМ)
Сојузот на синдикати на Македонија има и посебен Центар за едукација преку кој се обезбедува развој и 
спроведување тренинзи и обуки во различни области. Сепак и покрај реализирани повеќе обуки, семинари 
и конференции, организирани кампањи во овој домен (проценка на ризик, мобинг на работното место и др.) 
со цел за адекватно информирање на работниците за ова прашање, во последниве две-три години, сеуште 
се чувствува дека тоа не е доволно за соодветен импакт на свеста на работниците и нивното делување на 
работното место.
За Сојузот на синдикатите на Македонија безбедноста и здравјето при работа е едно од централните 
прашања. Генерална, стратешка цел на ССМ е обезбедување здрави и безбедни услови за работа, што ќе 
го сочуваат човековото достоинство и неговото здравје на работното место.
Правото на работниците да работат во безбедни услови е темелно и неприкосновено право, загарантирано 
со меѓународните и националните правни прописи. Основното човеково право на праведни и поволни 
услови при работа мора да се почитува и да претставува одговорност и обврска на целото општество. 
Како демократска и независна организација на работниците и како легитимен претставник на работниците 
повеќе од едно столетие, ССМ му придава централно место на прашањето на безбедноста и здравјето при 
работа. ССМ смета дека безбедноста и здравјето при работа е еден од клучните фактори на општествениот 
напредок. 
Значајно место има подигнувањето на свеста кај вработените, но и кај релевантните субјекти во 
државата, односно кај социјалните партнери, научните и стручните организации и институции, експерти 
и професионалци и кај невладиниот сектор. Безбедноста треба да претставува стратешка цел на сите 
релевантни субјекти во државата.
ССМ ги презема следните активности за развој и унапредување на БЗР:

 ● расправа и бара од работодавачот и раководниот кадар доследно да ги применуваат прописите и да 
преземаат соодветни мерки за БЗР;

 ● преговара со работодавачот за остварување на правото на работење во услови кои не претставуваат 
ризик за животот и здравјето;

 ● учествува во Советот за безбедност и здравје на национално ниво;
 ● Соработува со организациите на работодавачите, со специјализирани научни и стручни организации 

и институции, со трудовиот инспектор, со меѓународни синдикални организации, со МОТ и други 
организации;

 ● Овозможува бесплатна правна помош и ги застапува вработените, членови на ССМ, пред судот;
 ● Му дава приоритет на образованието и обуката на вработените, посебно на претставникот за БЗР. 

Обуката е клучна компонента во унапредувањето на БЗР;
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 ● Се залага безбедноста и здравјето соодветно да се интегрираат во образовниот систем.
Како репрезентативен синдикат и актуелен социјален партнер во државата, со свои претставници ССМ 
учествува во работата на собраниските комисии: Комисијата за труд и социјална политика, Законодавно-
правната комисија, Комисијата за финансирање и буџет, Комисијата за економски прашања, Комисијата за 
здравство и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.
Исто така, ССМ учествува во работата на: Националниот совет за евроинтеграции, Националниот совет за 
безбедност и здравје при работа, Координативното тело за општествена одговорност на претпријатијата, 
управните одбори на: Агенцијата за вработување на РМ, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и 
Фондот за здравство.
Од 10.3.2015 година, ССМ е членка и на Европската конфедерација на синдикатите (ЕТUC). ССМ, 
како репрезентативен претставник на работниците, учествува во работата на годишните собранија на 
Меѓународната организација на трудот. ССМ е учесник на многубројни активности на Паневропскиот 
регионален совет на синдикатите од Југоисточна Европа и на Регионалниот синдикален совет „Солидарност“ 
(ITUC – PERC).
ССМ е репрезентативен синдикат и во приватниот и во јавниот сектор во стопанството и е учесник во 
работењето на националниот економско-социјален совет на РМ.
Согласно последното решение за утврдување репрезентативност, во Сојузот на синдикатите на Македонија 
членуваат 66.386 членови
Во поглед на образовните активности ССМ има организирано кампањи, трибини и конференции со поддршка 
на Фондацијата “Фридрих Еберт“. Со помош на фондацијата, ССМ ги има издадено следните публикации: 
“Прирачник за безбедност и здравје при работа“, “Прирачник за психички притисок на работното место – 
мобинг“. Со помош на МОТ е публикувана корисна литература, како што се дванаесетте прирачници на 
македонски јазик од Збирката на МОТ “Вашето здравје и заштита при работа“.

Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија (УНАСМ)
Унијата на независни и автономни синдикати на Македонија се залага за примена на меѓународните 
стандарди, конвенции и препораки. Во македонското општество зазема конкретни активности со цел 
промовирање и унапредување на работничките права. Приоритетните цели на УНАСМ се:

 ● Градење посилно и независно синдикално движење, посветено на организирање, колективно 
преговарање и на промовирање прогресивни закони;

 ● Осигурување подобар живот и пристојни животни стандарди, достоинствена и достапна здравствена 
заштита и социјална сигурност;

 ● Подобрување на условите за живот на пензионерите и на социјално загрозените семејства;
 ● Еднакви можности за сите, без разлика на пол, вера, возраст, образование, етничка и верска припадност, 

сексуална определба и подобрување на социо-економската положба;
 ● Соработка со слободни и демократски синдикални организации од Европа, САД, Азија и други;

УНАСМ израсна преку синдикална борба, кога во деведесеттите години ги направи најмасовните штрајкови 
на машиновозачите и на вработените во ЕМО од Охрид во 1989 година. Унијата е формирана во 1991 
година, со што започна плурализмот во синдикалното движење во Македонија.

4.2 Учество на национално и секторско ниво и на ниво на претпријатие

4.2.1. Учество на националниот трипартитен одбор за БЗР (Економско-социјален совет)

Економско-социјален совет е трипартитно советодавно тело коe што вклучува претставници од Владата, и 
репрезентативни претставници на работодавачите и синдикатите. Структурата на ЕСС е составена од 12 
членови: четири члена именува Владата на РМ, четири члена именуваат репрезентативните здруженија 
на работодавачи на територијата на Република Македонија и четири члена именуваат репрезентативните 
синдикати на територијата на Република Македонија. 
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Надлежностите на ЕСС се:
 ● ги следи, проучува и оценува влијанието на економската политика и мерките на економската политика 

на социјалната стабилност и развој;
 ● ги следи, проучува и оценува влијанието на социјалната политика и мерките на социјалната политика на 

економската стабилност и развој;
 ● ги следи, проучува и оценува влијанието на промените на цените и платите на економската стабилност 

и развој;
 ● му дава образложено мислење на министерот за труд за прашања и проблеми поврзани со склучувањето 

и примената на колективните договори;
 ● им предлага на Владата, работодавачите и синдикатите, односно на нивните здруженија на повисоко 

ниво, водење на усогласена политика на цени и плати;
 ● дава мислења по предлози на закони од областа на трудот и социјалната сигурност;
 ● ја промовира и поттикнува идејата на тространа соработка (трипартитен социјален дијалог) помеѓу 

социјалните партнери за решавање на економските и социјалните прашања и проблеми;
 ● го поттикнува мирното решавање на колективните работни спорови;
 ● дава мислења и предлози на министерот за труд во врска со другите прашања утврдени со овој закон.

Прашањата од доменот на безбедноста и здравјето при работа, се предмет на овој Совет. Претставниците 
на работодавачите и работниците, исто така се членови и на Советот за безбедност и здравје при работа. 
Еден од клучните механизми на соработка во системот на безбедност и здравје на работа е социјалниот 
дијалог. Дејноста на ЕСС се темели на потребата за тристрана соработка меѓу Владата, синдикатите и 
здруженијата на работодавачите, во решавањето на економските и социјалните прашања и проблеми. ЕСС 
разгледува законски и други прописи, национални стратегии и програми кои што се во врска со економско - 
социјалните интереси на работниците и работодавачите, проекти и материјали од економската и социјалната 
сфера и при тоа носи соодветни предлози, мерки и заклучоци. Заклучоците во однос на законските прописи 
се доставуваат до Владата на РМ и Собранието на РМ.

4.2.2. Бипартитни одбори (Одбори за БЗР)

Бипартитните одбори, односно одборите за БЗР никако неможат да бидат занемарени, ниту пак изоставени 
како чинители со значајна улога како социјални партнери во БЗР. За жал, Македонската легислатива 
сеуште не препознава ниту една законска обврска или препорака која би го поттикнала ваквиот начин на 
организирање на одборите за БЗР. Од друга страна одборите за БЗР на ниво на претпријатие може да се 
каже дека функционираат само во мал дел од стопанските субјекти во Република Македонија кои може да 
се наречат „исклучоци“, во позитивна смисла, и тоа се најчесто компании каде преовладува странскиот 
капитал, односно компании кои своите политики за БЗР ги поставуваат врз основа на веќе креирани глобални 
системи за БЗР каде ваквите одбори се составен дел од организациската структура на компанијата. 
Примерот на соседните земји кои веќе ги имаат имплементирано ваквите успешни практики во законодавната 
структура, претставуваат вистински модел за олеснување на адаптацијата и приближувањето до Европските 
политики во однос на безбедност и здравје при работа. Ваква соседна земја која веќе ги има адаптирано и 
имплементирано овие модели на бипартитни одбори претставува Хрватска. 
Според Законот за заштита при работа во Хрватска, секој работодавач кој вработува 50 и повеќе работници 
е должен да основа Одбор за БЗР. 
Исто така, во законот е пропишана и структурата, односно задолжителните членови кои мора да го 
сочинуваат Одборот за заштита при работа:
1. Работодавач (или лице овластено од работодавачот)
2. Стручното лице за БЗР (кое ги извршува работите за БЗР кај работодавачот)
3. Стручно лице од областа на медицина на трудот (избран според посебно дефинирани услови и прописи)
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4. Лицето претставник на вработените за БЗР (или нивниот координатор, ако се повеќе претставници)
При секој координативен состанок / седница на Одборот за БЗР, задолжително се известува Државниот 
инспекторат за БЗР, кој што понатаму одлучува дали ќе присуствува, односно неговото присуство не е 
задолжително. 
Дополнително за секоја повреда со тешки или фатални последици на работно место и за секоја утврдена 
професионална повреда или пак наод од надлежен инспектор при кој е утврден некаков недостаток во 
однос на БЗР, работодавачот е задолжен да свика седница на Одборот за БЗР во рок од два работни дена 
од случувањето на настанот. 

4.2.3. Учество на актерите ниво на претпријатие

СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, „Стручно лице за безбедност при работа”. е вработено 
стручно лице кај работодавачот назначено од него за извршување стручни задачи поврзани со безбедноста 
при работа.
Доколку работодавачот, не е во можност или нема соодветни стручни вработени лица и техничка опременост 
таквите работи и обврски самостојно да ги извршува, тој овие обврски може да ги довери на овластени 
правни или физички лица.
За овластување од МТСП пропишана е соодветна постапка која вклучува комисиски испитување на условите, 
за испитување на кадровскиот потенцијал, технички и други услови согласно Правилникот за услови за 
вработени, организација, технички и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за 
вршење на стручни работи.
Министерот надлежен за работите од областа на трудот на правното или физичко лице кое ги исполнува 
условите му издава дозвола за вршење на следниве стручни работи: проценка на ризикот, редовно 
тестирање и контрола на работната опрема, концепт за изјавата за безбедност, изработка и спроведување 
на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и вршење на периодични 
мерења на хемиски, физички и биолошки штетности и микроклиматски услови во работната средина. 
Стручните лица во извршувањето на своите задачи, треба да соработуваат со доктор специјалист од 
областа на медицина на труд, како и со вработените.

Учество на претставникот од синдикалната организација во процесот на потврдување на проценката 
на ризикот на работните места
Следејќи ја имплементацијата на Законот за БЗР во практиката, ССМ оцени дека е потребно поактивно 
вклучување на синдикалниот претставник во сите постапки за унапредување на здравите и безбедни 
услови за работа во компаниите. Како резултат на тоа ССМ во 2014 година реализираше кампањата „За 
сигурни работни места“ во чии рамки беше покрената иницијатива за измени на Законот за БЗР, во насока 
на активно учество на синдикалниот претставник покрај претставникот на вработените за безбедност и 
здравје при работа во креирањето на здрави и безбедни услови во работните средини
Иницијативата беше поддржана од социјалните партнери и во 2014 година беа донесени измени на Законот 
за БЗР кои преставуваа негово квалитетно подобрување во насока на унапредување на социјалниот 
дијалог и колективното договарање за овие прашања . Сепак не се дефинирани критериуми за избор на 
претставникот од синдикалната организација во смисла на негово завршено образование и искуство во 
областа на БЗР.

4.3. Колективното преговарање (БЗР)

Со објавата во Службен весник на РМ, бр. 115 од 01.08.2014 година изгласан е општ колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството (пречистен текст). Овој Општ колективен договор е изработен 
од Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија, на 13.5.2014 
година и истиот ги опфаќа: Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, 
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пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/12) и  Спогодбата  за  изменување и 
дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.189/13).
Колективните договори се главно преговарани на секторско ниво и тие ги покриваат вработените од 
различни индустрии. Во Р. Македонија не постои посебен колективен договор за БЗР, но во рамките на 
општиот колективниот договор има одредени членови кои ја опфаќаат оваа областа.
Колективните договори се потпишани помеѓу социјалните партнери (претставник на работодавачот и 
претставник на  синдикат) и во нив се опфатени правата и одговорностите кои не се опфатени со Законот 
за вработување или други релевантни закони. Некои од барањата што се опишани со колективното 
договарање се:

 ● За време на времена неспособност за работа до 15 дена работникот има право на  надомест на плата во 
висина од 70%, а над 15 почнувајќи од првиот ден на боледувањето за сите денови од 90% од основицата 
утврдена со закон, како и надомест на плата во висина  од 90% од основицата во случаи утврдени со 
закон  кога боледувањето над 30  дена  го  плаќа работодавачот.

 ● Инвалид на трудот остварува посебна заштита и права во согласност со прописите за пензиско-
инвалидско осигурување, колективниот договор на ниво дејност и на ниво на работодавач.

 ● Со колективен договор на ниво на работодавач, се определуваат случаи на штетни дејствија на 
работникот за кои се утврдува висината на паушалното обештетување, како и начинот и условите за 
намалување или простување на плаќањето на обештетувањето.

 ● Основната плата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните 
за определено работно место, а особено: работни задачи во чие извршување работникот е изложен 
на неповолните влијанија на околината (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски 
температури, бучава, блескава вештачка светлина, работа во темни простории или во простории со 
несоодветно обоено светло); при работни задачи во кои согласно прописите работникот употребува 
заштитни средства како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди  за доведување 
свеж воздух или други заштитни средства; работи при кои работникот е изложен на посебни опасности 
(пожар, вода, експлозија). Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво 
на работодавач, се утврдуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места 
и износот на зголемувањето по тој основ не зависи од висината на платата на работникот, туку се 
утврдува во единствен износ за сите работници што работат во тие потешки услови на работа. Со 
колективен договор на ниво на работодавач, со методологија, се вреднуваат потешките услови за 
работа од нормалните за одделни работни места.

 ● Забранет е кој било вид на вознемирување на работно место. Работникот има право на заштита од 
вознемирување на работното место. Случаите на забрана на психичко вознемирување на работно 
место се утврдуваат согласно закон и колективен договор.

 ● Претставникот за безбедност и здравје при работа го избираат вработените од своите редови, на 
синдикален собир на мнозинскиот синдикат по предлог на синдикатот. Бројот на претставниците зависи 
од бројот на вработените во претпријатието, согласно Законот за безбедност и здравје при работа.

 ● За непрекинато боледување подолго од 6 месеци поради повреда на работа или професионално 
заболување согласно колективен договор на ниво на дејност или на ниво на работодавач се исплатува 
надоместок во висина од основицата. Основицата за пресметување на надоместокот од став преставува 
просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три 
месеци.

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и други прописи, правата, 
обврските и одговорностите на договорните страни кои го склучиле овој договор, а особено склучувањето, 
содржината и престанокот на договорот за вработување и други прашања од работните односи или во врска 
со работните односи во стопанството на РМ, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните 
спорови.
Дополнително во процесот на спроведување на мерките за на БЗР, Синдикатот има право и обврска да 
учествува и да му даде мислење на работодавачот за планирање и унапредување на условите за работа, 
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кога во процесот на работа се применува нова технологија; да учествува во утврдувањето на недостатоците 
и во подобрувањето на условите за работа и на работната средина кај работодавачот, континуирано да бидат 
информирани за условите за заштита при работа во работната средина и во случај на нивно прекршување 
да пријават во ДИТ.
Работодавачот треба во рок од 48 часа да го извести органот на државната управа надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник 
на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените и претставникот за секој смртен случај, 
колективна несреќа и повреди при работа кои предизвикуваат времена неспособност за работа повеќе од 
три работни дена, како и за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста 
на вработените при работа.

4.4. Резиме

4.4.1. Резиме одговорности на работодавците

Работодавачот врз основа на Законот за БЗР има само одговорности кои се пропишани во него и тоа:
 ● Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за сите негови вработени од 

секој аспект поврзан со работата и истите може да ги довери на овластени правни или физички лица, 
доколку не е во можност да има соодветни стручни вработени

 ● Замена на опасното со помалку опасно или безопасно;
 ● Развивање на безбедносна стратегија во смисла на технологија, организација на работа, работни 

услови, меѓучовечки односи и фактори кои влијаат на работната средина;
 ● Приоритетизирање на колективните безбедносни мерки наспроти поединечните;
 ● Обезбедување упатства, инструкции и известувања за вработените
 ● Работодавачот е должен при планирање, набавка и воведување на нова работна опрема, да се 

консултира и соработува со вработените и нивните претставници за последиците и опасностите кои 
произлегуваат од изборот на работната опрема;

 ● На работни места изложени на опасност неопходно е обезбедување пристап само на вработени обучени 
за такви работни места;

 ● Работодавачот е должен на опремата и средствата за работа да обезбеди знаци за опасност и соодветни 
напатствија за безбедно ракување;

 ● Донесување на безбедносни мерки против пожар и прва помош и евакуација;
 ● Обука на вработените за безбедно работење врз основа на сопствена програма;
 ● Обезбедување на опрема за лична заштита;
 ● Вршење повремени прегледи и испитување на работната средина и опрема;
 ● Следење на здравствената состојба на вработените, преку вршење здравствени прегледи на најмалку 

24 месеци, од овластена здравствена институција 
 ● Работодавачот е должен орудијата за работа да ги прегледа и испита: пред првата употреба; по 

реконструкција или хаварија; по преместувањето од едно на друго место, и тој не смее да стави во 
употреба орудие за работа кое не е прегледано и испитано за безбедно работење, односно кое е 
неисправно за безбедна работа

 ● Да води евиденција мора да се води за: стручната обука, извршени прегледи на средствата за работа, 
спроведени испитувања за физички, хемиски и биолошки штетности, извршени претходни и периодични 
здравствени прегледи на вработените, професионални болести и заболувања, повреди при работа или 
смртни случаи. Целата евиденција се пропишува со правилник кој го пропишува министерот за труд и 
социјална политика (Сл. весник бр.136 од 2007)
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4.2.2. Права и обврски на работниците

За разлика од работодавачот, работникот ужива и права, но и обврски според Законот за безбедност и 
здравје при работа. Дел од тие обврски се образложени во овој дел од студијата.
Работодавачот мора на секој вработен да му обезбеди соодветни обуки за безбедност и здравје при работа:

 ● при вработување;
 ● во случај на преместување на ново работно место;
 ● во случај на воведување на нова технологија или нови средства за работа и
 ● во случај на секоја измена на работниот процес која може да го промени нивото на безбедноста и 

здравјето при работа.
Oбуката за безбедност и здравје при работа мора да се прилагоди кон спецификите на работното место и 
мора да се изведе во согласност со програма која мора да биде ажурирана и изменета во поглед на новите 
облици и видови на ризици. Истата треба да се спроведe во работно време кај работодавачот или на друго 
место.
Покрај оваа обука, работодавачот утврдува задолжителни редовни теоретски и практични испити 
за безбедно извршување на работата за сите вработени на работното место каде што е констатирана 
зголемена опасност од повреда и нарушување на здравјето при процена на ризикот, како и за сите оние 
вработени на работни места каде што е зголемен бројот на случаи на повреда при работа и загрозување 
на здравјето. За овие вработени работодавачот е должен на секои три години да им обезбеди проверка на 
оспособеноста за безбедност и здравје при работа, на товар на работодавачот.
Право и обврска на секој вработен е да се грижи за сопствената безбедност и здравје и за безбедноста 
и здравјето на другите лица кои работат со него и лицата кои се засегнати од неговите активности, во 
согласност со обуките и инструкциите кои му се дадени од страна на работодавачот, да биде запознаен 
со мерките за безбедност и здравје при работа и да биде обучен за нивната примена. Тој исто така треба 
да дава предлози, мислења и забелешки за безбедноста и здравјето при работа на стручното лице и 
овластената здравствена установа.
Работникот има право да одбие извршување на работа доколку:

 ● претходно не е информиран за сите можни опасности и штетности, 
 ● ако работодавачот не го обезбеди пропишаниот здравствен преглед, 
 ● доколку е изложен на непосредна опасност по здравјето или по животот, 
 ● кога не се спроведени безбедносните мерки и да побара нивно отстранување,
 ● работодавачот не ја отстрани опасноста, 
 ● работодавачот не постапува во согласност со мислењето на овластената здравствена установа, 

вработениот дополнително може да побара интервенција од надлежниот инспектор за труд и да го 
извести претставникот.

Сепак работникот може да работи на работно место или во услови на изложеност на зголемена опасност 
од повреда или нарушување на здравјето (работа при зголемен или намален воздушен притисок, високи 
или ниски температури, штетни зрачења, зголемени вибрации, бучава, работа со болни од заразни болести 
и со заразни материјали, работа во вода и влага, тешка физичка работа, теренска работа изложена на 
атмосферски неприлики и други опасности, работа во услови на недоволна или пресилна осветленост, 
работа во простории загадени со хемиски штетности, работа под земја или под вода, работа на височина 
или на длабочина и сл.) само врз основа на процена на овластена здравствена установа со која се потврдува 
способноста на вработениот за односната работа во посебни работни услови.
Работникот мора да ги почитува пропишаните мерки за правилно користење на средствата за работа 
(машини, апарати, алати, опасни супстанции, опрема за транспорт и други средства за производство) и не 
смее да ги исклучува, менува или отстранува заштитните направи на опремата, да ја користи пропишаната 
опрема за лична заштита и по употребата да ја врати на соодветно место, како и да направи здравствени 
прегледи во согласност со законот за БЗР и другите прописи од оваа област.
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Работникот мора веднаш да го извести својот работодавач, преку претставникот, усно или во писмена 
форма, за секој недостаток, опасност по безбедноста и здравјето или за друг инцидент со кој може да 
се загрози неговата безбедност и здравје и безбедноста и здравјето на другите вработени. Доколку 
работодавачот не презема мерки за отстранување на појавите или доколку вработен смета дека не се 
спроведени соодветните мерки за безбедност и здравје, вработениот може да побара интервенција од 
надлежниот инспекторат за труд.
Вработениот мора постојано да соработува со работотодавачот и стручното лице се додека не се овозможи 
работа во безбедна работна средина и работни услови кои не претставуваат ризик во рамките на неговата 
активност или спроведување на мерките наложени од надлежниот инспекторат за труд.

4.4.3. Правата и одговорностите на претставниците за БЗР на работниците

Претставник на вработените за безбедност и здравје при работа е лице избрано од страна на вработените 
да ги застапува нивните интереси во поглед на безбедноста и здравјето при работа пред работодавачот. 
Претставникот има посебна заштита од работен однос што ја има и претставникот на синдикатот кај 
работодавачот, согласно со закон и колективен договор. Според член 30 од Законот за безбедност и здравје 
при работа претставникот од редот на вработените за БЗР има право на:

 ● да ги обиколи работните места поради согледување на состојбата во врска со безбедноста при работа 
најмалку два пати годишно, а по потреба и повеќе пати во годината,

 ● да побара од работодавачот да преземе соодветни мерки и во таа насока да поднесува предлози со цел 
да се намалат опасностите за вработените и/или да се отстранат изворите на опасностите,

 ● да ја извести инспекцијата на трудот за нејзино посредување, да присуствува, да ги даде своите 
согледувања и да има увид во записникот составен од страна на инспекторот,

 ● да побара од работодавачот информации и да има пристап до изјавите за процена за безбедноста и 
извештаите што се обврска на работодавачот и други документи во врска со планирањето и уредувањето 
на безбедноста и здравјето при работа и

 ● задолжително писмено да бидат известени од страна на работодавачот, веднаш, а најдоцна во рок 
од 48 часа од настанот, за смртен случај, колективна несреќа и повреда при работа која предизвикува 
времена неспособност за работа во траење повеќе од три работни дена, како и за секоја појава која 
преставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста на вработените при работа.

Работодавачот мора на претставникот да му овозможи непречено вршење на неговата функција, преку 
обезбедување на соодветно време и потребни средства без намалување на платата, при што не смее да го 
стават во неповолна состојба поради неговите активности.
Овие права утврдени со Законот за безбедност и здравје при работа, покрај претставникот на вработените 
за безбедност и здравје при работа, ги имаат и претседателот на синдикалната организација, односно 
синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените таму каде 
што нема синдикат.
Претставникот има право на посебна обука за безбедност и здравје при работа специфични за дејноста на 
работодавачот.

4.5. Моментална состојба и препораки

Соработката на синдикатите со ресорните Министерства, стручните и професионалните институции и 
асоцијации, како и меѓународната соработка, иако е доволно развиена, може генерално да се заклучи дека 
сеуште е недоволна. Сепак оваа студија може да претставува основа за зголемување на интересот на 
работниците и нивните претставници за ова прашање.
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5. ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО БЗР

5.1. Промотивни БЗР програми и активности

Во периодот од 2011 до март 2018 година, здруженијата за безбедност и здравје при работа, социјалните 
партнери во соработка со релевантните институции, организираа различни промотивни активности, проекти 
и кампањи за промоција на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија. 

 ● 2011 година, Македонско здружение за заштита при работа беше организатор на успешно спроведената 
Меѓународна конференција на тема: “Системи за управување со БЗР со домашни и меѓународни експерти 
и учесници“, во Битола беше одбележан Светскиот ден за БЗР, во април, 2011, со организирање на 
трибина на која учествуваа и претставници од граѓанските организации, општина Битола и останати 
локални социјални партнери. Сојузот на синдикатите на Македонија, во последниот период беше активно 
вклучен во повеќе проекти како што се оние насочени кон подобрување на политиките и националните 
законодавства за безбедност и здравје во земјите од Западен Балкан преку проектот „Европски мостови 
на соработка за безбедност и здравје при работа“, 2011-2012, финансиран од ЕК, како и преку проектот 
WIM „Вклучување на работниците за подобро и одржливо управување во претпријатијата во: Словенија, 
Македонија, Црна Гора и Србија“ 2012-2013 ,поддржан од европскиот социјален партнер: Businesseurope, 
со истакнување на улогата на социјалните партнери во приспособувањето и модернизацијата на 
законската регулатива за поинтензивно вклучување на работниците насочено кон подобро и одржливо 
управување во претпријатијата.

 ● 2012 година, Здруженијата за безбедност и здравје при работа, социјалните партнери и релевантните 
институции под мотото: „Промовирање безбедност и здравје во зелена економија“ - го одбележа 
Светскиот ден за БЗР 28-ми април во Битола на кој беа презентирани и најважните соработки и 
активности, поздравени и од МОТ. Во рамките на Европската недела во октомври беа организирани низа 
настани од страна на МЗЗПР, а беше промовирана и EU-OSHA кампањата Здрави работни места 2012: 
“Работиме заедно за превенција од ризик“. Во оваа активност во 2012 година, се вклучи и Институтот за 
медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар, со објавување брошура со тема за превенција 
од ризици на работното место со главна цел намалување на повреди при работа и професионални 
болести. Во периодот помеѓу 22 и 26 октомври 2012 во рамките на одбележувањето на Европската 
недела за безбедност и здравје при работа, МЗЗПР заеднички со своите партнери организираше серија 
настани во насока на подигнување на свеста кај сите општествени чинители.

 ● 2013 година, во рамките на 2-та меѓународна конференција на Македонско здружение за заштита при 
работа од 25 до 28 април на тема: “Национални стратегии за БЗР“, беше одбележан и настанот 28-
ми април со промоција на кампањата “Превенција на професионални заболувања“. Тркалезна маса на 
тема: “Придобивки од промоција на културата од безбедно работење на национално и регионално ниво“ 
беше организирана во рамките на Европската недела за БЗР во месец октомври со споделување на 
искуства ширум Европа.

 ● 2014 година, Здруженијата за безбедност и здравје при работа во соработка со социјалните 
партнери, образовните институции и релевантните државни институции го одбележаа Светскиот ден 
за безбедност и здравје при работа - 28 април. Тема на кампањата беше “Безбедност и здравје при 
работа при употреба на хемиски супстанци”. Во насока на промоција на безбедноста и здравјето при 
работа во Република Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) организираше собир по 
повод Први Мај, Меѓународниот ден на трудот на кој ја промовираше на кампањата: “ЗА СИГУРНИ И 
БЕЗБЕДНИ РАБОТНИ МЕСТА. За време на одбележувањето на Европската недела во Октомври МЗЗПР 
ја презентираше EU-OSHA кампањата за Управување со стресот, а Институтот за медицина на труд на 
РМ од своја страна организираше посебна работилница за доктори специјалисти по медицината на 
трудот на оваа тема. Одбележувањето на европскиот настан „Европска недела за безбедност и здравје 
при работа 2014” во Македонија ја достигна својата кулминација со одржувањето на централниот настан 
на тема „Управување со стресот”.

 ● 2015 година беше одбележан Светскиот ден за безбедност и здравје при работа - 28 април, и 
беше промовирана кампањата на тема “Вклучи се во градење култура за превенција за БЗР” со цел 
подигнување на свеста на работниците, работодавачите и на целокупното општество на меѓународно 
ниво за безбедноста и здравјето при работа. Во февруари оваа година Македонско здружение за 
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заштита при работа организираше регионалната конференција за безбедност и здравје при работа на 
тема “Граѓански организации како активни социјални актери во промоција на стандарди за БЗР” која 
даде искуства и пренесе добри практики во имплементирањето на БЗР стандардите на национално 
и регионално ниво преку учеството на земјите од регионот. Во рамки на 28 април, Светски ден за 
безбедност и здравје при работа, Македонското здружение за заштита при работа организирање настан 
во Даут-пашиниот амам во Старата скопска чаршија. На настанот кој оваа година во фокус ја става 
културата за превенција за безбедност и здравје при работа, беше презентиран годишниот извештај за 
несреќи при работа за 2014 година и се доделија наградите за добра пракса на безбедност и здравје 
при работа. По повод 28-ми април – Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа, Пивара 
Скопје продолжува со реализација на проектот за едукација на учениците во основните училишта на 
теми поврзaни со здравјето и безбедноста во училишната средина. Оваа година со едукацијата беа 
опфатени 1.500 четврто-одделенци од основните училишта во Гази Баба, Аеродром и Чаир. Во рамките 
на проектот, учениците, во присуство на своите наставници, имаат можност да стекнат сознанија и 
практични совети за тоа како да спречат повреди предизвикани од лизгање, препнување и паѓање; како 
правилно да го држат телото при седење во училишната клупа, при пишување и работа со компјутер и 
како да постапат при евентуална појава на пожар во училиштето. Исто така, во рамките на Европската 
недела за безбедност и здравје при работа беше промовирана кампањата на Европската агенција за 
безбедност и здравје при работа на тема: Да работиме заедно на справување со стресот. Во октомври 
2015 година од страна на Македонско здружение за заштита при работа, Здружението 28-ми Април 
и Машинскиот факултет од Скопје беше организирана и одржана Меѓународна конференција за 
регионална соработка БОН-ТОН во БЗР. 

 ● 2016 година, Советот за безбедност и здравје при работа во РМ, во соработка со Македонското 
здружение за заштита при работа за прв пат го организираше одбележувањето на Светскиот ден за БЗР 
- 28ми април 2016, посветен на главната тема–„Стресот и работа“, со што беше промовирана кампањата 
за борба против стресот. Во оваа прилика беа свечено доделени годишните национални награди на 
компании со најдобра практика во БЗР во РМ, за 2015 година. Сојузот на Синдикатите на Македонија 
во соработка со Македонското здружение за заштита при работа во рамките на проектот - „Зајакнување 
на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во креирање и унапредување на 
правото за безбедна и здрава работна средина - Основно човеково право“ одржаа 10 работни состаноци 
во општините низ Републиката. Средбите имаа за цел да се види колку работниците се запознаени 
со работата на претставникот на вработените за БЗР и улогата на претседателот на синдикат за 
унапредување на здравите и безбедни услови за работа. Податоците добиени од реализацијата на 
активностите на проектот говорат дека во компаниите каде што има формирано синдикална организација, 
претставникот на вработените за БЗР и претседателот на синдикат непречено и целосно ги извршуваат 
своите права и обврски од аспект на БЗР согласно закон, како и дека вработените се запознаени со 
основните принципи и одредби содржани во законот за БЗР. Македонско здружение за заштита при 
работа, како Focal Point на Европската агенција за безбедност и здравје при работа и оваа година ја 
одбележува Европската недела за БЗР која ќе трае од 24 до 28 октомври-како дел од кампањата на EU-
OSHA: ЗДРАВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СИТЕ ВОЗРАСТИ 2016. 

 ● 2017 година, Советот за БЗР со поддршка на Меѓународната организација на трудот (МОТ), го 
одбележа 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, со организирање стручен 
настан-интерсекторски Форум посветен на темата на овогодинешната МОТ кампања „Подобрување на 
собирањето и користењето на податоците во безбедност и здравје при работа”. Фокусот на кампањата 
на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа 2017, е насочен кон потребата за подобрување на 
капацитетите на земјите во собирањето и користењето на точни, објективни и сигурни податоци важни 
за безбедност и здравје при работа. Акциите на кампањата се засилени со целите на одржлив развој 
на Агендата на ООН 2030, која е потпишана и од страна на нашата држава. Учесниците на Форумот 
упатија повик на акција кон сите клучни партнери во државата- релевантни министерства и агенции, 
социјални партнери, стручни и научни институции и професионални асоцијации, но и невладиниот 
сектор за интензивирање на интерсекторски активности за адекватно собирање и користење на 
податоците во областа на БЗР, кои треба да помогнат во откривање на нови професионални ризици, 
идентификација на ризични сектори и дејности, развој и примена на превентивните мерки како и да 
обезбедат имплементација на политики и програми за безбедност и здравје при работа на национално 
ниво и на сите работни места.
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 ● 2018 година. Националниот совет за безбедност и здравје при работа на Република Македонија оваа 
година организира избор за доделување на Национална награда на компанија со најдобра пракса 
на безбедност и здравје при работа. Право на учество имаат сите компании кои ќе аплицираат со 
пополнување на барањето, а наградите ќе бидат доделени во три категории: мали компании (до 50 
вработени), средни компании (до 250 вработени) и големи компании (над 250 вработени). Изборот 
ќе биде направен од страна на независна комисија составена од експерти во областа, а свеченото 
доделување на годишните награди ќе се одржи во рамки на одбележувањето на „Светскиот ден за 
безбедност и здравје при работа 28 април“. Од јануари 2018 година, Младинските Информативни и 
Советодавни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Факултети.мк и Конфедерација 
на Слободни Синдикати на Македонија официјално ја започнаа Националната кампања „365 работнички 
права за младите“. Кампањата има за цел да ја подигне свеста кај младите за нивните работнички права. 
Преку активностите на кампањата ќе се делува кон зголемување на свеста на младите луѓе да разберат 
дека имаат права на работното место на кој начин, каде и како да се информираат за нив. Во состав 
на активностите на кампањата предвидена е Oбука на тема „Права на младите на работното место 
– пристојна работа за младите луѓе” организирана од Меѓународната организација на трудот (ILO) и 
Коалиција на младински организации СЕГА. Обуката има за цел подигнување на свеста на младите луѓе 
за нивните права на работното место, односно информирање и запознавање на младите работници со 
нивните основни права на работното место. Програмата за обука е заснована врз прирачникот на МОТ 
за „Права на младите на работното место“, кој е прилагоден на македонското законодавство и ситуација.

 ● Дополнително Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар успешно спроведува 
повеќе значајни промотивни активности од областа на здравје и безбедност при работа, со организирање 
на едукативни интерсекторски состаноци, трибини и работилници на национално и меѓународно ниво 
(СЗО Мрежа на ЈИЕ за здравјето на работниците со претставници на 9 земји од Југоисточна Европа). 
Во фокус на промотивните активности се вклучени повеќе важни теми од интерес за здравјето на 
работниците како што се професионална експозиција и елиминација на болестите предизвикани од 
азбест,спроведување превентивни прегледи и промоција на здравје кај земјоделците и невработените 
лица како вулнерабилни групи работници, кампања за заштита од штетните ефекти од екстремни 
температури –последица на климатските промени како што се топлотни или студени бранови, заштита 
од штетното влијание на УВ зраци кај работници кои работат на отворено, проблемот на мускуло-
скелетните болести, превенција и управување со стрес на работа итн.

5.2. Меѓународно градење на капацитети, активности на техничка соработка кои 
директно се однесуваат на БЗР

Со цел за зголемување на меѓународно градење на капацитети, преку реализација на активности за 
соработка кои директно придонесуваат за промоција на БЗР, издвоени се следните активности односно 
конференции организирани со поддршка од чинителите на БЗР во Р. Македонија, кои претставуваат само 
еден дел од целокупното меѓународно градење на капацитетите за БЗР: 

 ● Меѓународна конференција за регионална соработка „ГРАДЕЊЕ НА БЗР ВО 21-ОТ ВЕК”, 26-28.10.2017, 
Будва, Црна Гора

 ● 14-та меѓународна конференција „БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА - ПАТ ДО УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ“, 04.10. 
– 07.10.2017, Дивчибаре, Р. Србија

 ● Меѓународна конференција за регионална соработка „ПРОФЕСИОНАЛЕН РАК‘‘,10.11. - 11.11.2016 Блед, 
Словенија

 ● Меѓународна конференција за „РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА: БОН ТОН ВО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ 
ПРИ РАБОТА‘‘ 29.10 – 31.10. 2015, Охрид, Република Македонија

 ● Конференција со меѓународно учество „УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ 
РАБОТА“, 15.10. – 18.10.2014, Пролом Бања, Р. Србија

 ● Меѓународна конференција „БЕЗБЕДНОСЕН ИНЖЕНЕРИНГ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
УСЛОВИТЕ НА РАБОТА“ 10.05. – 12.05.2013, Охрид, Република Македонија

 ● Конференција со меѓународно учество „УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ 
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РАБОТА“, 23.10. – 26.10.2013, Пролом Бања, Р. Србија
 ● Меѓународната конференција за „НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ 

РАБОТА”, 25.04 – 18.04.2013, Маврово, Република Македонија  
 ● Национална конференција со меѓународно учество „ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ИНДУСТРИЈАТА, 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, СООБРАЌАЈОТ И КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ“, 02.10 – 06.10.2012, Тара, Р. Србија
 ● Меѓународна конференција за „УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ 

РАБОТА“, 8.02 – 9.02.2011, Струга, Република Македонија
 ● Регионална конференција за безбедност и здравје при работа на тема „Граѓански организации како 

активни социјални актери во промоција на стандарди за БЗР" беше успешно спроведена од страна на 
Македонското здружение за заштита при работа. Истата една од последните активности од проектот 
„Граѓански организации како активни социјални актери во промоција на стандарди за безбедност и 
здравје при работа”.

Дополнително, на територијата на Р. Македонија се спроведуваат и интернационални проекти кои го 
поддржуваат процесот на градење на капацитетите за БЗР:

Табела 4. Интернационални проекти кои го поддржуваат процесот на градење на капацитетите за БЗР во 
Р. Македонија

Ред. 
Бр.

Име на проектот Имплементатор Цел на проектот Времетраење 

„Подобрување на вклученоста 
и влијанието на граѓанското 
општество во јавните политики 
за безбедност и здравје при 
работа и при донесувањето 
одлуки како поддршка на 
државата во процесите на 
пристапување кон ЕУ”

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Да се подобри 
имплементацијата 
и да се зајакне 
влијанието на 
граѓанските 
организации во 
имплементацијата на 
клучните реформи за 
безбедност и здравје 
при работа, како и да 
се зголеми дијалогот и 
партнерството помеѓу 
регионалните ГО од 
ИПА регионот.

2.2018 - 8.2020

„Зголемување на капацитетите 
и зајакнување на улогата на 
регионалните организации за 
подобрување на условите за 
работа и дијалог со јавните 
институции”

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Овозможување 
околина за дијалог 
меѓу регионалните 
организации и 
јавните установи 
за подобрување на 
условите за работа

2.2016 - 7.2019

Зајакнување на партнерствата 
на граѓанското општество 
и државните институции во 
креирање и унапредување на 
правото за безбедна и здрава 
работна средина - Основно 
човеково право

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Подобрување на 
правото на работникот 
за безбедно и здраво 
работно место - 
Основно човеково 
право.

12.2015 -3.2017
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Ред. 
Бр.

Име на проектот Имплементатор Цел на проектот Времетраење 

Овозможување образование за 
БЗР за сите чинители користејќи 
добра пракса и искуства од БЗР 
институции од ЕУ

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Национален план 
за образование 
за безбедност и 
здравје при работа 
со креирање на 
модули базирани 
на моменталната 
состојба и реалните 
потреби

11.2013-10.2016

Граѓански организации како 
активни социјални актери во 
промоција на стандарди за 
безбедност и здравје при работа

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Поддршка на 
активното граѓанско 
општество во 
обезбедувањето 
на имплементација 
и надгледување 
на стандардите 
за безбедност и 
здравје при работа во 
Македонија

12.2013-3.2015

Мобилност за подобрување на 
знаењето за БЗР

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Споделување на 
знаење и добри 
практики на 
безбедност и здравје 
при работа во 
образовниот систем

5.2013-6.2014

Градење на капацитети за 
безбедност и здравје при 
работа (БЗР): Воведување на 
систем за управување со БЗР во 
Македонија

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Воведување на 
систем за управување 
со безбедност и 
здравје при работа во 
Македонија

Градење на капацитети за БЗР Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Ефикасно и одржливo 
спроведување на 
регулативите на ЕУ за 
заштита при работа 
преку зголемување 
на капацитетите 
на релевантните 
државни институции 
и воспоставување на 
Менаџмент систем за 
ЗПР
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Ред. 
Бр.

Име на проектот Имплементатор Цел на проектот Времетраење 

Подигнување на капацитетот 
на членовите на МЗЗПР преку 
обука за проценка на ризик на 
работно место

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

МЗЗПР организираше 
тридневна обука на 
тема: Подигнување 
на капацитетот 
на членовите на 
МЗЗПР преку обука 
за проценка на 
ризик на работно 
место. Обуката 
беше реализирана 
преку претставување 
на една од 
најприфатените 
методологии за 
изработка на проценка 
на ризик во ЕУ – BG 
методологијата. 
Земајќи в предвид 
дека концептот за 
проценка на ризик и 
донесените законски 
одредби се нови во 
Македонија, МЗЗПР го 
искористи Хрватското 
искуство, поканувајќи 
двајца истакнати 
експерти од Хрватска, 
да ја презентираат 
методологијата.

Методи на евидентирање 
на несреќи при работа и 
професионални заболувања во 
РМ

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Македонското 
здружение за 
заштита при работа 
го реализираше овој 
проект најповеќе 
од потребата да 
постигне напредок 
кон унифицирано 
евидентирање 
на несреќите при 
работа и добивање 
на релевантни 
статистички 
податоци кои ќе 
соодветствуваат 
со статистичките 
податоци од ЕУ 
земјите.

2009
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Ред. 
Бр.

Име на проектот Имплементатор Цел на проектот Времетраење 

Искористување на сончевата 
енергија преку инсталирање на 
соларни панели во градинка

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Поставување на 
соларни панели во 
градинката Раде 
Јовчевски Корчагин 
преку искористување 
на сончевата 
енергија со цел да 
се ублажи ефектот 
на глобалното 
затоплување како 
и да се изврши 
енергетската заштеда.

2008-2009

Обуки на претставници на 
работниците за ЗПР

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

МЗЗПР во соработка 
со ССМ – СГИП 
поддржани од 
фондацијата Фридрих 
Ебхерт го реализираа 
проектот “Обуки на 
претставници на 
работниците за ЗПР” 
во 2008 год.

Воведување и зајакнување 
на Европските стандарди 
за заштита при работа во 
текстилната индустрија

Македонско 
здружение за 
заштита при 
работа - МЗЗПР

Подобрување на 
работните услови 
преку воведување 
на ЕУ стандарди за 
заштита при работа во 
текстилните фабрики

2005-2009

УСАИД - „Партнерство за 
подобра бизнис регулатива”

ЕПИ ЦЕНТАР 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ Скопје

Да се подобри 
усогласувањето 
на законската 
легислатива според 
барањата на малите и 
средни претпријатија 
во Р. Македонија 
и поттикнување 
на конструктивен 
дијалог во насока на 
рационализација на 
регулативите

5.3. Моментална состојба и препораки

Професионалните здруженија за безбедност и здравје при работа, научно-образовните институции, 
социјалните партнери во соработка со релевантните институции, организираат различни промотивни 
активности, проекти и кампањи за промоција на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија. 
Покрај тоа, Институт за медицина на трудот на РМ, СЗО Колаборативен центар успешно спроведува 
повеќе значајни промотивни активности од областа на здравје и безбедност при работа, со организирање 
на едукативни интерсекторски состаноци, трибини и работилници на национално и меѓународно ниво. 
Сепак може да се заклучи дека сеуште не се искористени сите можности за соработка и аплицирање за 
ЕУ фондовите во насока на јакнење на капацитетите за БЗР и имплементација на стандардите во областа.
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6. ЕВИДЕНЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТ ПРИ РАБОТА

Секоја година, повеќе од 2 милиони луѓе умираат од несреќи на работното место или болести поврзани 
со работата. Според конзервативните процени, има околу 270 милиони несреќи на работното место и 
160 милиони случаи на професионално заболување. Безбедноста при работа се разликува меѓу земјите, 
економските сектори и социјалните групи. Има голем број случаи на смрт и повреди во земјите во развој, 
како што е Република Македонија каде што голем број луѓе се вклучени во опасни активности, како што се 
земјоделство, градежништво, сечење дрва, рибарство и рударство. 
Политика и пракса на следење на промените во здравјето на работниците, бара добро организиран 
информативен систем, адекватно регистрирање податоци во медицината на трудот, со компетентна анализа 
на трендовите на евидентираните податоци. Покрај голем број индикатори во медицината на трудот кои се 
следат на национално и меѓународно ниво, најчесто се користат податоци кои се однесуваат на бројот на 
професионалните болести и повреди на работа. 
Согласно Агендата на Обединетите нации за одржлив развој 2030, една од целите за одржлив развој 
ЦОР 8.8. е фокусирана кон „заштита на правата на работа и промоција на безбедноста и сигурноста 
на работната средина за сите работници, вклучувајќи ги работниците-мигранти, како и оние кои имаат 
несигурно вработување“, според која земјите членки на ООН имаат обврска да известуваат за индикаторите 
за безбедност и здравје при работа. Обврската произлегува од сериозноста на податоците добиени со 
анализа на достапните здравствено-статистички индикатори на МОТ и СЗО, која покажува дека секоја 
минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 работници, што претставува 
вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи годишно во светот. Околу 1,7 милиони од овие смртни 
случаи се поради професионални болести и околу 350.000 поради повреди на работа. 
Република Македонија во претходниот период имаше добро развиен здравствено-статички систем за 
прибирање и обработка на податоците од областа на здравството, вклучувајќи ја и областа на безбедноста и 
здравјето на работа. Но, како последица на транзиција на општествено-економскиот систем со континуирани 
здравствени реформи и покрај осовременета легислатива во областа на БЗР, националната статистика во 
овој домен сеуште не обезбедува објективни и веродостојни податоци за состојбата на професионални 
болести и повреди при работа како најважни индикатори во БЗР во РМ.

Согласно Законот за евиденции во областа на здравството (Сл. весник на РМ, бр. 20/09, 53/11 и 164/13), 
Институтот за јавно здравје на РМ (ИЈЗ) е национален центар за здравствена статистика и е задолжен 
за водење здравствени регистри вклучувајќи ги и регистрите за повреда на работа и за професионални 
болести.

6.1. Евидентирање и известување за несреќите и болестите на работа

НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 
Согласно законските прописи, работодавецот има обврска во рок од 48 часа писмено да го извести органот 
на државна управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот за секоја сериозна повреда која 
предизвикува боледување подолго од три дена, секоја колективна несреќа и секоја смрт предизвикана од 
повреда на работа. Работодавачот има обврска да води евиденција и ги чува извештаите за секоја повреда, 
професионална болест или несреќа на работа.
Искуството покажува дека значителен број работодавачи не водат ваква евиденција, а нефаталните 
повреди воопшто не се пријавуваат на надлежните органи.
Сите податоци за пријавени/регистрираните повреди на работа се евидентираат и изготвуваат во Државниот 
инспекторат за труд на месечна основа и се објавуваат на официјалната веб страна на Министерството 
за труд и социјална политика (www.mtsp.gov.mk) како и на веб страната на Државниот инспекторат за 
труд. Дополнително врз основа на месечните извештаи јавно достапни се и сублимираните извештаи 
за повредите на работа во Р. Македонија, во форма на квартални и годишни извештаи. Обврската на 
Државниот инспекторат за труд е да врши увид, подготвува извештаи и превзема сите пропишани мерки 
во случај на сериозна повреда на работа која предизвикала кај работникот отсуство од работа повеќе од 3 
дена, како и во случаи на фатални повреди на работа.



63

Регистрацијата на повредите на работа и евиденцијата е исто така обврска на Институтот за Јавно Здравје 
на РМ согласно Законот за евиденции во областа на здравството. 
Недостасува евиденцијата на лесните повреди на работа кај кои нема потреба од отсуство подолго од 3 
дена, меѓутоа нивната евиденција би била индикатор за анализа на ергономско- технолошко-техничкиот 
елемент на работниот процес во различни дејности, а кој истовремено е во корелација со болестите во 
врска со работата, особено со мускулоскелетните пореметувања.
Имајќи ја предвид високата стапка на невработеноста (22,4%, Според податоците на Државниот завод за 
статистика, во 2017 година) како и значајниот удел на сивата економија многу е веројатно дека значителен 
број на повреди и професионални болести не се пријавуваат. Непријавувањето е еден од главните проблеми 
поврзани со евидентирање и известување за несреќите и болестите на работа.
Наведените податоци укажуваат на потребата за подобрување на сите мерки за евиденција, следење 
и превенција на повредите при работа, како и за усогласување на нивната статистичка обработка со 
статистиката на ЕУ од овој домен (European Statistics for Accidents at Work - ESAW).

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ 
Влијанието на работата врз здравјето тешко се оценува и секоја земја работи во специфичен здравствен 
и осигурителен систем. Оттаму објавените податоци за професионалните болести се базираат на 
важечката национална легислатива, ефикасноста во откривањето, пријавувањето и регистрирањето на 
професионалните болести како и на компензаторните механизми и системи.
Официјалните податоци за инциденцијата и преваленцијата на професионалните болести во Република 
Македонија сеуште се инсуфициентни. Важен чекор беше направен со објавувањето на Листата на 
професионални болести на Република Македонија со критериуми за нивна дијагноза и верификација 
(Службен весник на Република Македонија,, бр. 88/04) во чие изготвување се следени препораките 
на Европската Унија за Листата на професионални болести (Препораки на комисијата од 19/09/2003 
загриженост за професионалните болести).
Регистарот на професионални болести кој согласно Законот за евиденции во областа на здравството е 
обврска на Институтот за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗ РМ), како национален центар за 
здравствена статистика.
Непостоење на информатичка поврзаност на здравствените установи за пријавување и евидентирање како 
и неадекватната имплементација на легислативата, несоодветната верификација, и пријава и регистрација 
на професионалните болести во пракса ја прави евиденцијата нефункционална. Неопходно е реализирање 
на нов информативен систем во здравството, како и ефикасна координација со препорачаната статистика 
на ЕУ.
Бројот на регистрирани професионални болести е мал, но истиот не го отсликува реално проблемот на 
професионалните болести во нашата земја ниту одговара на нискиот процент на учество на професионалните 
болести во специфичниот национален морбидитет.
Во тек е процесот на хармонизирање на легислативата во методологијата на регистрирањето, евиденцијата 
и следењето на професионалните болести со Европската Унија во рамките на воспоставувањето на 
единствениот електронски информативен систем во здравството. Исто така, неопходно е усогласување на 
статистичката обработка на професионалните болести со статистиката на Европската унија во овој домен 
(European Occupational Diseases Statistics - EODS).

ПРОФЕСИОНАЛНА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА ВО Р. МАКЕДОНИЈА (ИНВАЛИДНОСТ) 
Инвалидност, во смисла на актуелниот Закон за пензиско и инвалидско осигурување, постои кај 
осигуреникот кога поради промени во здравствената состојба која не може да се отстрани со лекување, 
работната способност е трајно намалена за повеќе од половина во споредба со физички и психички здрав 
осигуреник со исто или слично образование и способност (професионална неспособност за работа) или 
кога кај осигуреникот поради промена на здравствената состојба која не може да се отстрани со лекување 
ќе настане трајно губење на работната способност (општа неспособност за работа).
Инвалид на трудот е осигуреникот кој врз основа на инвалидност ги остварува правата од пензиското 
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и инвалидското осигурување. Инвалидноста како основа за остварување на правото од пензиското и 
инвалидското осигурување ја утврдува Комисијата за оцена на работната способност врз основа на извршен 
увид во медицинската и друга документација на осигуреникот, како и врз основа на непосреден преглед на 
осигуреникот.
Комисијата, како единствен надлежен орган, по утврдувањето на фактичката состојба и извршениот преглед 
донесува: Наод, оценка и мислење за општа или професионална неспособност за работа.
Може да се забележи помалиот број на барања за утврдување на професионалната неспособност за 
работа, што веројатно се должи на стравот на работниците од губење на работното место во случај на 
позитивен наод на барањето.

6.2. Статистика која се однесува на несреќите и болестите на работа

НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 
Согласно WHO Health for All Data Base (WHO HFA DB, 2010), инциденцијата на повредите на работа на 
100.000 работници во Европскиот регион изнесува 585.39; во земјите на ЕУ 916.71 и во Р. Македонија 51.03.
Истиот извор дава податоци за инциденцијата на фаталните повреди на 100.000 работници: Европски 
регион=- 1.45, ЕУ земји =1.14, и Република Македонија= 0.1.
Најголем број од повредите на работа се случиле во преработувачката индустрија, градежништвото, 
здравството, сообраќајот и др. Како најчеста причина за настанувањето на повредите при работа се смета 
неодговорниот однос на работодавачите и раководниот кадар во доследна примена на прописите од областа 
на безбедноста и здравјето при работа (необученост на работниците за безбедна работа, неизвршени 
превентивни медицински прегледи, необезбедување на безбеден простор за работа, некористење на 
личните заштитни средства и др.).
Постојат повеќе дефиниции за повреди при работа на меѓународно ниво (МОТ, ЕУРОСТАТ), но во РМ 
повреди при работа се дефинираат според Законот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ. Согласно 
Законот, под повреда на работа се подразбира повреда која е предизвикана од непосредно и краткотрајно 
механичко, физичко или хемиско дејство, како и повреда која е причинета со нагли промени во положбата на 
телото, ненадејно оптеретување на телото или со други промени на физиолошката состојба на организмот, 
ако таквата повреда причински е поврзана со вршењето на работите на работното место. Под повреда на 
работа се подразбира и повреда која настанала на редовниот и вообичаен пат од местото на живеење до 
работа и обратно, на службен пат, како и во други услови што се поврзани со доаѓањето на работа или 
користењето на право на професионална рехабилитација. Да напоменеме дека согласно оваа регулатива 
и акутните труења спаѓаат во повреди на работа.
Согласно наведениот Закон за евиденции, евиденциите за повреда на работа се уште се водат преку 
индивидуалните пријави за повреди на работа во т.н. Образец – индивидуален извештај ЕТ-8, (Сл. Лист 
бр. 2/77).
Индивидуалниот извештај се пополнува од работодавачот или негов претставник и од докторот кој прв го 
видел повредениот во 8 примероци, од кои 1 останува кај работодавачот, а останатите се доставуваат во 
подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување, од каде се дистрибуираат до Центрите за јавно 
здравје, овие понатаму, извештаите треба да ги достават до Институтот за јавно здравје на Република 
Македонија. Со новите законски прописи воспоставен е Националниот систем за електронски евиденции во 
здравството при Министерство за здравство, кој треба да ги вклучи преку здравствениот систем, и повреди 
при работа како и професионалните болести во официјалната евиденција.
Според податоците на Институтот за јавно здравје, Информација за повреди при работа 2014-2015 и 2015-
2016, објавени на веб страната на ИЈЗ, во текот на 2016 година се забележени вкупно 894 повреди на 
работа, во однос на 1222  повреди во 2015 година, што значи намалување на регистрираните повреди 
при работа за околу 27%., а во 2014 година се регистрирани 975 повреди при работа. Најголем број се 
повредите, пријавени во индустријата и рударството и тоа вкупно 356 повреди или 39,8% од вкупниот број 
на регистрирани повреди во Република Македонија во 2016 година, односно 512 повреди или 42,0% во 2015 
година. Но, треба да се одбележи неочекуван податок, кој бара подетална анализа, дека во градежништвото, 
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кое традиционално претставува едно од најризичните дејности за појава на повреди на работа, во 2016 
година, се регистрирани вкупно само 10 повреди на работа, што претставува 1,1% од вкупно регистрираните 
повреди во извештајниот период, а во истата дејност, во 2015 година се регистрирани вкупно 19 повреди. 
Според податоците доставени до Институтот за јавно здравје на Република Македонија во 2016 година се 
регистрирани 2 смртни случаи поради повреди на работа.
Според ESAW методологијата, индикаторот кој се користи за утврдување на движењето на повредите на 
работа во испитуваниот период, е индекс на инциденција односно стапка на повреди при работа . Во 2016 
година стапката на повреди на работа во Република Македонија изнесува 123,5/100.000 во однос на стапка 
на повреди во 2015 година од 173,1/100.000. 
Во споредба со податоците за бројот на регистрирани повреди на работа на 100.000 вработени во 
Европскиот регион и во Европската унија, треба да се истакне дека кај нас овие индикатори покажуваат 
десетина пати пониски вредности. Стапката на повреди при работа на 100.000 вработени е најголема во 
Португалија, следат Франција и Шпанија каде вредноста на оваа стапка е преку 3.000/100.000 во 2014 
година. Најниски стапки на повреди на работа се забележуваат во Романија, Латвија, Литванија, Грција и 
Бугарија, каде стапката се движи околу 200/100.000. 
Сето ова упатува на сериозна инсуфициентност на системот за регистрирање, пријавување, собирање и 
обработка на податоците за повреди на работа во нашата земја, што бара неодложно разрешување на овој 
проблем со вклучување на сите клучни и релевантни партнери во општеството.
Од друга страна, согласно чл. 36 од Законот за безбедност и здравје на работа, работодавочот е должен 
веднаш, или најдоцна во рок од 48 часови да ја извести инспекцијата од областа на трудот за секој смртен 
случај, колективна несреќа и повреди на работа кои предизвикуваат времена неспособност на работа подолга 
од 3 работни денови. За таа цел Државниот инспекторат за труд има изготвено известување за несреќа на 
работа. Со чл. 9 од Правилникот за начинот на водење на евиденции од областа на безбедност и здравје на 
работа (Сл. Весник 136/2007), поблиску се регулира содржината и податоците за кои работодавачот мора 
да води евиденција во случај на професионални болести, заболувања во врска со работата, повреди на 
работа и смртни случаи при работа.
Сите податоци за пријавени/регистрирани повреди при работа се евидентираат и чуваат во Државниот 
инспекторат за труд и се објавуваат на месечна основа на официјалната веб страна на Министерството за 
труд и социјална политика, како и на веб страната на Државниот инспекторат за труд. Обврската на ДИТ 
е да врши увид, да подготвува извештаи и да ги превзема сите пропишани мерки во случај на сериозна 
повреда при работа која што предизвикала кај работникот отсуство од работа повеќе од три дена, како и во 
случај на фатална повреда при работа. 
Податоците од „Годишниот извештај за извршените инспекциски надзори од областа на безбедност и 
здравје при работа за 2014 и 2015 година“ објавени на официјалната веб страна на Министерството за труд 
и социјална политика укажуваат дека врз основа на извршените увиди на самото место, во 2014 година се 
случиле 1382, а во 2015 година, 1461 повреди на работа, односно повреди на работа кои предизвикуваат 
времена неспособност за работа повеќе од 3 работни дена на работникот. Според овој Извештај, во 2014 
година се регистрирани 15 , а во 2015 година- 24 смртни случаи поради повреди на работа во Република 
Македонија.
Податоците за повреди при работа објавени во Извештајот на ДИТ се разликуваат од податоците од 
Информацијата на ИЈЗ за соодветни години, пред се поради различна методологија на прибирање на 
податоци (различни законски основи), но овие разлики истовремено, треба да бидат повод за сериозни и 
длабински анализи на ова прашање и пошироко. 
За разлика од Информацијата за повреди при работа 2014-2015 и 2015-2016 година на Институтот за 
јавно здравје на РМ, Годишниот извештај на ДИТ ги дава и најчестите причини за настанатите повреди 
при работа, што има исклучително значење за креирање и спроведување на безбедносните превентивни 
политики на работното место. Според инспекциските увиди на самото место и документацијата која се 
однесува на безбедноста и здравјето при работа, најчести причини за настанување на повредите се 
неодговорниот однос на работодавачите и раководниот кадар во доследна примена на прописите од областа 
на безбедноста и здравјето при работа, како што се: необученоста на работниците за безбедна работа, 
не извршените здравствени прегледи врз вработените заради утврдување на здравствената состојба на 
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вработените, не обезбедување на безбеден работен простор, не користење на лични заштитни средства и 
опрема, неизвршување на прегледи на опремата за работа, не почитување на упатства и процедури и др.
Согласно актуелните прописи во РМ, во однос на дефиницијата и принципите за статистичка обработка на 
податоците, не постои целосно усогласување со препораките на МОТ и ЕУ (ЕУРОСТАТ) во доменот.
Така, во Република Македонија, под повреда на работа се признава секоја повреда, независно дали е 
утврдена или не привремена спреченост за работа-боледување и колку тоа траело, додека според 
Методологијата за усогласување на статистиката за несреќи при работа во ЕУ (ESAW) се анализираат само 
оние повреди на работа за кои е утврдено отсуство од работа подолго од 3 денови. Исто така, за разлика од 
нашите законски прописи, според ESAW методологијата, во повреди на работа не се вклучуваат повредите 
предизвикани на пат од работа до дома и обратно. 
Но, тука треба да се истакне дека нашите прописи и покрај неусогласеноста со препораките на ЕУРОСТАТ, 
им обезбедуваат на нашите работници во овој момент поголеми и пошироки права по основа повреди на 
работа отколку што е препорачаниот минимум на кој обврзува Европската Унија.
Но, освен податоците на Институтот за јавно здравје на РМ и Државниот инспекторат за труд, кои 
претставуваат официјална статистика во државата, Македонското здружение за заштита при работа, МОТ 
Колаборативен центар, како професионална асоцијација веќе долги години го изработува Извештајот 
за несреќи при работа, во согласност со податоците кои се прибирани од сите македонски медиуми кои 
објавиле информација за несреќа која се случила на работното место и го објавува на својата веб страна, 
секоја година на 28.април, по повод Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Секоја година 
евидентна е разликата во податоците кои неофицијално ги објавува МЗЗПР и официјалните податоци од 
ИЈЗ и ДИТ.
Овде особено треба да се истакне различната структура и број на податоци кои треба да се внесат во 
пријавите за повреда при работа, како и евиденцијата за повреди, што наметнува неопходна потреба од 
креирање на единствен информатички систем за пријава и евиденција на повредите при работа.

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ 
Екстраполацијата направена според инциденцата на професионалните болести во Европските земји ја 
дава годишната инциденца (нови случаи на професионални болести на 100 000 вработени - HFA Database, 
2010) од 41,9 во Европскиот регион, 30,74 во земјите на ЕУ и 0,43 во Р. Македонија.
Во последнава деценија инциденцата се движи од 0,05 до 0,08 случаи на 1.000 вработени, односно 20 до 
30 нови случаи годишно со континуиран тренд на покачување до 70- 80 случаи годишно.
Институтот за медицина на трудот на РМ е задолжен за верификација на професионалните болести за 
компензаторните цели.

 ● Во 2006 год. верифицирани се вкупно 68 случаи на професионални болести (главно професионална 
астма, професионален контакт дерматит, професионално труење со олово, силикоза),

 ● во 2007 год. верифицирани се вкупно 75 (професионална астма, професионален контакт дерматит, 
силикоза),

 ● во 2008 год. верифицирани се 84 (бруцелоза, професионално труење со олово, силикоза и професионална 
астма) и

 ● во 2009 год. верифицирани се 78 случаи на професионална болест (силикоза, бруцелоза).
Во Република Македонија професионалните болести се дефинирани со Законот за пензиско инвалидско 
осигурување, според кој професионалните болести се болести причинети со подолго непосредно влијание 
на процесот и условите на трудот врз работната способност на осигуреникот. 
Според Европската статистика за професионални болести (EODS) под професионални болести се 
подразбира поголема група на болести кои настануваат како последица на специфично и исклучиво или 
предоминантно влијание на условите на работната средина ( професионална експозиција) врз здравјето на 
професионално изложените работници.
Регистарот на професионалните болести, согласно Законот за евиденција во здравството (Сл. весник на 
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РМ, бр. 20/09, 53/11 и 164/13 ), е обврска на Институтот за јавно здравје на РМ (ИЈЗ), како национален 
центар за здравствена статистика. Но,за жал и покрај современата легислатива во доменот, овој регистар 
воопшто не функционира,  а бројот на регистрираните професионални болести е мал и воопшто не ја 
дава вистинската слика за професионалните болести во нашата земја ниту одговара на нискиот процент 
на учество на професионалните болести во специфичниот национален морбидитет. Институтот за 
медицина на трудот на РМ е задолжен за верификација на професионалните болести за компензаторни 
цели од страна на ФПИОМ. Последниве години, во Институтот за медицина на трудот на РМ, најчесто 
дијагностицираани професионални болести се професионална астма, професионален контакт дерматит и 
силикоза. Дијагностицираните и верифицираните професионални болести се евалуираат и компензираат 
во Комисиите за оценка на работната способност при Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ.
Неопходно е да се истакне дека најголем број професионални болести не се воопшто дијагностицираат ниту 
регистрираат. Во процесот на дијагностицирањето, евиденцијата и следењето на професионалните болести 
најважна улога имаат доктори специјалисти по медицина на трудот, од овластените здравствени установи 
кои вршат дејноста медицина на труд. Тие треба во рамките на превентивните прегледи на работниците да 
ги имаат предвид проценката на ризик и условите на работа на конкретното работно место и да ги бараат 
раните знаци на професионална болест кај експонираниот работник, што за жал многу ретко се случува. 
Исто така, треба да се напомене и улогата на избраните доктори од Примарната здравствена заштита кои 
го имаат првиот контакт со секој болен и кои ја имаат можноста да се посомневаат на професионалната 
болест и да ги консултираат докторите специјалисти по медицината на трудот, за сега само оние кои се 
вклучени во електронскиот систем на Министерството за здравство („Мој термин“-конзилијарен преглед). 
Избраните (матичните) доктори треба да ги пополнуваат и да ги испраќаат пријавите за повреди на работа 
и професионални болести до Центрите за јавно здравје, а овие до Националниот систем за електронски 
евиденции во здравството. Институтот за јавно здравје и понатаму ја има одговорноста за водење на 
регистрите за повреди на работа и професионални болести.
Согласно Информацијата за повреди при работа 2014-2015 и 2015-2016, се наведува дека „ За жал, во 
изминатиот период, и покрај законската обврска, до Институтот за јавно здравје нема доставено ниту 
една индивидуална пријава за повреда на работа и/или за професионална болест од страна на докторите 
специјалисти по медицина на трудот и/или останатите доктори кои учествувале во нивната дијагноза и 
терапија,“ што упатува на една од причините за нефункционалноста на регистрите за повреди при работа, 
односно професионални болести во нашата земја.
Професиите како: хигиеничарите, мелничарите, текстилните работници и автолакерите се работните 
места каде е регистриран најголемиот број од случаите на професионална астма, додека рударството е 
стопанската гранка каде е регистриран најголем број од случаите на силикоза.
Дијагностицираните и верифицираните професионални болести се евалуираат и компензираат во 
Комисиите за оценка на работната способност при Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ.

6.3. Индикатори за работни услови

Табела 5. Индикатори за работни услови

Индикатор
Сериозен 

проблем за 
сите

Сериозен 
проблем за дел 
од работниците

Значаен 
проблем

Мал 
проблем

Не е 
проблем

изложеност на бучава над законскиот 
лимит X

изложеност на вибрации X
изложеност на зрачење (јонизирачко) X
изложеност на високи температури X
изложеност на ниски температури X
дишење опасни испарувања, 
прашина, заразни материјали X
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Индикатор
Сериозен 

проблем за 
сите

Сериозен 
проблем за дел 
од работниците

Значаен 
проблем

Мал 
проблем

Не е 
проблем

ракување или допирање на опасни 
материи или производи X

изложеност на азбест X
изложеност на пестициди X
несоодветно осветлување X
редовно изложување на сончевото 
зрачење X

болни или уморни позиции X
дигање или носење тешки товари X
повторувачки движења на дланка / 
рака X

неприлагодливи работни станици (на 
пр. работна маса, биро, столици итн.) X

работа со голема брзина X
работат со кратки рокови X
стресна работа X
промена на организација на работа X
работно време X

6.4. Моментална состојба и препораки

Институтот за јавно здравје на РМ е национален центар за здравствена статистика и е задолжен за водење 
здравствени регистри вклучувајќи ги и регистрите за повреда на работа и за професионални болести. Но, 
и покрај легислативата во доменот, бројот на регистрирани професионални болести е мал, додека бројот 
на регистрирани повреди значително отстапува од официјалниот извештај за повреди на работното место 
според ДИТ. 
Непријавувањето е еден од главните проблеми поврзани со евидентирање и известување за несреќите и 
болестите на работа.
Треба да се истакне различната структура и број на податоци кои треба да се внесат во пријавите за 
повреда при работа, како и евиденцијата за повреди, што наметнува неопходна потреба од креирање на 
единствен информатички систем за пријава и евиденција на повредите при работа.
Наведените податоци укажуваат на потребата за подобрување на сите мерки за евиденција, следење 
и превенција на повредите при работа, како и за усогласување на нивната статистичка обработка со 
статистиката на ЕУ од овој домен (European Statistics for Accidents at Work - ESAW).
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7. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Демографски податоци

Табела 6. Основни информации за Р. Македонија
Име на државата Република Македонија
Површина 25 713 км2
Главен град Скопје
Независност на Република Македонија 8 септември 1991
Претседател на Република Македонија Ѓорге Иванов
Претседател на Собранието на Република Македонија Талат Џафери
Претседател на Владата на Република Македонија Зоран Заев
Национална валута денар
Број на општини 80
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Основни индикатори
Табела 7. Основни статистички индикатори за Р. Македонија

2006 2011 2016
Население, 31.12 2 041 941 2 059 794 2 073 702
Годишна стапка на раст на трошоците на 
животот, во % 3.2 3.9 -0.2

Индекси на индустриското производство 105.9 106.9 103.4

Стапка на невработеност 36.0 31.4 23.7
Бруто-домашен производ по тековни цени (во 
милиони денари) 334 840 464 186 607 4521)

Стапка на реален раст на бруто- домашниот 
производ, во % 5.1 2.3 2.41)

1 Проценети податоци
Според проценката на населението (состојба 31.12.2016), во Република Македонија има 2 073 702 жители 
што е за 13 908 лица или 0.7% повеќе во однос на 2011 година и 31 761 лице или 1.6% повеќе во однос на 
2006 година. Во периодот од 2006 до 2016 година се забележува континуирано зголемување на доселените 
странци во Република Македонија.
Во однос на старосната структура, македонското население сè повеќе старее. Во периодот од 2006 до 
2016 година, учеството на младото население (0-14 години) во вкупното е намалено од 18.9% на 16.6 %, а 
учеството на старото население (65 и повеќе години) е зголемено од 11.2% на 13.3%.
Табела 8. Структура на население во Р. Македонија

2006 2011 2016
Население на крајот на годината (31.12.2016) 2 041 941 2 059 794 2 073 702
мажи 1 023 739 1 031 926 1 038 613
жени 1 018 202 1 027 868 1 035 089
Доселени граѓани на Република Македонија 545 349 283
Доселени странци 1 029 1 747 2 481
Отселени граѓани на Република Македонија 1 073 1 143 440
Отселени странци 35 147 190
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Население според возрасни групи, 2016
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Работоспособно население според полот и школската подготовка, АРС 2016

Во периодот 2006-2016 година, стапките на активност, вработеност и невработеност, бележат промени од 
година во година, во насока на пораст и/или намалување.
Во последната година од овој период, стапката на активното население бележи пораст од 1.4 процентни 
поени во однос на 2006 година. Највисока стапка на вработеност од 43.1 е забележана во 2016 година, 
додека најниска стапка на невработеност од 23.7 е забележана, исто така, во 2016 година.
Повисока стапката на вработеност, во периодот, е забележлива кај мажите што рефлектира на поголемо 
учество на мажите во вкупниот број на вработени. Стапката на невработеност кај жените во текот на 
периодот бележи намалување од 14.5 процентени поени, во однос на 2006 година.
Во вкупниот број на невработени лица, најголемо е учеството на младото население на возраст од 20 до 29 
години, а стапката на невработеност кај оваа возрасна група во 2006 година изнесува 50.6, во 2011 година 
45.9, a во 2016 година 39.2.
Во периодот 2006-2016 година, најголем број од невработените лица чекаат вработување повеќе од една 
година. Во 2016 година, нивното учество во вкупниот број на невработени изнесуваше 80.9%.
Младите и постарите работници, жените и нискоквалификуваните лица се оние кои страдаат од 
невработеност. Стапката на невработеност на лицата на возраст од 15 до 24 години која достигна до 
65.7% во 2003 година, континуирано се намалуваше. Во однос на 2015 година, бележи благ пораст (0.9%). 
Стапката на невработеност во 2016 година, кај мажите се намали за 2,3%, додека кај жените за 2,4% што 
укажува на подобрена состојба на жените на пазарот на трудот, која вообичаено е поповолна за мажите.
Основните информации за Р. Македонија се прикажани врз основа на податоците објавени од Државниот 
завод за статистика од извештајот, Македонија во бројки, 2017.

7.2. Економски податоци

На следната табела се прикажани бројките за Бруто-домашен производ и бруто-додадена вредност според 
секторите на дејност (НКД Рев.2), по тековни цени за периодот 2014-2015 според последните статистички 
податоци во Р. Македонија од Заводот за статистика.
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Табела 9. Бруто-домашен производ и бруто-додадена вредност според секторите на дејност (НКД Рев.2), 
по тековни цени

Сектор Назив

Во милиони денари Структура

2014 2015 1) 2014 2015 1)

А Земјоделство, шумарство и рибарство 53 701 55 623 10.2 10.0

Б, В, Г,

Д и Ѓ

Рударство и вадење на камен; Преработувачка 
индустрија; Снабдување со електрична 
енергија, гас, пареа и климатизација; 
Снабдување со вода, отстранување на отпадни 
води, управување со отпад и дејности за 
санација на околината; Градежништво

120 420 129 814 22.8 23.2

Е до П Услуги 284 007 302 260 53.8 54.2

А. Додадена вредност 458 128 487 697 86.8 87.4

Б. Даноци на производи минус Субвенции на

производи

69 503 70 543 13.2 12.6

БРУТО-ДОМАШЕН ПРОИЗВОД (А+Б) 527 631 558 240 100.0 100.0

1) Проценети податоци
Во структурата на бруто-домашниот производ во 2014 и 2015 година, најголемо учество од 53.8%, односно 
54.2%, има секторот Услуги.
Секторите Рударство и вадење на камен, Преработувачка индустрија, Снабдување со електрична енергија, 
гас, пареа и климатизација, Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и 
дејности за санација на околината и Градежништво, во 2014 и 2015 година учествуваа во структурата на 
бруто-домашниот производ со 22.8%, односно 23.2%.
Секторот Земјоделство, шумарство и рибарство, во структурата на бруто-домашниот производ учествуваше 
со 10.2% во 2014 година и 10.0 % во 2015 година.
Позитивниот тренд на зголемување на покриеноста на увозот со извоз се задржува и во 2016 година како 
резултат на зголемувањето на учеството на извозот во обемот на размената. Во 2016 година, извозот 
учествува со 41,5% во обемот на размената што е зголемување за 0,12% во споредба со 2015 година. На 
страната на увозот се забележува благо намалување на учеството на увозот во обемот на разменатa што 
придонесува за зголемување на покриеноста на увозот со извоз.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија, бројот на активни деловни 
субјекти во 2016 изнесува 71 519 и во однос на 2015 година е зголемен за 1,9%.
Најголемо учество во структурата имаат секторите: Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли со 23 716 субјекти или 33.2% и Преработувачка индустрија со 7 967 субјекти 
или 11.1%. Најмала застапеност имаат секторите: Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација со 165 субјекти или 0.2% и Рударство и вадење на камен со 189 субјекти или 0.3%.
Податоците за структурата на активните деловни субјекти според бројот на вработени покажуваат дека 
најголемо учество од 79.3% имаат деловните субјекти со 1-9 вработени. Потоа следат деловните субјекти 
без вработени или субјекти со неутврден број на вработени (без податок за вработени) со 11.3%, па 
субјектите со 10 - 19 вработени со 4.3%, потоа субјектите со 20-49 вработени чие учество изнесува 2.8 %, 
со 1.9% учествуваат субјектите со 50-249 вработени и само 0.3% од активните деловни субјекти имаат над 
250 вработени.
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Табела 10. Структура на активните деловни субјекти во РМ во 2016 година според сектори (Национална 
класификација на дејностите - НКД Рев. 2)

Сектори на дејност 2015 2016

Вкупно % Вкупно %

Вкупно 70 139 100.0 71 519 100.0

A Земјоделство, шумарство и рибарство 2 827 4.0 2 749 3.8

Б Рударство и вадење на камен 173 0.3 189 0.3

В Преработувачка индустрија 7 639 10.9 7 967 11.1

Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 160 0.2 165 0.2

Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад 
и дејности за санација на околината 288 0.4 271 0.4

Ѓ Градежништво 4 429 6.3 4 747 6.6

E Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и 
мотоцикли

23 843 34.0 23 716 33.2

Ж Транспорт и складирање 5 820 8.3 5 829 8.2

З Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 4 535 6.5 4 627 6.5

Ѕ Информации и комуникации 1 524 2.2 1 618 2.3

И Финансиски дејности и дејности на осигурување 416 0.6 440 0.6

Ј Дејности во врска со недвижен имот 516 0.7 552 0.8

К Стручни, научни и технички дејности 6 261 8.9 6 618 9.3

Л Административни и помошни услужни дејности 1 553 2.2 1 650 2.3

Љ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 267 0.4 267 0.4

М Образование 1 098 1.6 1 149 1.6

Н Дејности на здравствена и социјална заштита 3 313 4.7 3 298 4.6

Њ Уметност, забава и рекреација 1 212 1.7 1 305 1.8

О Други услужни дејности 4 265 6.1 4 362 6.1

П Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата 
кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени 
потреби ... ... ... ...

Р Дејности на екстратериторијални организации и тела ... ... ... ...

Стратешка цел на Владата на РМ е економски раст на земјата преку развојот на приватниот сектор, 
подобрување на климата за инвестиции, креирање нови работни места и подобрување на животниот 
стандард, следејќи ги реформските насоки и определба за ЕУ интеграцијата.
Една од најголемите слабости на економијата и најголем социјален и економски проблем е континуирано 
висока стапка на невработеноста од 33.8% во 2008, која покрај сите социјални мерки и економски политики 
успеа да се намали 22,4% (според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година) односно 
за цели 11,4%. 
Од вкупната бројка на невработени, околу 80% се без работа повеќе години. Особено негативно влијание 
на економијата има така наречената „сива економија“ каде значаен дел од невработените работат на 
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„црно“, без договори за работа, без платени придонеси во здравственото и пензиското осигурувањето и без 
можност за боледувања. Со ова се предизвикува нарушување на пазарот на трудот и се врши прикривање 
на вистинска слика за невработеноста.
Ваквата ситуација директно се рефлектира и во областа на здравјето и безбедност на работа, со 
инсуфициентна примена на законските прописи во доменот, како и неопфатеноста на значаен сегмент на 
работната популација со услугите од медицината на трудот.
Имајќи го предвид интересот на државата за реинтеграција на невработените на пазарот на трудот, 
сочувување на здравјето и работната способност на овие лица има посебно општествено и економско 
значење.

7.3. Здравствена статистика

Табела 11. Основни податоци за здравството

2006 2011 2015
Лекари-вкупно 5 134 5 541 5 975
од тоа специјалисти: 3 301 2 291 3 704
Стоматолози 1 175 1 599 1 824
Фармацевти 187 692 1 029

Број на лекари на 1000 жители 2.5 2.7 2.9
Број на стоматолози на 1000 жители 0.6 1.1 0.9
Болнички постели 9 343 9 434 9 084
Број на болнички постели на 1000 жители 4.6 4.6 4.4

Како најзастапени причини за смрт се: болестите на циркулаторниот систем кои учествуваат со 53.5%, 
неоплазмите со 19.0%, симптоми, знаци и ненормални клинички наоди, некласифицирани на друго место 
со 7.1%, ендокрини, нутритивни и метаболички болести со 5.5 % итн.

Умрени во 2016 година според причините за смрт 1) - структура (%)
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8. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСТА  
 И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА  

Состојбата во земјата во областа на безбедноста и здравјето при работа е тесно поврзана со состојбата во 
стопанството и условите за работа и вработување. Во изминатиот период РМ спроведе низа реформи во 
насока на подобар и поефкасен развој на МСП и намалување на стапката на невработеност.
Од активното население, според образованието, најмногу невработени се со основно и средно образование, 
што укажува на фактот на постоење на голем број неквалификувани работници. Покрај тоа, лицата кои 
подолг период чекаат на вработување и се исклучени од пазарот на трудот, не се запознаени со ризиците 
на работното место од аспект на безбедност и здравје при работа. Затоа, неопходно е при спроведувањето 
на мерките за безбедност и здравје при работа, посебно внимание да се посвети на обуките на работниците 
во насока на развој на култура на превенција.
При евиденцијата во БЗР, значајно е да се истакне различната структура и број на податоци кои треба да 
се внесат во пријавите за повреда при работа, како и евиденцијата за повреди, што директно ја наметнува 
потребата од дизајнирање на единствен унифициран информатички систем за пријава и евиденција на 
повредите при работа, кој ќе биде усогласен со Европските и светските практики. Од истата причина се 
укажува и на потребата за подобрување на сите мерки за евиденција, следење и превенција на повредите 
при работа, како и за усогласување на нивната статистичка обработка со статистиката на ЕУ (European 
Statistics for Accidents at Work - ESAW)
Капацитетите на стручните лица за безбедност при работа во Р. Македонија се 711 стручни лица, од 
кои само 10% се инженери од областа. Ова укажува на неопходната потреба од поголема промоција 
на професијата „стручно лице за безбедност при работа“ и мотивација на младите инженерски кадри 
за насочување и специјализација во оваа област. Покрај тоа големиот број стручни лица за безбедност 
при работа од другите инженерски профили укажува на потребата за интензивирање на неформалното 
образование во насока на нивно континуирано усовршување и надградба на знаењата. Особено треба 
да се потенцира улогата на научно-образовните институции за акредитацијата на студиските програми во 
областа на БЗР, како и професионалните здруженија во областа во насока на подобрување на квалитетот на 
обуките за континуирано стручно усовршување. Во таа насока неопходна е евалуација на одржаните обуки 
за континуирано усовршување на стручните лица и ревизија на критериумите за добивање на овластување 
за обуки за континуирано усовршување на стручните лица за безбедност при работа.
Стручното лице за безбедност при работа не смее да биде случајно избрано лице само за задоволување на 
законската обврска. За оваа цел неопходно е да се направи ревизија на постоечките критериуми и начинот 
на полагање на стручниот испит за БЗР.
Од досегашните истражувања во областа на БЗР еден од најзначајните документи за  градење и одржување 
на национална превентивна безбедносна култура, претставува Националната стратегијата за БЗР 2020. За 
реализација на поставените цели неопходно е учество на сите клучни партнери во процесот на БЗР, преку 
партнерство во акција: работодавачи, работници, професионалци од областа на безбедност и здравје 
на работа, претставници на синдикати, организации на работодавачи, Владини агенции, релевантни 
Министерства и Универзитетите. 
Значајно е да се потенцира дека во моментот е започнат процес на надворешна евалуација на Законот за 
БЗР од страна на МОТ и според плановите на МТСП, до крајот на 2018 година треба да произлезат сите 
промени во насока на подобрување на истиот.
Во однос на организацијата од аспект на првото во БЗР Република Македонија има повеќе од 50 години 
законодавна политика која ја регулира оваа област. Моменталното законодавство обезбедува задоволителна 
рамка за примена и унапредување на БЗР, но сепак воочлив е  недостигот на континуирано подобрување а 
подзаконската регулатива, како што се стандардите за безбедност и здравје при работа и директивите од 
областа на БЗР. 
Сепак, стратешката определба на РМ за интеграција во ЕУ недвосмислено наложува преземање на 
поагресивни политики во областа на безбедноста и здравјето при работа, со цел подобрување на условите 
за работа и намалување на стапките на повредите при работа и професионалните болести. Политиките 
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и стратегијата за БЗР мора да предвидат активности во насока на подобрување на законодавството, 
институционалната соработка и поддршка на сите партнери за доследна примена на мерките за безбедно 
и здраво работно место.
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