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1. ВОВЕД

Со напредокот на технолошкиот развој во светот се менува и пристапот кон безбедноста и здравјето 
при работа на вработените при појавата на повреди професионални болести поврзани со работата. 
Овој пристап значително го поддржува националната, како и новата легислатива на ЕУ.  

Безбедноста и здравјето при работа на вработените преставува  еден од осумте меѓународни 
стандарди на трудот. Како основно човеково право, претставува и основен елемент кој ја опфаќа 
и социјалната и здравствената димензија на принципот за одржлив развој. Заедно со работната 
способност и благосостојба на индивидуата, тоа е клучниот елемент за севкупен социо-економски 
развој на секоја земја.

Безбедноста и здравјето при работа е интердисциплинарен концепт за обезбедување добросостојба 
на луѓето кои се вклучени во процесот на работата. Истовремено, таа овозможува и заштита 
на работодавачите од непредвидени и неконтролирани економски и материјални загуби кои 
произлегуваат од штетните настани од неприменување на мерките за безбедност и здравје при работа.

Кон дефиницијата на МОТ од 1950 година, но воедно и со најновата ревизија од 1995 година, 
безбедноста и здравјето при работа цели кон унапредување и одржување на највисоко ниво на 
физичка, ментална и социјална добросостојба на вработените од сите професии. Оттука, безбедноста 
и здравјето при работа се стреми кон целосна заштита на здравјето на работникот од непосредните 
работните услови и зачувување на неговиот интегритет во работната средина, приспособувајќи ја на 
неговите физички и психички можности.

Економската и социјалната рамка на Република Северна Македонија, како земја-кандидат за членка 
во Европската унија (ЕУ), бара осовременување и континуиран развој на системот на безбедност и 
здравје при работа, како и негово прилагодување кон актуелните социоекономски трендови на 
општествениот прогрес во државата.

2. МЕЃУНАРОДНО НОРМАТИВНО УРЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО 
ПРИ РАБОТА

Организацијата на Обединетите Нации, Меѓународната организација на трудот и Европската 
Унија посветуваат посебно внимание на безбедноста и здравјето при работа, донесувајќи повеќе 
меѓународни прописи, како што се: повелби, конвенции, препораки, декларации и сл. Овие 
меѓународно-правни инструменти преставуваат широка правна рамка во ова област.

Во Преамбулата на Уставот на МОТ, меѓу другото, уредени се и условите за работа на вработените 

“Лошите услови на работа донесуваат неправда на голем број на луѓе, беда и 
сиромаштија, што како последица го има големото незадоволство кое го загрозува 

светскиот мир и хармонија”.[1] 

1 Др. Б. Букуљаш и м-р.Адријана Билиќ, Меѓународно радно право со посебним освртом на МОР, Сплит, 2006 
стр.29.
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Овие цели се уредени и со Филаделфската декларација од 10 јуни 1944 година, во коjа e наведено 
следното: 

“Постигнување на соодветна заштита на животот и здравјето на вработените од 
сите занимања” [2], Универзалната декларација на ООН за човекови права усвоена 
со Резолуцијата 217А  на 10 декември 1948 година, исто така, потенцира дека секој 

работник има право на “праведни и задоволителни услови за работа и заштита од 
невработеност.” [3] 

Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права  на ООН ги обврзува државите да 
“обезбедат права на секој да ужива  поволни услови за работа, кои обезбедуваат, безбедност и 
хигиенски услови на работа”. [4] 

Меѓународната конвенција бр. 155 на МОТ за безбедност и здравје при работа од 1981 година, 
според  членот 4 од Конвенцијата,  секоја членка, тргнувајќи од националните услови и практики, а во 
консултација со најголем дел од претставниците на организациите на работодавачите и работниците 
(репрезентативните), треба да формулира, имплементира и периодично да ревидира кохерентна 
национална политика за безбедност и здравје. [5] Главна цел на таквата политика треба да биде 
заштита од несреќи и повреди на здравјето чие што настанување е поврзано со работното место, 
преку смалување на ризиците поврзани со работното опкружување во разумни граници. [6] 

3. ГЛАВНИ ЕВРОПСКИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ 
РАБОТА

Безбедноста и здравјето при работа, како еден од меѓународните стандарди на трудот, освен што има 
свое значајно место во меѓународно-правните инструменти на ООН, свое место има обезбедено и во 
актите на сите поважни регионални организации, особено во Европската Унија (ЕУ). 

Како поважни акти на европско ниво, кои се значајни за безбедноста и здравјето при работа, се 
Единствениот Европски Акт (ЕЕА) од 1986 и Европската социјална повелба на Советот на Европа од 
1961 година.

Во Договорот за основање на Европската унија, во поглавјето XI, Глава 1, кои се однесуваат на 
одредби за социјални прашања, стои дека Заедницата и државите членки имаат за цел, меѓу другото и 
подобрување на условите за работа[7], односно “подобрување на работната средина, заради заштита 
на безбедноста и здравјето на вработените”. [8]

Во членот 118А од ЕЕА наведено е “Државите-членки се обврзуваат да го промовираат подобрувањето 
особено во доменот на работната средина, заштитата и безбедноста и здравјето на работниците и си 
поставуваат за цел хармонизација и прогрес на постојните услови во овој домен”. 

Европската социјална повелба од 1961 година усвоена од страна на Советот на Европа, како цел 
на својата политика е да ги “остварува и принципот дека сите вработени имаат право на безбедни 

2  Филаделфиска декларација , Глава 3, ст. г.
3  Види член 23 став 1 од Универзалната декларација за правата на човекот на ООН.
4  Види член 7 од Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права на ООН.
5  Чл. 4 ст. 1 од Конвенцијата бр.155 на МОТ која се однесува на безбедноста и здравјето на работниците
6  Ибид. чл. 4 ст. 2.
7  Види чл. 136 и 137 од Договорот за основање на Европската заедница
8  Ибид.
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и здрави работни услови со цел обезбедување на ефикасно остварување на правото на безбедни и 
здрави услови за работа“. 

Повелбата на Заедницата за основните социјални права на работниците, од 9 декември 1989 година, 
посветува значајно место на безбедноста и здравјето на вработените при работа во работните 
средини. Во членот 19 од Повелбата стои да се преземат “адекватни мерки за заштита”, особено 
за вклучување на работниците во информирање и консултирање во поглед на тековните ризици и 
преземените мерки за нивно надминување или смалување.

Еден од главните прописи на Европското законодавство е Рамковната Директивата за Безбедност и 
Здравје при Работа бр. 89/391 од 16.06.1989 година која ги уредува општите принципи кои продуцираат 
низа други препораки од оваа сфера. Оваа рамковна Директива има за цел да ги даде насоките за 
остварување на безбедноста и здравјето на работниците. Ова го прави преку утврдување на општите 
принципи за превенција на несреќи и болести поврзани со работното место, систематизирани во две 
насоки и тоа: 

1. Активности против ризиците

 � евалуација, 

 � превенција, 

 � елиминација, 

 � супституција

 � адаптација кон техничката еволуција, како и 

2.  Општите обврски на работодавачите и работниците во однос на безбедноста и здравјето на 
работното место.

4. КРАТОК ИСТОРИЈАТ НА РАЗВОЈОТ НА  НОРМАТИВНОТО УРЕДУВАЊЕ  
НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Безбедноста и здравјето при работа во нашата земја има преку седумдесет години традиција во 
нормативното уредување и пракса. Имено, за да се престави појасен преглед на развојот на ова 
област, поставени се неколку етапи:

Првата етапа 1945 - 1960 

Повелбата за создавање на Федерална инспекција на труд во Федералната единица 
Македонија (Сл. весник на федерална единица Македонија во демократска и федеративна 
Југославија бр.3 од 7.4.1945);

Вториот нормативен акт е Решението   за основање на   Инспекција на труд  (Службен весник 
на НРМ, бр.9/1946); 

Сојузен Закон за Инспекција на Трудот (Службен Лист на ФНРЈ, бр.100/од 12. Декември 
1946), Со овој Закон се уредуваше заштитата при работа, работните односи и инспекцискиот 
надзор на Инспекцијата на трудот.
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Вториот период односно етапа 1960 – 1970 

Закон за организација и надлежноста на органите на инспекција на трудот во Република 
Северна Македонија (Службен весник на СРМ, бр.12 од 27 Април 1966 год);

Основниот Закон за заштита при работа како основен сојузен закон (Службен лист на СФРЈ, 
бр. 15/1965). 

Трета етапа 1970 – 1980 

Законот за инспекција на труд и Законот за заштита при работа (Службен весник на СРМ, бр. 
45/26 Декември 1973)

Четврта етапа 1980 -  1990 

Законот за инспекција на труд (Сл. ве. на СРМ, бр.31/1985) и Законот за заштита при работа, 
(Сл. ве. на СРМ, бр.17 од 6.Мај 1987);

Петата етапа 1990 – 2001

Законот за инспекција на труд (Службен весник на РМ бр. 35/97 од 23 јули 1997 год.) и 
Законот за заштита при работа (“Службен весник на РМ” бр. 13/98, 33/00, 29/02). 

Шестата етапа 2001 – денес 

Закон за безбедност и здравје при работа (“Службен  весник на Република Северна 
Македонија” бр.  92/07,). 

5. НОВАТА ФИЛОЗОФИЈА И  КОНЦЕПТ НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ 
РАБОТА

По разделувањето од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, нашата држава наследи 
релативно добро развиен систем за заштита на работа во кој го интегрално ги обединуваше 
инженерскиот и медицинскиот пристап кон создавање на култура на заштита на вработените од 
повреди и штетности поврзани со работното место. Но, тој модел беше ориентиран и ги задоволуваше 
потребите на договорната економија, како одраз на тогашниот државен систем на уредување.

Со новиот пристап односно новиот концепт на уредувањето на заштитата при работа, се пристапи 
кон преименување на областа во “Безбедност и здравје при работа”, се  промени и филозофијата на 
превенција, поточно филозофијата на заштита на вработените од повреди и несреќи на работното 
место, во филозофијата на создавање на превентивна култура како основа за избегнување на 
несреќите и болестите поврзани со работното место. Превенција во новото сфаќање е заснована на 
спречување создавање недостатоци, со однапред преземање на превентивни мерки и спречување на 
недостатоците воопшто нема да се појават. 

Со системски пристап, при воведување на нови системски инструменти, како што се:

1. Политика на безбедност и здравје при работа; 

2. Програма за нејзина реализација; 
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3. Оценување на ризици присутни на работното место; 

4. Систем на контрола на ризиците; 

5. Двонасочна комуникација; 

6. Континуирана едукација за безбедност и здравје при работа;

7. И воведување на принцип на постојано подобрување, значи способност да 
се идентификува и оцени тоа што при работењето навистина ги загрозува 
вработените, животната средина и имотот. 

За да не се подлежи само на прописи, согледувањето на човечкиот фактор значи ориентација не само 
на техничка безбедност, туку и на превенција од човечки грешки. Од сето наведено произлегува, од 
една страна да се преземат сите можни мерки за да не дојде до несакан настан, а од друга, да сме 
подготвени на ситуации на секаков несакан настан.

Врз овој концепт е изготвен Основниот Законот за безбедност и здравје при работа9, кои потполно е 
хармонизиран со Рамковната директива 89/391/EEC за воведување мерки и активности насочени кон 
подобрување на безбедноста и здравјето на работниците при работа. Со овој закон се утврдуваат 
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, информирањето, 
консултирањето, обуката на работниците и нивните претставници и нивното учество во планирањето 
и преземањето 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“. За прв пат во Законот за безбедност и здравје при работа, 
се воведува категоријата „проценка на ризик“, со што се внесува нов пристап, односно нов концепт 
во безбедноста и здравјето на вработените.

Спроведувањето и унапредувањето на безбедноста и здравјето на работа се базира на проценка на 
здравствениот ризик од настанување на повреди на работа, професионални болести и болести во 
врска со работата. Спроведената проценка на ризикот (Risk assessment), обезбедува преземање на 
конкретни превентивни мерки за елиминирање или редукција на ризикот на работното место, што 
всушност е процес на управување со ризикот (Risk management)

Одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа претставуваат основен системски акт во 
областа на безбедноста и здравјето при работа, кои начелно се применуваат во сите дејности на 
јавниот и приватниот сектор, со евентуални исклучоци за одредени правни субјекти, кои со оглед на 
природата и специфичностите на нивната работа, оваа материја ја регулираат со посебни прописи. Во 
овие субјекти, каде поинаку се уредува безбедноста и здравјето при работа, сепак основен системски 
закон е Законот за безбедност и здравје при работа, додека другите посебни прописи имаат карактер 
на посебни прописи, односно lex specialis. 

При одредување на заштитата по однос на безбедноста и здравјето, Законот употребува формулација 
која не се однесува само на вработените, туку на сите лица осигурени од повреда на работно место 
или професионални болести и во оваа насока.

9 (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13 и 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 
129/15 и 30/16)
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6. СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

6.1  Програма за безбедност и здравје при работа

Врз основа на член 4, став (2)  од Законот за безбедност и здравје при работа, Владата на Република 
Северна Македонија на 23та седница одржана на 15.08.2017 година, ја донесе Програмата  за 
безбедност и здравје при работа.10 Со оваа Програма 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 повреда при работа, професионални  и други болести  поврзани со 
работата и унапредување на безбедност и здравје на работно место.

Согласно наведената одредба, подготвена е Стратегија за безбедност и здравје при работа 2020, која 
е составен дел на Програмата. Оваа обврска е содржана и во МОТ Конвенцијата бр. 155 (чл.4) и 187 
(член 5.1) на Меѓународната организација на трудот (МОТ), директивите на Европската унија (ЕУ) и е 
дел од активностите врзани за ЕУ интегративните процеси на Р. Македонија, како земја-кандидат за 
членство во ЕУ.

Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020, се надоврзува и базира врз постоечкото 
национално законодавство во областа на БЗР како и на претходните стратешки документи во 
областа на безбедност и здравје при работа во Р. Македонија, како што се Националната Стратегија 
за безбедност и здравје при работа 2011-2015 година, со Акциските планови за 2011-2012, 2013-
2014 година и Стратегија за здравје, здрава животна и работна средина и безбедност на работа 
во Р. Македонија 2006-2010 година, со што се обезбедува континуиран развој и унапредување 
на националниот систем на безбедност и здравје при работа како и негово прилагодување  кон 
актуелните социо-економски трендови во државата.

Во Стратегијата се дефинирани основните стратешки насоки за развој на безбедноста и здравјето 
при работа во земјата до 2020 година и таа се темели на фактот дека чувањето и унапредувањето 
на здравјето на работниците е еден од основните човекови права и предуслов за успешна работа и 
оптимална продуктивност во претпријатијата. 

6.2  Стратешки план на државниот инспекторат за труд

Стратешкиот план на ДИТ за периодот 2018-2020 година претставува пишан документ во кој се 
наведени главните карактеристики на ДИТ, како што се мисија, визија, задачи и обврски на органот, 
специфичности на органот, организационата структура на  ДИТ, подрачните единици, координирани 
со приоритетните цели на Министерството за труд и социјална политика, кои се во корелација со 
Програмата на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија за 2017 – 2020  
година. Исто така, направен е осврт на постигнатите резултати во 2015 и 2016 година. Во  делот 
на матрицата, дефинирани се основните програми, подпрограми и активности на ДИТ. Стратешкото 
планирање, како сет од избор на активности, претставува организиран процес на колективни промени, 
кои опфаќаат цели, ресурси, критериуми за избор, структури, организациони, институционални 
и персонални односи, кои ја сочинуваат сржта на овој процес. Стратешкиот план, како основен 
инструмент, ги одразува приоритетите, целите и задачите на ДИТ, координирани со приоритетните 
цели на МТСП, кои се во согласност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија, за период на временска рамка од три години. 

Овој стратешки план претставува водич на сите вработени во ДИТ, во однос на исполнување на нивните 
задачи и обврски. Функцијата на самиот документ имплицира потреба од анализа на програмите 
и потпрограмите, како и мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Консеквентно на 

10  (“Службен весник на РМ“, бр. 15/17).
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тоа, се наметнува потреба од идни насоки за следните чекори кои треба да се преземат, со цел 
постигнување на посакуваните резултати на ДИТ, координирани со приоритетните и целите на МТСП, 
кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ.

Реализацијата на програмите, подпрограмите и активностите кои произлегуваат од Стратешките 
приоритети и цели на Владата, ќе овозможат надзор над примената на законите и другите прописи 
од областа на работните односи и безбедноста и здравјето при работа и развивањето на објективни, 
ефикасни, ефективни и усогласени стратешки документи, политики,  вертикални и хоризонтални 
активности во органот, согласно со буџетскиот лимит, кој произлегува од Законот за буџетите, со цел 
да се придонесе за остварување на стратешките приоритети и цели на Владата.

 

7. ДРУГИ ПРОПИСИ ШТО СЕ ПОВРЗАНИ СО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА 
ВРАБОТЕНИТЕ

Законот за работните односи11 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 одделните релевантни точки во оваа област, како што е посебната 
заштита.

Посебната заштита за ранливите групи, како што се вработени жени поради бременост и родителство 
(член 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 и 168), мајка доилка (член 171), млади лица кои сеуште не 
наполниле 18 години (член 172, 173, 174, 175 и 176), инвалиди на трудот (член 177 и 178), повозрасни 
вработени (член 179 и 180), се уредува со овој Закон.

Во однос на посебните права за заштитата на вработени жени поради бременост и родителство, 
мајките доилки и младите лица кои сеуште не наполниле 18 години, истите се уредени со подзаконски 
акти, односно со Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени 
работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат (“Службен весник на РМ“, бр. 119/11 и 
бр. 197/2017 ) и Правилникот за минимални барања за безбедноста и здравјето при работа на младите 
работници (“Службен весник на РМ“, бр. 127/12). 

Закон за здравствена заштита12; според принципите на еднаквост, солидарност и реципрочност, 
обезбедува здравствена заштита за целото население, ја дефинира организационата структура на 
системот на здравствената заштита, правата и обврските на поединците, работодавачите и државата 
во поглед на обезбедувањето здравствена заштита на сите нивоа, вклучително и здравствената 
заштита од областа на медицина на трудот, како и организацијата на системот на служби на медицина 
на трудот. 

Законот за здравствено осигурување13 воспоставува систем на задолжително здравствено 
осигурување кое се остварува преку Фондот за здравствено осигурување на Република Северна 
Македонија (ФЗОСМ), а главниот извор на приходи се обезбедува од придонесите за здравствено 
осигурување на вработените. Согласно Законот, регулирана е обврската кон ФЗОСМ за плаќање 
дополнителен придонес за задолжителното осигурување со единствена стапка од 0,5% на бруто 

11  Службен весник на Република Македонија, бр. (62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 
158/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16)

12  („Службен весник на Република Македонија“ брoj 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 
10/15, 61/15, 154/15 и 192/15),37/16

13  (Службен весник на Република Македонија, бр. 19/11, 65/12, 16/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 129/15, 150/15, 
154/15, 217/15, 37/16)
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плата и на надоместокот на плата, за обезбедување здравствена заштита во случај на професионални 
болести и повреди при работа.

Законот за пензиско и инвалидско осигурување14; во областа на заштитата при работа ги дефинира 
и пропишува термините: непосредна опасност од настанок на инвалидност, инвалидска пензија (во 
случај на општа или професионална неспособност за работа).

Закон за евиденција од областа на здравството;15 Институтот за јавно здравје на Република Северна 
Македонија е национален центар за здравствена статистика кој е задолжен за водење здравствени 
регистри, вклучувајќи ги и регистрите за повреда на работа и за професионални  болести.

Закон за евиденција од областа на трудот;16 Со овој закон се уредува воспоставувањето на евиденциите 
во областа на трудот и начинот на нивното водење.

Закон за инспекција на трудот;17 Се уредуваат организацијата и работата на Државниот инспекторат 
за труд кој што врши инспекциски надзор над примената на законите и другите прописи од областа 
на работните односи, вработувањето, заштитата при работа, колективните договори, договорите за 
работа и другите акти со кои се уредуваат и остваруваат правата, обврските и одговорностите на 
работниците и работодавачите во областа на работните односи, вработувањето и заштитата при 
работа. И покрај осовременувањето на законодавството во областа на безбедноста и здравјето при 
работа, како еден од главните проблеми, сеуште останува неефикасноста во нејзината имплементација.

Закон за волонтерство;18 Со овој закон се уредуваат волонтерството, условите и начинот на вршење на 
волонтерството, правата и обврските на волонтерите и организаторот на волонтерството, договорот 
за волонтерството и евиденцијата на волонтерската работа.

Закон за Агенции за привремено вработување;19 Меѓу другото, ги уредува и обврските на корисникот 
во поглед на заштитата при работа, согласно со прописите за работните односи и заштитата при 
работа. Од аспект на обезбедување на безбедни мерки за работа на лицата кои се ангажирани кај 
работодавачот, не е основ дали тие се во работен однос кај работодавачот, дали работата ја вршат 
постојано или повремено, со надоместок или без надоместок, туку секое ангажирано лице кое врши 
одредена работа кај работодавачот подлежи под одредбите на овој Закон и работодавачот ги има 
сите обврски и одговорности уредени со овој Закон. 

За органот на инспекцискиот надзор од областа на безбедност и здравје при работа, субјект на 
надзорот ќе биде секој работодавач и секое лице затекнато на работа, без оглед на неговиот правен 
статус.

7.1  Подзаконски прописи кои се во насока на спроведување на Законот

Од воведувањето на Законот за безбедност и здравје при работа, до денешен ден на сила се донесоа 
и 19 Правилници за безбедност и здравје при работа, две Уредби и еден Тарифник кој сите заедно го 
до-уредуваат системот за безбедност и здравје при работа на национално ниво. За да се отсликаат 
конкретните подзаконски акти, истите таксативно се набројани, и тоа:

14  („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, 132/16) и 35/18)

15  („Службен весник на Република  Македонија“ број 20/2009 и 53/11),
16  („Службен весник на Република Македонија” број 49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 35/14, 98/15 и 

147/15 и 27/16).
17  („Службен весник на Република  Македонија” број 35/1997, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015 _ 

147/2015)
18  („Службен весник на Република Македонија” број 87/2007, 27/14 и 30/16)
19  („Службен весник на Република Македонија” број 49/2006, 102/2008, 145/10, 136/11, 13/13, 35/14, 98/15 и 

147/15 ибр.27/16)
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 � Правилник за формата и содржината на уверението за положен стручен испит за стручно 
лице за безбедност при работа; 

 � Правилник за начинот на бодување на првиот дел (теоретски дел) и на вториот дел (практичен 
пример) на стручен испит за безбедност при работа;

 � Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар за издадени уверенија 
за положен испит за безбедност при работа;

 � Правилник за формата и содржината на прекршочниот патен налог;

 � Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при 
работа; 

 � Правилник за начинот на водење евиденција во областа на безбедност и здравје при работа;

 � Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и другите услови кои 
треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи;

 � Програма за полагање на стручен испит за безбедност при работа; 

 � Правилник за начинот на изготвување на изјавата за безбедност, нејзината содржина, како и 
податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот;

 � Правилник за формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење 
на дејност;

 � Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на 
едукацијата и начинот на водење на евиденција за спроведување на едукација;

 � Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени во 
индустријата за вадење на минерали со бушење;

 � Правилник за стручно усовршување на стручни лица од областа на безбедност при работа;

 � Правилник за висината на трошоците за издавање на дозвола за вршење на стручни работи 
и полагање на стручен испит за безбедност при работа;

 � Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на младите работници;

 � Правилник за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за 
стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот 
на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување;

 � Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од 
ризици поврзани со изложување на физички агенси (електромагнетни полиња);

 � Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработените на 
рибарски бродови;

 � Правилник за висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при 
работа;

 � Тарифник за висината на трошоците за полагање на стручниот испит за безбедност при 
работа;

 � Уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените;

 � Уредба за дополнување на Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените 
прегледи на вработените;
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Би  требало да се нагласи дека уредувањето со посебен пропис на постапката за начинот на 
изготвување изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова 
проценката на ризикот20 нé прави една од ретките земји во Европа која го има овој пристап при 
оценката на ризиците на работното место.

Имено, во завршните одредби на Законот за безбедност и здравје при работа (член 60),  наведено е 
дека работодавачите во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој Закон, ќе мора да 
изготват и спроведат изјава за безбедност согласно со членот 11 став (1) од овој Закон. Овој период 
беше определен за донесување на подзаконски акт, односно Правилник за начинот на изготвување 
изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова проценката 
на ризикот21.

За да ја спроведе одредбата на член 11 од Законот, во однос на обврската да секој работодавач да 
мора да изготви и спроведе изјава за безбедност за секое работно место, прецизирајќи го начинот, 
како и мерките кои треба да се преземат, односно обврските од член 17 од Законот каде што 
работодавачот 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, 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, 
се поставува прашање кои лица, односно субјекти ќе ги извршуваат овие обврска на работодавачите. 
Во оваа насока, потребно беше да се донесе посебен пропис, со кој ќе се овозможи создавање таков 
стручен кадар кој ќе биде стручно оспособен да ги извршува работите од областа на безбедност при 
работа, не само кај своите работодавачи, но и кај трети лица кои имаат потреба за таква работа. 

Законот за безбедност и здравје при работа создаде правна основа за донесување и многу други 
подзаконски прописи кои беа во насока на усогласување на Националното законодавство со 
Европското. 

Во  период  од донесувањето на Законот за безбедност и здравје при работа во 2007 до 2013 година 
донесени се 20 правилници, во кои беа транспонирани 20 индивидуални директиви со 27 измени-
амандмани. 

20 Ваков пропис имаат Македонија, Словенија, Хрватска и Србија.Црна Гора Косово
21 („Службен  весник на Република Македонија“ бр.2/09)
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МК легислатива ЕУ Коресподентна директива
Правилник за заштита од екрани (објавен во Службен 
весник на Република Македонија бр. 115/2005), во кој 
е транспонирана следната директива;

Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum 
safety and health requirements for work with display screen 
equipment (fifth individual Directive within the meaning of 
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC;

Правилник за безбедност и здравје при работа при 
употреба за опрема за работа, Службен весник на 
Република Македонија бр. 116/07;

Директива 89/655/ЕЕC од 30 ноември 1989 година за 
минималните барања за безбедност и здравје при употребата 
на работна опрема од страна на работниците на работното 
место;

Правилник за лична заштитна опрема (објавен 
во службен весник на Република Македонија бр. 
116/2007);

Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the 
minimum health and safety requirements for the use by workers 
of personal protective equipment at the workplace;

Правилник за безбедносни знаци при работа (објавен 
во Службен весник на Република Македонија бр. 
127/2007);

Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum 
requirements for the provision of safety and/or health signs at 
work;

Правилник за рачно товарење и истоварање на товар 
(објавен во Службен весник на Република Македонија 
бр. 135/2007);

Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum 
health and safety requirements for the manual handling of loads 
where there is a risk particularly of back injury to workers;

Правилник за заштита од бучава на работно место 
(објавен во Службен весник на Република Македонија 
бр. 21/2008);

Директива бр. 86/188/ЕЕЗ на Советот од 12 мај 86/188/EEC 
година за заштита на работниците од ризиците поврзани со 
изложување на бучава на работното место;

Правилник за заштита од вибрации на работно место 
(објавен во Службен весник на Република Македонија 
бр. 26/2008);

Директива 2002/44/ЕЗ на европскиот парламент и на советот од 
25 јуни 2002 година за минимални здравствени и безбедносни 
барања кои се однесуваат на изложеност на работниците на 
ризици кои произлегуваат од физички агенси (вибрација);

Правилник на привремени мобилни градилишта 
(објавен во Службен весник на Република Македонија 
бр. 105/2008);

Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the 
implementation of minimum safety and health requirements at 
temporary or mobile construction sites;

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје на вработени на работниот простор (објавен 
во Службен весник на Република Македонија бр. 
154/2008);

Директива на Сoветот 89/654/ЕЕС од ЗО ноември 1989 за 
минималните барања за безбедност и здравје на работното 
место;

Правилникот за минималните барања за безбедност 
и здравје на вработените од ризиците поврзани со 
изложување на азбест при работа («Службен весник 
на Република Македонија» број 50/2009);

Директива на Советот 83/477/ЕЕС од 19 септември 1983 
година за заштита на работниците од ризиците од изложување 
на азбест на работно место (2-ра индивидуална Директива; 
Директива на Советот 91/382/ЕЕС од 25 јуни 1991 година 
со која се изменува Директивата 83/477/ЕЕС и Директива 
2003/18/ЕС на Европскиот Парламент и на Советот од 27 март 
2003 година, со која се изменува Директивата 83/477/ЕЕС;

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со експлозивни атмосфери, (објавен во ”Службен 
весник на Република Македонија” број 74/09);

Директива 1999/92/ЕЗ на Европскиот Парламент и на 
Советот од 16 декември 1999 година за минималните услови 
за подобрување на безбедноста и на здравствената заштита 
на работниците што се изложени на потенцијален ризик од 
експлозивни атмосфери (15-та поединечна директива во 
рамките на членот 16(1) од директивата 89/391/ЕЕЗ);
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МК легислатива ЕУ Коресподентна директива
Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработените од ризици 
поврзани со изложување на хемиски супстанции, 
објавен во (објавен во „Службен Весник на Република 
Македонија“, број 46/2010);

Директива на Советот 98/24/EC од 7 април 1998 година за 
заштита на здравјето и безбедноста на работниците од ризици 
поврзани со хемиски агенси на работа

Директива на Комисијата 2000/39/ЕС од 8 јуни 2000 година, 
со која се воспоставува прва листа на индикативни гранични 
вредности на професионално изложување за примена на 
Директивата на Советот 98/24/EC за заштита на здравјето и 
безбедноста на работниците од ризици поврзани со хемиски 
агенси на работа;

Директивата на Комисијата 91/322/ЕЕС од 29 мај 1991 година, 
со која се воспоставуваат индикативни гранични вредности за 
примена на Директивата на Советот 80/1107/EЕC за заштита на 
работниците од ризиците поврзани со изложување на хемиски, 
физички и биолошки  агенси на работа;

Директивата на Комисијата 2006/15/ЕС од 7 февруари 2006 
година, со која се воспоставува втора листа на индикативни 
гранични вредности на професионално изложување за 
примена на Директивата на Советот 98/24/EC и со која се 
изменуваат Директивите 91/322/EEC и 200;

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на канцерогени, мутагени и супстанци 
токсични за репродуктивниот систем (објавен во 
Службен весник на Република Македонија број 
110/2010);

Директива 2004/37/EC на Европскиот парламент и на Советот 
од 29 април 2004 година, за заштита на работниците од 
ризици поврзани со изложување на канцерогени или мутагени 
супстанции при работа;

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложеност на биолошки агенси (објавен во 
Службен Весник на Република Македонија број 
170/2010);

Директивата бр. 2000/54/EЗ НА Европскиот Парламент и на 
Советот од 18 септември 2000 г. за заштита на работниците 
од ризиците поврзани со изложување на биолошки агенси на 
работното место;

Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на бремени работнички, 
работнички кои неодамна се породиле или дојат 
(Објавен во Службен весник на Република Македонија, 
бр.119/2011);

Директивата 92/85/ЕЕЗ на Советот од 19 октомври 1992 година  
за воведување на мерки за подобрување на безбедноста и 
здравјето при работа на бремените работнички и работнички 
кои неодамна се породиле или дојат (десетта поединечна 
Директива во смисла на член 16 (1) од Директивата 89/391/EEЗ);

Правилник за изменување на Правилникот за 
минималните барања за безбедност и   здравје при 
работа на бремени работнички, работнички кои 
неодамна се породиле или дојат (Службен весник на 
Република Македонија, бр. 197/2017);

Директивата 2014/27/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот 
од 26 февруари 2014 година за измена на Директивите 92/58/
EEЗ, 92/85/EEЗ, 94/33/EЗ, 98/24/EЗ на Советот и Директивата 
2004/34/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот;

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје при работа на вработени во индустријата за 
вадење на минерали со бушење   (Објавен во Службен 
весник на Република Македонија, бр. 163/11);

Директива на Советот 92/91/ЕEC од 3.12.1992 година, за 
минималните барања за подобрување на безбедноста и 
здравјето на работниците во индустриите за вадење на 
минерали со бушење;
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МК легислатива ЕУ Коресподентна директива
Правилник за минималните барања за БЗР кои се 
однесуваат на ризиците на вработените во индустриите 
за површинска и подземна експлоатација на минерали 
(објавен во Службен Весник на Република Македонија, 
бр.64/12);

Директива на Советот 92/104/ЕEC од 3.12.1992 година, за 
минималните барања за подобрување на безбедноста и 
здравјето на работниците во индустриите за површинска и 
подземна експлоатација на минерали (12-та индивидуална 
Директива во согласност со членот 16(1) од Директивата 
89/391/ЕЕC);

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на физички агенси (електромагнетни 
полиња) (објавено во Службен весник на Република 
Македонија, бр. 40/2014);

Директива на Советот 2004/40/СЕ (18-та индивидуална 
Директива) за минималните барања за безбедност и здравје 
на вработените изложени на физички агенси-електромагнетни 
полиња;

Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработените на рибарски 
бродови Службен весник на Република Македонија, 
бр. 79/2013);

Директива на Советот 93/103/EC од 23.11.1993 година, за 
минималните барања за безбедност и здравје за работа 
на рибарски бродови (13-та индивидуална Директива во 
согласност со членот 16(1) од Директивата 89/391/ЕЕC);

Правилник за минималните барања за безбедност и 
здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на физички агенси (вештачко оптичко 
зрачење Службен весник на Република Македонија, 
бр. 132 /2012);

Директива на Советот 2006/2 5/EC за  физички агенси - 
вештачко оптичко зрачење 19-та индивидуална директива;

8. СЕГАШНИОТ ПРОФИЛ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Законот за безбедност и здравје при работа (“Службен весник на Република Македонија” број 
92/2007, од неговото донесување во 2007 година до 2016 претрпи многу измени и дополнувања (Сл. 
Весник бр.136/11, 23/13, 25/13, 137/13 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 , 192/15 и 30/16).

Од извршената анализа на овие измени, произлегува дека првите три измени и дополнувања, една 
во 2011 и првите две во 2013, се во насока на доуредување за целисходноста на спроведување на 
Законот. Имено, со овие измени целта беше да се интервенира (посебно во 2011), на член 21, со кои 
се дополнува член 45 со непотребни 21 нови ставови, кои ја регулираат постапката на институтот 
„молчењето е одобрување”.

8.1  Измени поврзани со стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

Првите измени и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа во 2013 год, се 
однесуваат на стручното усовршување на стручните лица. Имено, стручното усовршување на стручни 
лица е комплексно прашање и не е пракса само во оваа професија, туку во сите оние кои тежнеат да 
бидат регулирани и признаени професии. 

Во тој контекст, потребно е подигнување на критериумите на овластените субјекти, како организатори 
на обуки и давање на бодови, зголемување на транспарентноста на евиденциите, кои треба да ги 
врши Државниот инспекторат за труд, особено за евиденцијата на бројот на стручните лица кои се 
со стекнати 100 бодови, за тие кои не успеале да ги стекнат овие бодови, како и мерки за тие кои 
не успееле да ги стекнат потребните бодови. Исто така, треба да се размислува и што понатаму за 
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лицата кои имаат стекнато 100 бодови. Дали останува цел работен век стручно лице или треба и 
понатаму стручно да се надоградува. 

Во ова насока, треба да се води евиденција на сите стручни лица, со стекнатиот број бодови за секоја 
година и истите да се објават на транспарентно на веб-страната на Државниот инспекторат за труд 

Измените се во насока на унапредување на струката, а со тоа и овозможување на што е 
возможно по стручна услуга за засегнатите страни.

8.2 Измени поврзани со здравствените прегледи, “молчењето е одобрување”, инспекциски 
надзор, полагање правосуден испит, Закон за прекршоци, итн.

Вторите измени во 2013, во однос на здравствените прегледи, беа сосема непотребни.

Сите други измени и дополнувања на Законот за безбедност и здравје при работа, извршени се во 
насока на уредување на одредени постапки, кои се резултат на усогласување со други законски 
прописи, а се однесуваат на одредени области како што е институцијата “молчењето е одобрување”, 
усогласување на Законот за Инспекциски надзор, со Законот за полагање на правосуден испит, 
Законот за прекршоци  и др.

Имено, со овие измени и дополнувања на Законот во 2013, се воведе законско уредување на начинот 
на полагањето на стручниот испит за безбедност при работа, со што се воведоа 28 нови членови, 
со кои се врши усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски 
надзор и Законот за полагање на правосуден испит. 

Кон предлагачот на Законот, со овие измени се пропишува постапката за полагање на стручниот 
испит за безбедност при работа, во насока на обезбедување потранспарентен и објективен концепт 
за полагање на испитот и соодветно давање на услугите.

Со овие измени и дополнувања на Законот, едно стручно лице, како вработен кај работодавачот, 
се изедначува со судија, Јавен обвинител, адвокат и многу други јавни функции од висок ранг од 
јавен интерес. Посебно, овие измени ќе придонесуваат во намалување на бројот на стручните лица за 
безбедност при работа.

Исто така, во оваа година (2013) извршено е дополнување на Законот, само со еден член, односно еден 
збор (Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” број 
92/2007, 136/11, 23/13 и 25/13), во членот 2 став (2) по зборот “полицијата“ се додаваат зборовите: 
“Царинската управа“), со што Царинската управа не е должна да го примени Законот за безбедност и 
здравје при работа.

Одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа претставуваат основен системски акт во 
областа на безбедност и здравје при работа, кои начелно се применуваат во сите дејности на јавниот и 
приватниот сектор, со евентуални исклучоци за одредени правни субјекти, кои со оглед на природата 
и специфичностите на нивната работа, оваа материја ја регулираат со посебни прописи. Во овие 
субјекти, каде поинаку се уредува безбедноста и здравјето при работа, сепак основен системски 
закон е Законот за безбедност и здравје при работа, додека другите посебни прописи имаат карактер 
на посебни прописи, односно lex specialis. Со други зборови во нашата Република нема друг закон кој 
ја уредува ова област.

Затоа оваа измена е непотребна, штетна и неуставна.
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8.3  Измени поврзани со синдикалните организации

Особени потешкотии при спроведувањето на Законот придонесоа и измените на Законот од 2014, 
кои кон предлагачот беа во насока на подигнување на авторитетот на синдикалните организации. Со 
овие измени и дополнувања, на претставниците на синдикалните организации им се дадоа големи 
овластувања, без притоа да се уреди ниту една и единствена обврска, односно одговорност. Секогаш 
обврските и одговорностите создаваат одредени права, кои ќе бидат во насока на поефикасно 
спроведување на Законот.

Ова посебно се однесува при задолжителното давање мислење во однос на изјавата за безбедност, 
изготвена од овластено стручно лице. Имено, со овие измени се зголеми бројот на актери во ова 
област, односно претставници на вработените за безбедност и здравје при работа.

Со конкретните измени, од еден се зголеми бројот на пет актери и тоа: 

1. Синдикат;

2. Претседател на синдикалната организација; 

3. Синдикален претставник; 

4. Синдикален претставник на репрезентативниот синдикат и

5. Претставник на вработените за безбедност и здравје при работа.

Имено најнеаргументирани, нестручни и непродуктивни се измените на член 11 каде по изјавата 
за безбедност, работодавачот е должен да обезбеди мислење од синдикатот или претставник на 
вработените, таму каде што нема синдикат. 

Актерите кои ја изготвуваат изјавата за безбедност се најмалку тројца стручни лица. Стручно лице за 
БЗР. 

Ова лице е потребно да има: 

 � Завршено факултет за безбедност при работа/високо образование (диплома за завршено 
четиригодишно високо образование или диплома со 300 кредити според европскиот кредит 
трансфер систем (ЕКТС)

 � Најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, 

 � Да поседува уверение за положено стручен испит за безбедност при работа, 

 � Во периодитет од пет години континуирано се дообразува и стекнуваа по 100 бодови во 
предвидениот период на обуките/конференциите за стручно усовршување.

Од друга страна Специјалист Доктор по медицина на трудот, мора да поседува: 

 � диплома за завршен медицински факултет; 

 � да има положен Државен испит; 

 � Да има диплома за специјалист по медицина на трудот, и

 � Континуирано да се дообразува во својата специјалност. 

При тоа и да е вработен во  овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот. 

За претставниците на синдикалните организации нема утврдени ниту минимални услови за давање 
мислење по однос на изјавата за безбедност.
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Да нагласиме дека “Изјавата за безбедност” е документ кој ги опишува карактеристиките на работниот 
процес и содржи идентификација на опасностите, штетностите и проценка на ризикот за безбедноста 
и здравјето на работното место и пропишува соодветни мерки за заштита.

Ова преставува тотална дискриминација на образованието, стручноста и компетентноста на стручните 
лица и докторите специјалисти по медицина на трудот.

Одредбите на Законот за безбедност при работа, односно член 12 од истиот, го задолжува 
работодавачот со колективен договор да го обезбеди остварувањето на правото на вработените, 
непосредно или преку синдикалниот претставник на репрезентативниот синдикат или претставникот 
на вработените, таму каде што нема синдикат и претставникот на вработените за безбедност и здравје 
при работа. 

Синдикалните организации недоволно, односно минимално се занимаваат со безбедноста и здравјето 
при работа. Имено, само во член 53 од Општиот колективен договор за стопанство, само во една 
одредба се уредува, како и од кого се бира претставникот на вработените  за безбедност и здравје 
при работа. 

Од сите гранкови договори само во Колективниот договор во енергетика, во член 15 се уредува 
заштитата на посебните работни места, односно на работник кој работи на особено тешки, напорни и 
работи штетни по здравјето, кои штетно влијаат врз неговото здравје, односно работната способност и 
не може во целост да се отстранат или да се попречат со примена на заштитни мерки, работното време 
му се скратува сразмерно со штетното влијание врз неговото здравје, односно работна способност 
во согласност со Закон и колективен договор. Со колективен договор на ниво на работодавач се 
утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за одделни работни места кај работодавачот. 

Со овие измени на Законот,  се воведува дуализам во активностите на актерите за БЗР  претставниците 
на синдикалните организации и претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа), 
затоа 

Измените ги ставаат во нееднаков третман останатите чинители, дискриминирачки 
и истите во пракса се покажаа неприменливи.

Имено, кај сите работодавачи каде постои синдикална организација активностите на синдикалните 
претставници и претставникот на вработените за БЗР се одвиваат паралелно, и тоа за: 

 � остварувањето на колективно договарање, 

 � набавката на работна опрема и воведувањето на нова технологија, 

 � информирањето, 

 � дискусиите, 

 � прашањата од БЗР и др. 

без уредување за нивната соработка и усогласување на нивните ставови.

Со донесувањето на дополнителниот член 30-а, особено неправда претставува за претставникот на 
вработените за безбедност и здравје при работа. 

Со ова одредба се изедначуваат претставникот на вработените за безбедност и здравје при 
работа со претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот претставник на 
репрезентативниот синдикат или претставникот на вработените, таму каде што нема синдикат, што 
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преставува одредба која повеќе личи на декларативна а не суштинска, која сама по својата содржина 
е тешка спроведлива.

Имено претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа не е нешто ново во 
Европското законодавство, па и во многу други меѓународни документи, практики и др. Посебно, 
улогата на претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа беше концептирано 
во согласност со одредбите од Рамковната директива 89/391/ЕЕЗ, која е во насока на обезбедување 
поголемо влијание на вработените преку својот претставник од областа на безбедност и здравје при 
работа. Улогата на претставниците на синдикалните организации имаат друга филозофија и цели, 
каде што спаѓа и  безбедноста и здравјето на вработените, но земајќи предвид на самиот назив на  
претставникот за БЗР, како претставник на вработените, само по себе се подразбира дека се грижи за 
правата на вработените од ова област.

Според Член 36 од Законот за безбедност и здравје при работа, 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, а со измените на првичниот член се додава цел параграф кој 
ги содржи елементите да покрај Државниот Трудов Инспекторат, работодавачот е потребно да го 
информира 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.”

Првичната цел на ова одредба е брзото информирање на инспекцијата на трудот за настанатата 
повреда, колективна несреќа или повреда со смртни последици на работното место, за да може 
што побрзо истата да излезе на лице место, односно на местото на настанот, и детално да ги испита 
причините за настанот, да ги утврди изворите и механизмите кои довеле несреќата на работното место. 
Врз основа на утврдената состојба, инспекторот ги наредува и мерките отстранување на опасностите 
кои ги загрозуваат безбедноста и здравјето на вработените при работа или да ја забрани работата. 
Врз основа на извршениот увид, Државниот инспекторат за труд изготвува и Записник кој понатаму 
во правосудниот систем се користи во остварување на одредени права на засегнатите страни или 
утврдување на одговорности.

Обврската на инспекторот за постапување по известувањето на работодавачот по однос на повреда 
на работа, колективна несреќа или повреда со смртни последици, е уредена со член 21 од Законот 
за инспекција на труд.

Во однос на став 2 на овој член, Државниот инспекторат во својата Web страница има објавено 
консолидиран терк на известување, која содржи: назив на работодавачот, седиште на работодавачот, 
локација на работното место (продавница, магацин, кат, адреса), лични податоци на повредениот, 
име и презиме адреса на постојано живеење датум на раѓање, професија или работно место на 
повредената личност, колку време е вработен кај работодавачот, една недела еден месец 1-6 месеци 
6 месеци – 1 година 1-5 години над 5 години не е вработен, датум и час на случување на несреќата, 
смена, денска, попладневна, ноќна, часови работено од доаѓањето на работа, опис на повредата, 
не е третирана прва помош лекар (не е хоспитализиран) хоспитализиран, каде и како се случила 
несреќата, наод и мислење од лекар (боледување-рок) дали е спроведена истрага да или не, дали 
е настаната значителна штета да или не, пополнето од: Име, презиме и работно место потпис датум 
работодавач, м.п (потпис).
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Од горе изнесеното се утврдува дека известувањето е упатено до Инспекторатот за труд за што побрзо 
и стручно интервенирање, а не и на претставниците на синдикалните организации.

Овие измени, односно дополнувања на Законот во пракса се покажаа неприменливи.
Доколку се настојува истите да останат потребно е да се уредат конкретни 

критериуми по однос на нивната стручност, образование и компетентност за  
претставниците на синдикалните организации.

8.4 Измени поврзани со ракувачи на оружје

Измените направени во 2015 се однесуваат на ракување со службено огнено оружје, односно 
вработениот да поседува наод за психијатриски и психолошки преглед. Како последица на трикратно 
убиство извршено од страна на лице кое имало дозвола за поседување на оружје, се воведуваат 
измени на повеќе Закони, каде што е и Законот за безбедност и здравје при работа. На членот 22, 
каде што работодавачот се обврзува да ги упати вработените на медицински прегледи во рок од 24 
месеци, се додава и ставот 6 каде што:

За вработените кои имаат пристап и ракуваат со службено огнено оружје, покрај 
стандарден минимум на систематскиот преглед од ставот (5)22 на овој истиот член 
содржи и психијатриски и психолошки преглед, а задолжително завршува со наод дали 

лицето е способно да ги врши работите на работното место за носење, пристап и 
употреба на службено огнено оружје.

Сакајќи или не, се заборава дека процесот за добивање и одржување на лиценцата за поседување на 
огнено оружје ја раководи органот кои ја издава дозволата за ракување на службено огнено оружје и 
истиот ги утврдува условите и критериумите за секоја личност. Оттука:

Овие измени и дополнувања на Законот се непотребни. 

8.5 Измени поврзани со студенти на практична работа кај правен субјект

Во однос на измените за заштита на студенти за време на практична работа во рудници во рамки 
на образовната програма, работодавачот се задолжува пред започнување со практична работа во 
рудниците да ги запознае со мерките за здравје и безбедност при работа.

Со овие измени се врши дискриминација на останатите студенти кои практичната обука ја вршат во 
други дејности.

Со оглед на тоа, во член 15 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување со задолжително 

22  (5) Овластената здравствена установа е должна да ги врши здравствените  прегледи, согласно стандарден 
минимум кој е задолжителен за сите систематски , претходни , насочени  и периодични прегледи, кој се состои 
од:

• анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна  анамеза, лична 
анамнеза, социјално-епидемиолошки податоци).

• статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и индекс на телесна маса ),
• основни лабораториски анализи, и тоа : седиментација, крвна слика    (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, 

леукоцити, гликемија,  холестерол,  триглицериди,) урина шеќер, протеини билирубин, уробилиноген, 
седимент,

• испитување на функцијата на видот  (острина на видот за близина и далечина),
• аудиометрија,
• спирометрија ,
• ЕКГ ( 12) одводи,
• радиофотографија на граден кош – по одлука на лекарот. 
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пензиско и инвалидско осигурување врз основа на инвалидност и телесно оштетување причинети 
со повреда на работа или професионална болест, осигурени се учениците и студентите кога вршат 
практична работа за време на школувањето, односно студирањето.

Со ова одредба се опфаќаат сите ученици и студенти, така што измените и 
дополнувањето на Законот во ова насока се непотребни. 

8.6  Национален државен систем за надзор и инспекција за БЗР

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 невработеност23, Закон за агенциите за привремени вработувања24, Закон за вработување на 
инвалидни лица25,  Закон за вработување и работа на странци26,Закон за волонтерство27, Закон за 
минимална плата28, Закон за заштита од вознемирување на работното место29, Закон за заштита 
од пушење, Закон за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност30, колективните 
договори и 37 подзаконските акти од областа на безбедноста и здравјето при работa.

Во ова насока на подобрување на своите перформанси, со тоа што инспекторот на трудот треба да 
поседува вештини за набљудување, треба да биде опкружен и со креативен пристап кон задачите, да 
биде одговорен за потрошеното работното време, да биде во можност да ги спроведете безбедносните 
правила, да биде во можност да ги идентификуваа и процени ризиците на работното место, да биде 
способен да комуницира успешно на различни нивоа, да може точно да се справи со информациите 
за своите активности, да биде независен од фирми и поединци во вршењето на надзорот, да биде 
во можност да ги предвидува последиците од неговите одлуки, да биде сигурен, силен, да го крене 
гласот, исто така бидете учтив, љубезен и да дава стручна помош.

8.7 Каква е секојдневната практика?

 � недоволен капацитет на државниот инспекторат за труд во однос на инспекцискиот надзор 
на примената на прописите од областа на БЗР;

 � барање на недостатоци и наложување на мерки за нивното отстранување;

 � неспособност да се предвиди;

 � неподготвеност за анализа на тоа „што може да се случи“;

 � однапред не се преземаат превентивни мерки за да не настанат недостатоците;

 � често е формално воведувањето на системски инструменти;

 � проценка на ризиците е затворена книга, односно „шпанско село“;

 � резултатите од проценување на ризици не се воведени во секојдневна организација на 
работа, во системот на едукација;

 � се игнорира учество на вработените во решавањето на проблематиката на БЗР;

 � неприфатен специфичен пристап кон мали претпријатија.

23  („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/12),
24  („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/06),
25  („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/05...),
26  („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/07.),
27  („Службен весник на Република Македонија“ бр.785/07, 161/08),
28  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2012, 30/2014, 180/2014, 81/2015, 129/2015 и 132/2017),
29  („Службен весник на Република Македонија“бр.79/13),
30  („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14),
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8.8 Профил на Инспектори на трудот кој треба да се создава

Инспекторот на трудот треба да поседува вештини за набљудување, да биде опкружен со креативен 
пристап кон задачите, да биде одговорен за потрошеното работното време, да биде во можност да 
ги спроведете безбедносните правила, да биде во можност да ги идентификуваа и процени ризиците 
на работното место, да биде способен да комуницира успешно на различни нивоа, да може точно 
да се справи со информациите за своите активности, да биде независен од фирми и поединци во 
вршењето на надзорот, да биде во можност да ги предвидува последиците од неговите одлуки, да 
бидете сигурен, силен, да го крене гласот, исто така бидете учтив, љубезен и да дава стручна помош.

На инспекторот како професионалец му е потребно континуирана усовршување на неговите 
индивидуални капацитети со усвојување на нови знаења за постојните односно за новите технологии. 
Инспекторот треба да биде во целост онаа централна фигура на системот за безбедност и здравје 
при работа која ќе може да му овозможи на работодавачот, но и на работникот првични информации 
за нивните обврски, права, но и начини за надминување на одредени ризици на работното место. Во 
случај доколку не може, секогаш, со огромна доза на професионалност и самодоверба да може да ги 
посочи и другите извори на соодветни информации во нашето општество, како што се факултетите 
кои се занимаваат со унапредување на безбедноста и здравјето на работа, овластените стручни 
лица и ординации по медицина на труд, Институтите кои се занимаваат со оваа проблематика, но 
и професионалните организации/ здруженија како што е Македонското Здружение за Заштита При 
Работа (МЗЗПР)

Како понапредна фаза на оваа професионална надоградба на знаењето на инспекторите секако 
може да се гледа и организирање на специјализирани курсеви за одредени индустрии кои би ги 
посетувале инспекторите во рамките на формалното образование.

8.9 Профил на претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа кој треба 
да се создава

Тргнувајќи од основниот предуслов дека вработените го избираат својот претставник за безбедност 
и здравје при работа, овој институт е потребно да биде пред се избран без било какви интервенции 
од страна на работодавачот. Идејата да се добие сојузник кај двете страни, и кај вработените, но 
и кај работодавачот е цел која треба да ја носи на своите рамена претставникот на вработените за 
безбедност и здравје при работа. Имајќи го правиот-вистинскиот човек на ова место во огромна мера 
ќе допринесе до:

 � Развојот на превентивните мерки за  БЗР;

 � Можност на вработените учествуваат во процесот на донесување на одлуки; 

 � Формирање на посебен комитети, односно одбори или совети за БЗР;

 � Активно учество во овие форуми;

 � Бројот на претставниците треба да е балансиран; 

 � Во овој форум да се разговара за стратешките прашања;

 � Заклучоците на овие форуми каде учествуваат и претставници на работодавачот доследно 
да се спроведуваат.

За да се добие оваа проактивност од овој институт предвиден со Законот за безбедност и здравје 
при работа, мора да се размислува и на реално заживување на правото овој претставник да биде 
образуван за проблематиката на безбедност и здравје при работа, но и за делот на административно 



25

работење, со што при негова смена, не би се ресетирал целокупниот систем, туку би се продолжило 
таму каде што е застанато. 

Од друга страна, потребно е да се размислува и за овозможување на проактивно делување на овој 
претставник врз основа на реални параметри, поточно преку изведена математичка формула на тоа 
колку вработени преставува претставникот и степенот на присутните ризици на работните места 
да му се овозможи толку време во рамките на работното време да се посвети на активностите за 
создавање на превентивна култура на секое од работните места и брза комуникација на ризиците до 
надлежните/назначените инстанци.

8.10 Профил на Стручното лице за безбедност и здравје при работа

Професионалноста на Стручното лице за безбедност и здравје при работа мора да биде на прво место. 
Неговиот професионален интегритет и капацитет мора да одговара на потребите на стопанството и 
на засегнатите страни се со цел на создавање на превентивна култура и намалување на несреќите и 
повредите на работното место. Ова лице мора и понатаму да биде високо специјализиран стручњак 
од интердисциплинарнатe области. Истиот никако не смее да биде создаден како ”калауз” професија 
за сите индустрии, туку мора да биде специјализиран експерт кој фокусирано и навремено ќе ги 
штити интересите на вработените, работодавачите и општеството/државата во целина. Ова 
единствено би се постигнало со креирање на концепт на кариера во оваа област, слично на оној 
образовен и професионален процес кој го имаат лекарите кои со запишување дури на студии, 
влегуваат во високо регулирана професија која е предодредена од јасни и високи професионални 
стандарди кои ги контролира и регулира самата струка. За ова да се оствари, мора максимално 
да се ангажираат академските капацитети на високобразовните акредитирани институции преку 
креирање на меѓународно признати акредитирани наставни програми за додипломско, пост 
дипломско и специјалистичко образование, струковите професионални организации со креирање на 
акредитирани и сертифицирани програми за тековна обука на стручњаците од областа и единствено 
во ингеренции на државата да остане процесот на сертификација по препорака на првите.

9. НЕДОСТАТОЦИ ВО ОБЛАСТА НА БЗР

Врз основа на извршените научни истражувања, компаративните анализи и студии на регионално ниво 
и пошироко, но секако и бројните организирани работилници и конференции како на национално, така 
и на меѓународно ниво, не доведува до заклучок дека постојниот систем за безбедност и здравје при 
работа во нашата држава има бројни недостатоци и истите доколку не се адресираат правовремено и 
од страна на соодветни стручни лица, истите ќе продолжат да генерираат и продлабочуваат одредени 
девијации во областа на создавањето на превентивна култура, а со тоа и ќе ги обесхрабруваат и 
социјалните партнери - учесници во системот за безбедност и здравје при работа по проактивно да 
учествуваат и да ги вложуваат личните капацитети кон создавање на работна средина прилагодена 
кон човекот.

Дел од оние детектирани недостатоци таксативно за потребите на оваа студија ги наведуваме како:

 � Општествената положба и вреднувањето на безбедноста и здравјето на вработените при 
работа е недоволно, иако се однесува на поголем број граѓани;

 � Недоволна правна свест на работодавачите и на само вработените лица;

 � Работодавачите ги преферираат стопанските и комерцијалните приоритети наспроти 
грижата за вработените;
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 � Релативно високиот процент на невработеност не создава притисок за грижа на човекот 
како навреден ресурс кај работодавачот; 

 � Вработените немаат соодветна свест за своите права и не внимаваат на заштита на 
сопственото здравје. Честопати заради работната несигурност и малите плати се подготвени 
да работат подолго од определеното работно време уредено со Закон; 

 � Вработените се подготвени да трпат и несоодветни (опасни) услови за работа само да дојдат 
до вработување, односно истото да го задржат;

 � Опаѓа лична одговорност на вработените за сопственото здравје;

 � Во претпријатијата често не функционира ефективна соработка помеѓу вработените и 
работодавачите и самата улогата на претставниците на вработените за БЗР пропишана со 
Законот за БЗР е формална и нефункционална;   

 � Менаџерите на фирмите не учествуваат на обуките за БЗР и не прифаќаат дека  БЗР е 
неделив дел на исполнувањето на своите задачи и на сите промени. Се повеќе се присутни 
т.н. ”Ексел” менаџери кои освен постигнувањето на зададените цели за оптимизација на 
работниот процес кое го решаваат со кратење на буџетите во ексел табелите, не посветуваат 
внимание дека процесите лежат на плеќите на работниците;

 � Недоволна информираност на вработените со прописите кои се однесуваат на извршување 
на нивните работни обврски, но и недоволна контрола на нивно спроведување;

 � Во пракса не се применуваат ефективно безбедносните мерки од проценките на ризиците. 
Истите се третираат како ”мртво слово на хартија” и потребна документација само во случаи 
кога ”ќе дојде инспекција”;

 � Голем дел од претпријатијата се во лоша економска ситуација и соочени со финансиска 
неликвидност, која реално не им овозможува да издвојат доволно средства за подобрување 
на безбедноста при работа и условите за работа;

 � Застарена технологија, машини, техничка опременост и работни простории, економската 
ситуација на претпријатијата го спречува подобрувањето на безбедноста и здравјето на 
вработените;

 � Ниско ниво на технолошка дисциплина и грижа за техничката опрема и објектите;

 � Кај малите и средните претпријатија недостасува знаењето за правните обврски за 
безбедноста при работа на вработените;

 � Во политиките на претпријатијата не се размислува на создавање на комфорни услови при 
работа и отстранување на професионалниот стрес;

 � Не задоволува квалитетот на услуги и советувања/консултации кај одредени овластени 
стручни лица, кои пружат стручни услуги од област на безбедност при работа, но и кај 
здравствените организации (лекари по медицина на труд) кои нудат услуги од областа на 
професионалното здравје; 

 � Не се посветува доволно внимание на образование и унапредување на БЗР;

 � Недоволно  вреднување на стручните лица за безбедност при работа и неговата положба во 
претпријатието во споредба до земји членки на ЕУ;
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 � Недостасува прогресивно осигурување од повреди со систем bonus – malus економска 
заинтересираност за зголемување на нивото на обезбедување БЗР, други економски 
инструменти за зголемување на заинтересираност на работодавачите (на пр. даночни 
олеснувања);

 � Премногу лесниот и волунтаристички пристап кон менувањето на Законот за безбедност и 
здравје при работа кој во изминатиот период претрпи многу измени и дополнувања, како што 
се измените и дополнувањата во (Службен Весник бр.136/11, 23/13, 25/13, 137/13 164/13, 
158/14, 15/15, 129/15 , 192/15 и 30/16 година).

10.  ПРЕПОРАКИ

Концептирање на нов Закон, кој ќе биде краток, концизен, јасен, спроведлив и секако, потполно 
усогласен со Рамковната директива 89/391/EEC за воведување мерки и активности насочени 
кон подобрување на безбедноста и здравјето на работниците при работа и со препораките 
на Меѓународната организација на трудот по однос на спроведување на конвенцијата 187 на 
Промотивната рамка за безбедност и здравје при работа.

 � Подобрување на сите мерки за евиденција, следење и превенција на повредите при работа 
и професионалните болести;

 � Подобрување на дијагностиката на професионалната етиологија на болестите и повредите;

 � Согласно донесениот Акциски план на Стратегијата за БЗР 2020, изготвување на единствен 
национален информациски систем (заедно со соодветен софтвер) за пријавување и следење 
на професионалните болести и повредите при работа на ниво на Република Северна 
Македонија и воведување на Е-евиденција со поддршка на Управа за електронско здравство 
на Министерството за здравство;

 � Спроведување мерки за евидентирање и регистрирање на сите повреди на работа и 
професионални болести со воспоставување на функционални регистри за повреди на 
работа и професионални болести;

 � Усогласување на статистичка обработка на податоците за професионални  болести и 
повреди на работа со методологијата на ЕУ од овој домен- ЕУРОСТАТ (European Statistics for 
Accidents at Work – ESAW   односно European  Occupational  Diseases  Statistics - EODS).



Проектот го спроведуваат:

МЗЗПР


