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Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Вовед
Безбедноста и здравјето на работните места претставува една од најважните трудови области кои 

според анализите на Меѓународната организација на трудот е трет најбитен интерес за вработените, 
покрај висината на платите и сочувувањето на работните места како два најважни приоритети. Ова 
недвосмислено говори дека законската рамка за уредување на прашањето на безбедноста и здравјето 
при работа е особено важен дел од креирањето на трудовиот систем во земјата, како и во рамките на 
трудовата политика на национално ниво. 

Политиките кои се креираат во областа на безбедноста и здравјето при работа ги засегаат трите 
социјални партнери, односно државата, работодавачите и вработените, или поточно синдикатите. 
Оттука, креирањето на политика на безбедни и здрави работни места, како дел од пошироката трудова 
политика всушност е сложен процес кој најчесто детерминира компромисни решенија, изразени преку 
(најчесто) различните ставови на трите субјекти кои се дел од процесот на креирање на политиката. 

Тенденциите во рамките на Европските трудови политики изразени преку нормативната рамка на 
ЕУ се движат во насока на креирање еколошки работни места, кои покрај аспектот на безбедност и 
здравје при работа, вклучува и елементи на заштита на психолошкиот интегритет на вработениот, како 
и отвоарање на „зелени работни места“ (green jobs) кои имаат за цел унапредување на „убавината“ на 
човековата личност, како дел од општиот систем на универзални човекови права. Притоа, основниот 
пристап е креирање благосотојба за личноста на работното место1.

Политиките од областа на безбедност и здравје при работа на национално ниво треба да ги 
отсликуваат вредностите кои се дел од Европската парадигма за безбедност и здравје при работа, како 
и аспектите на достоинствени работни места преточени преку актите и политиките на Меѓународната 
организација на трудот.

1. Анализа на правната регулатива и политиките за БЗР во македонскиот систем
Македонскиот нормативен систем опфаќа неколку битни законски решенија, од кои основен е 

Законот за безбедност и здравје при работа2, одреден број на подзаконски акти како и правилници 
на ниво на работодавачи, кои всушност се правен одраз на општата политика пред се на 
државата во полето на безбедност и здравје на работните места.

1.1. Системот  за безбедност и здравје при работа во македонски рамки

Законот за безбедност и здравје при работа ги утврдува мерките за безбедност и здравје при 
рaбота, 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 мерки на безбедност и здравје 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 на каков било начин 
се вклучени во работните процеси.

1  Л.Јовевски, „Систем на заштита на здравје и безбедности при работа и заштита ratione personae“, Скопје, 2016, 
стр. 19.

2  Службен весник на РМ, 72/07 и понатаму.
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Исто така, одредбите пропишани со овој Закон не се применуваат во одредени дејности доколку 
со посебен пропис не е регулирана оваа материја (вооружените сили, полицијата, во некои посебни 
активности на силите за заштита и спасување), како и на куќните помошници.

Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени 
од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите обврски, во согласност со Законот за 
работните односи, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при 
работа на вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации 
и обука, и обезбедување соодветна организација и потребни средства, односно да воведе такви 
заштитни мерки и да избере такви работни и производствени методи кои ќе го подобрат нивото на 
безбедноста и здравјето при работа, а ќе се вклучат во сите дејности на работодавачот и на сите нивоа 
на организација.

Покрај овој Закон, кој претставува lex generalis од областа, исто така постојат и други закони кои 
ја регулираат материјата и содржат акти за безбедноста и здравјето при работа, и тоа:

- Закон за инспекцијата на труд3

Со Закон за инспекција на трудот 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.

- Закон за агенциите за привремени вработувања4;

- Закон за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност5;

- Закон за работните односи6

Законот за работни односи како lex generalis7 закон од областа на работните односи и трудовото 
право, ја носи должноста да уредува прашања од областа на безбедноста и здравјето при работа, а 
со тоа и 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 за волонтерство8;

- Закон за вработување на инвалидни лица9;

- Закон за вработување и работа на странци10;

- Закон за здравствена заштита11.

Законот за здравствена заштита 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, работодавачите 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.

- Закон за пензиско и инвалидско осигурување12

3  Службен весник на РМ, бр. 35/97 и понатаму.
4  Службен весник на РМ, бр. 49/06 и понатаму.
5  Службен весник на РМ, бр. 112/14 (прочистен текст) и понатаму.
6  Службен весник на РМ, бр. 62/05 и понатаму.
7  ЗРО е основен закон и правна платформа врз која се гради системот на безбедност и здравје при работа во 

Македонија. Преку одредбите на ЗРО всушност се надоврзуваат сите останати нормативни решенија, како и 
самиот Закон за безбедност и здравје при работа.

8  Службен весник на РМ, бр.87/07 и понатаму.
9  Службен весник на РМ, бр.44/2000 и понатаму.
10  Службен весник на РМ, бр. 217/15.
11  Службен весник на РМ, бр.62/05 и понатаму.
12  Службен весник на РМ, бр.98/12 и понатаму.
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Анализа на политики од областа на безбедност и здравје при работа

Закон за пензиско и инвалидско осигурување во областа на заштита при работа ги дефинира и 
пропишува термините на непосредна опасност од настанок на инвалидност, инвалидска пензија - во 
случај на општа или професионална неспособност, семејната 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. 

- Закон за здравствено осигурување13.

Сите наведени закони содржат одредби од областа на безбедност и здравје при работа, кои се 
во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа, но се однесуваат на доуредување на 
специфичните области кои ги уредуваат.

1.2. Подзаконски акти од областа на безбедноста и здравјето при работа

Во однос на организацијата од аспект на правото во безбедноста и здравјето при работа во 
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 кој беше споменат во претходниот документ 
под точката за идни чекори и идни измени на законодавството. Оттука, иако се потребни измени на 
подзаконската регулатива, како што се стандардите за безбедност и здравје при работа и директивите 
од областа на безбедноста и здравјето при работа, сепак нашето национално законодавство бележи 
солидно регулирана законска рамка, а со тоа и подзаконските акти од областа на безбеноста и 
здравјето при работа.

Донесени подзаконски акти од областа на безбедноста и здравјето при работа:

Голем број правилници кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, а 
донесени од страна на Министерството за труд и социјална политика и се однесуваат на областа за 
едукација, лиценцирање и спроведување на постапката за проценка на ризиците на работното место14;

Втората група на подзаконски акти донесени од страна на Министрството за труд и социјална 
политика се однесуваат на конкретна имплементација на европските и меѓународните стандарди за 
заштита на работно место од конкретни ризици. Тоа се следните акти: Правилник за заштита од екрани 

13  Службен весник на РМ, бр.19/11 и понатаму.
14  Министерството за труд и социјална политика донесе голем број на правлници и други акти поврзани со 

имплементација на системот на БЗР, меѓу кои: 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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(објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 115/2005)15; Правилник за безбедност и 
здравје при работа при употреба за опрема за работа, Службен весник на Република Македонија бр. 
116/0716; Правилник за лична заштитна опрема (објавен во службен весник на Република Македонија 
бр. 116/2007)17; Правилник за безбедносни знаци при работа (објавен во Службен весник на Република 
Македонија бр. 127/2007)18; Правилник за рачно товарење и истоварање на товар (објавен во Службен 
весник на Република Македонија бр. 135/2007)19; Правилник за заштита од бучава на работно место 
(објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 21/2008)20; Правилник за заштита од вибрации 
на работно место (објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 26/2008) 21; Правилник на 
привремени мобилни градилишта (објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 105/2008)22; 
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработени на работниот простор (објавен 
во Службен весник на Република Македонија бр. 154/2008)23; 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)24; 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)25 ; Правилник за минималните барања 
за безбедност и здравје при работа на вработените од ризици поврзани со изложување на хемиски 
супстанции, (објавен во „Службен Весник на Република Македонија“, број 46/2010)26; 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)27 ; Правилник за минималните барања за 
безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложеност на биолошки агенси 
15  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
16  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
17  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
18  Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health 

signs at work
19  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
20  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
21  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)

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

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

24  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

25  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)

26  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.

27  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
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(објавен во Службен Весник на Република Македонија број 170/2010)28; 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)29; 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)30; 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)31; 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)32; 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)33; Правилник за минималните 
барања за безбедност и здравје при работа на вработените на рибарски бродови Службен весник на 
Република Македонија, бр. 79/2013)34; 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)35.

Подзаконските акти се во најголема мера спроведувани од Држаниот инспекторат за труд, односно 
од страна на Државните инспектори за труд, кои ги спроведуваат законските и подзаконските 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.

1.3. Програма и стратегија за безбедност и здравје

Во рамките на активностите на Владата на полето на безбедноста и здравјето на работните места 
во 2017 година се донесе Програма за безбедност и здравје при работа (БЗР)36. Од оваа програма 
произлезе Стратегија за БЗР 2020. Оваа стратегија е донесена за периодот 2017-2020 и се 
однесува на стратешките приоритети на Владата во областа на БЗР. Имено, со Програмата 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 

28  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

29  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)

30  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

31  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

32  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)

33  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

34  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)

35  Директива на Советот 2006/2 5/EC за физички агенси - вештачко оптичко зрачење 19-та индивидуална директива
36  Службен весник на РМ, бр.15/17. 
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и здравје на работно место37. Програмата и Стратегијата се донесени како резултат на 
исполнување на обврската содржана и предвидена во  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 поврзани со евро-интегративните процеси на Р. Македонија, како земја-
кандидатка за членство во ЕУ. 

Стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020 се надоврзува и базира на 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 приспособување кон актуелните социо-економски 
трендови во државата38. 

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 претпријатијата39.

2. Усогласеност со актите на МОТ и Европската Унија
Правото за здравје и правото за безбедност на работа се универзални човекови и работни права. 

Поради тоа, Меѓународната организација на трудот (МОТ) од своето постоење до денес има усвоено и 
објавено 187 Декларации и 198 препораки од областа на здравјето и безбедноста на работа.

Политиката за безбедност и здравје при работа е базирана на релевантните меѓународни прописи 
и документи како што се Конвенциите на МОТ, Директивите на ЕУ и Стратегијата на ЕУ: Подобрување 
на квалитетот и продуктивноста на работата, Стратегија на заедницата за безбедност и здравје 
при работа 2007-2012, како и СЗО Глобален акциски план за здравјето на работниците 2008-2017.

Република Северна Македонија има ратификувано 74 Конвенции на Меѓународната организација 
на трудот, и со тоа се потврдува високиот степен на усогласеност на националното законодавство 
со законодавството на Европска Унија. Во продолжение би наброиле само некои од донесените 
конвенции: Конвенција за невработеност 2/1919, Конвенција за вработувања во морепловството 9/1920, 
Конвенција за заштита на мајчинство 3/1919, Конвенција за надомест во случај на невработеност број 
8/1920, Конвенција за надомест на работниците во земјоделството 12/1921, Конвенција за неделен 
одмор во индустријата 14/1921, Конвенција за медицинско испитување на младите лица вработени 
во морепловстото 16/1925, Конвенција за надоместок на работниците за повреди при работа со број 
17/1925, и уште 65 други Конвенции на Меѓународната организација на трудот кои се во согласност со 
стандардите и системот за безбеност и здравје при работа.

Многу од европските регулативи за безбедност при работа, а особено стандардите, се 
имплементираат и се применуваат како мерки 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 на екрани). 

Се подразбира дека секоја работа, во поголем или помал степен носи ризик и опасност по здравјето 
и животот на работникот. Во денешните модерни, функционални и хармонизирани системи за 
здравје и безбедност на работа, какви што се воспоставени и се применуваат во многу развиени земји 
и во сите земји-членки на ЕУ, базично се ориентирани кон потребата за сочувување и зголемување 

37  А.Шаќири, М.Петковски, „Предлог политики за реформи од областа за безбедноста и здравјњето при работа“, 
МЗЗПР, Скопје, 2019, стр. 10.

38  ибидем.
39  ибид.
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на економските интереси на работодавачите; поради тоа како неминовност се наметнува што побрзо 
имплементирање на европското законодавство, нормите и стандардите на Европската Унија - ЕУ, 
Меѓународната организација на трудот - МОТ и Светската здравствена организација - СЗО во областа 
на безбедноста на работа и здравјето на работниците.

Сепак, Усогласеноста, односно хармонизацијата на македонскиот систем за безбедност и здравје 
при работа со комунитарното право на Европската Унија и меѓународните стандарди предвидени 
со МОТ може да се разгледува низ два аспекта. Најнапред, тоа е низ призмата на усогласеноста на 
општиот систем на безбедност и здравје при работа преточен преку Законот за безбедност и здравје 
при работа и подзаконските акти со европските и меѓународните акти40. Вториот контекст на 
проверка на усогласеноста е низ аспект на практична примена на системот и остварување на 
контролата и надзорот преку трудовиот инспекторат. Во однос на правната рамка, тоа во ниту еден 
случај не треба да значи препишување и „тврдо“ пренесување на одредбите од европските директиви 
и конвенции на МОТ во македонските законски и подзаконски решенија. Напротив, тие нормативни 
решенија претставуваат минимални правни стандарди да создадеме сопствен автентичен систем 
согласно националните потреби, односно според „македонската мера“. Тоа значи дека доколку една 
земја – кандидатка за членство во ЕУ, како нашата, смета дека треба да донесе повисоки стандарди за 
заштита, или ако веќе постојат такви, тие треба да се донесат, односно да продолжат со примена. Во 
никој случај не треба да се смета дека нормативната рамка на ЕУ и МОТ претсавува правниот максимум 
што треба да постои, па на пример некои македонски актуелни решенија да се усогласуваат, односно 
да се намалува заштитата заради „хармонизирање“ со европските стандарди41. Ако тоа се прави, 
тогаш недвосмислено е дека станува збор за автентична македонска политика во системот на 
безбедност и здравје при работа.

3. Недостатоци при примената на нормативните решенија и политики за БЗР
Наспроти сето претходно изложено треба да кажеме дека македонското законодавство во сите 

негови нормативни аспекти (законски решенија, подзаконски акти, Програми и Стратегии) во одредени 
решенија и области е усогласено со европските и меѓународните стандарди, додека некаде треба да 
претрпи дополнувања. Дополнувањата особено се однсуваат за одредени категории вработени, каде 
недостасуваат одредби за посебна заштита на бремени жени, малолетници, родителството врз 
основа на полова рамноправност, како и лицата со попреченост (инвалидност). Исто така аспектот 
на контолата и надзорот претсавува еден од основните предизвици пред кои е исправен системот на 
безбедност и здравје при работа во земјата. Тоа се должи на немањето доволен број инспектори за БЗР, 
ниската свесност кај социјалните партнери, како и потребата од ревизија на постоечкото законодавство 
во однос на овој сегмент на системот на безбедност и здравје при работа. Ова особено е видливо и 
покрај постоењето на Стратешки план на Државниот инспекторат за труд 2018-2020, кој иако беше 
донесен врз основа на постоечката Програма и Стратегија од 2017 година, сепак до 2020 година не 
ги постигна очекуваните резултати, стратешките планови кои беа предвидени, така и во однос на 
мисијата и визијата, и задачите и обврските кои беа поставени пред овој државен орган. 

Затоа, во оваа насока на подобрување на своите перформанси, инспекторот на трудот треба 
да поседува вештини за набљудување, треба да има и креативен пристап кон задачите, да биде 
одговорен за потрошеното работно време, да биде во можност да ги спроведе безбедносните 
правила, да биде во можност да ги идентификува 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, но исто така биде учтив, љубезен и да дава стручна помош42.

40  Л.Јовевски, оп.цит. стр. 419.
41  Ибидем, стр. 420.
42  А.Шаќири, М.Петковски, оп.цит. стр. 25.
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Понатаму, во однос на регулативата треба да се напомене дека обемната регулатива не 
значи и квлитетни законски и подзаконски решенија. Напротив, тоа во македонски рамиите 
се покажа дека голем број одредби од законите, но и правилниците не го издржаа тестот 
на времето. Затоа нужно е да се има визија во која насока ќе се развива системот на БЗР во 
земјата и кои стратешки цели краткорочно и на среден рок ќе треба да се реализираат. Некои 
од недостатоците на законските решенија и политики во однос на безбедноста и здравјето при 
работа може да ги сублимираме во следните области43:

1. Општиот пристап и свесноста за значењето на безбедноста и здравјето на вработените при работа 
се многу мали; 

2. Недоволна правна свест кај работодавачите и кај вработените; 

3. Релативно високиот процент на невработеност придонесува за намалување на свеста за тоа дека 
човекот е најважниот „ресурс“ во трудот; 

4. Вработените немаат свест и знаење за своите права и не внимаваат на заштитата на сопственото 
здравје;

5. Вработените заради работната несигурност и малите плати се подготвени да работат надвор од 
законската рамка и прекршувајќи ги законските одредби; 

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

7. Во компаниите 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;  

8. Кај работодавачите не постои свест за превентивната улога на системот на БЗР;

 9. 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;

10. Недоволна информираност на вработените за прописите кои се однесуваат на БЗР; 

11. 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”;

 12. 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; 

13. Државата не развива систем на превенција за повреди и професионални заболувања;

14. Постои пренормираност и релативно лесно пристапување кон промена на веќе постоечките 
решенија без визија и очекувани цели од измените;

15. Социјалните партнери не се на висина на задачите кои ги имаат согласно законот во креирањето 
на политиките за БЗР;

16. Медицината на трудот е на маргините на системот и нема активна улога при креирањето на 
решенијата, како и во контролата и надзорот на превенцијата од повреди и професионални 
болести на работно место;

43  Посочените недостатоци во прилог се плод на голем број веќе извршени 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. Сето ова 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 попроактивно да учествуваат и да ги вложуваат личните капацитети 
кон создавање на работна средина прилагодена кон човекот.
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17. 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; 

18. Образовниот систем не е насочен и не се посветува доволно внимание на развој на образовни и 
студиски програми од најрана училишна возраст за запознавање и информирање за системот на 
БЗР; 

19. Недоволно вреднување на стручните лица за безбедност при работа и неговата положба во 
претпријатието во споредба со земји членки на ЕУ; 

20. Недостасува прогресивно осигурување од повреди со систем bonus – malus економска 
заинтересираност за зголемување на нивото на обезбедување БЗР, други економски инструменти 
за зголемување на заинтересираноста на работодавачите (на пр. даночни олеснувања); 

21. Недостсуваат финасиски стимулации и помош за компаниите со цел успешна имплементација на 
превентивните системи на безбедност и здравје на работните места.

Сите овие недостатоци, но и други аспекти од политиките за безбедност и здравје при работа 
недвосмислено укажуваат дека е потребно час поскоро да се преземат чекори кон ревидирање 
на стртешките приоритети, подобрување на законската рамка, и последно, но се чини најважно, 
подигнување на свеста и контекстот на практична примена на системот на БЗР од страна на сите актери 
во процесот (Владата, работодавачите, синдикатите, инспекторите, стручните лица, образовните 
установи, граѓаните).

За развивање на добри политики за БЗР кои ќе бидат ефикасни и реално применливи потребна 
е соодветна методологија која може да ја поставиме на неколку методи и начела. Всушност, целиот 
систем на безбедност и здравје при работа во себе содржи три основни делови кои ја чинат неговата 
методологија. Прво, тоа е нормативната рамка што го обликува системот, понатаму, вториот дел го 
чини внатрешниот вредносен систем на свесност кој е всушност метаправен дел, додека пак третиот 
дел е неговата примена. Примената е важна колку и предходните два дела, и уште повеќе бидејќи без 
примената не можат да дојдат до израз ниту претходните два дела. Оттука, кога се работи на креирање 
на политиките за безбедност и здравје при работа, неминовно се мисли и на нивната примена. Од друга 
страна пак, самата примена, односно третиот дел од методолошката рамка, е составен од два поддела, 
и тоа примената ex lege, а другиот е примената de facto, во стварноста.

За градење на успешната политика за безбедност и здравје при работа и заштита на вработените на 
работните места потребно е да се земат предвид неколку основни и дополнителни начела на политиката 
за БЗР. Пред сè е начелото на законитост, односно правност. Секоја политика за БЗР мора да се темели 
на концептот на владеење на правото. Ова начело значи  дека примената на нормите и спорведувањето 
на самиот систем е можен само со постоење на правна рамка што ја обезбедува таа примена. Исто така 
потребно е да се воспостави и почитува начелото на задолжителност, што подразбира задолжителна 
примена на нормативната рамка ex lege. Тоа во себе опфаќа двовалентност. Од една страна нормите 
за заштита на здравјето и безбедноста при работа се почитуваат заради казната којашто следи, но 
од друга страна поважна е метаправната димензија на начелото. Таа опфаќа почитување и примена 
на овие норми пред сѐ заради значењето на самиот систем на заштита при работа. Почитувањето и 
примената на системот на нивна заштита треба да содржи и свесен и вредносен дел што би требало 
да биде присутен кај сите учесници во процесот, односно работодавачите, работниците и владата. Со 
тоа системот на заштита на здравјето и безбедноста при работа обезбедува примена што не се потпира 
само на нормата, туку и на самиот учесник, човекот во трудот, човекот како трудово битие.

Според ова начело може да подвлечеме дека самата структура на задолжителноста не подразбира 
флексибилност во примената на нормите. Тие се применуваат така како што се донесени и никако 
поинаку. Со тоа се овозможува и правна сигурност и предвидливост во примената.

На крајот, како последно начело би ја издвоиле економската целисходност, односно економската 
оправданост на системот на заштита при работа. Начелото во себе ги обединува претходните и 
всушност ја прави примената на заштитата при работа оправдана и потребна. Економската 
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оправданост се гледа токму во примената на системот на заштита при работа за сите вработени. 
Со примената на заштитните норми имаме приспособлив трошок што всушност на крајот ги 
намалува сèвкупните економски трошоци, како за работодавачот, така и за државата, особено 
во пошироки општествени рамки. Тоа најдобро е видливо во рамките на социјалниот систем 
на земјата. На тој начин и целокупниот систем на безбедност и здравје при работа станува 
поделотворен и поекономичен. 

Како дополнителни, но не и споредни начела во рамките на безбедноста и здравјето 
на работните места се издвојуваат хуманоста и етиката на системот. Всушност целокупниот 
систем како при самото негово донесување, а уште повеќе во однос на примената во себе ги 
опфаќа овие вредности. Иако системот на безбедни и здрави работни места и политиките на 
креирање на истиот најчесто претставува зголемување на содржината и обемот на правата, 
односно поголема заштита во работниот однос сепак,  овде станува збор за примена на 
начелото на правичност. Начелото претставува средство за исправка на правниот систем во 
однос на зголемен обем на заштита кај некои вработени во однос на други, заради постоење на 
зголем ризик на работните места. Ова се темели токму на хуманизацијата на трудот и негување 
на етичките вредности како метаправна, но суштинска трудова компонента.

4. Заклучоци и препораки
Од анализата на правниот систем во земјата, неговата усогласеност со меѓународните и европските 

стандарди, како и политиките на креирање и примена на системските решенија за безбедни и здрави 
работни места, може да заклучиме дека истото има добри аспекти и аспекти кои бараат нивно 
подобрување и редефинирање. 

Загрижува фактот што политиките од областа на безбедноста и здравјето при работа не се дел 
од поширокиот систем за превенција на заболување и несреќи со повреди на работни места, туку се 
политики кои имаат за цел повеќе ad hoc да ги менаџираат процесите и да решаваат моментални 
проблеми. Тоа е потребно, но повеќе е потребно да се знае кон што се движи нормативниот систем и кои 
цели треба да се постигнат. Во таа смсила неминовна е потребата од редефинирање на нормативните 
аспекти, особено во нивната примена, понатаму, зајакнување на капацитетите на трудовиот 
инспекторат и ефикасноста на терен при контролата и надзорот. Овде потребно е да се работи на 
градење на унифицирана пракса на примена на контролата и надзорот од сите инспектори на 
територијата на целата земја. Исто така потребно е зајакнување на образовниот систем, афирмација 
на специјалните образовни силабуси, како и зајакнување на општите образовни капацитети на сите 
актери во системот. Неминовно е воведување на унифициран и единствен систем на евиденција на 
несреќи и професионални заболувања на работните места на територијата на целата земја, и, секако, 
зајакнување и проширување на надлежностите на стручните лица во компаниите, како и при вршењето 
на проценките на ризик на работни места од надворешните (аутсорсинг) компании. 

Препораките кои ги издвојуваме би можеле да ги наведеме во неколку области и во прилог даваме 
насоки каде треба во иднина политиките за БЗР да се центрираат. Тоа се следните области44:

�� Ревизија на Законот за БЗР и носење на нов, јасен и применлив закон

�� Ревизија на правилници за БЗР

��  Доуредување на регулативата за БЗР со иницирање на нови правилници

44  Предлогот на стратешки цели кои се наведени во прилог како дел од пошироките национални политкики за 
подобрување на системот на безбедни и здрави работни места во РС Македонија се препознаени на бројни 
работилници, претходни анализи, истражувања и конференции во кои директно учествуваше авторот на оваа 
анализа и истите претставуваат заклучни автроски согледувања изложени и претходно во различни научни и 
стручни дебати. Види повеќе: Л. Јовевски, М. Петовски, „Регионална стратегија  за безбедност и здравје при 
работа  за земјите од Западен Балкан“, МЗЗПР, Скопје, 2019.
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��  Категоризација на правилници според дејноста и големината на правните субјекти

�� Подготовка на Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025

�� Воведување на систем за професионално образование за БЗР

�� Воведување на систем за доживотно учење (неформало образование) за БЗР 

�� Креирање платформа за размена на знаење и вештини на национално и регионално 
(меѓународно) ниво

�� Јакнење на сèвкупните општествени капацитети за БЗР кои подразбираат: Создавање 
поволни услови за активно учество на Граѓанските организации во јавните политики 
на национално ниво; Воспоставување партнерство помеѓу граѓанските организации и 
државните (јавни) инстиуции на национално ниво; Креирање механизми за финансиска 
одржливост на граѓанските организаии 

�� Развивање и јакнење на културата на превентивно делување

�� Подигнување на свеста за БЗР преку формалното образование

�� Подготовка за изработка на унифициран систем за пријава на повреди при работа според 
ESAW методологија 

�� Зајакнување на меѓуинституционалната соработка помеѓу релевантните учесници за 
водење единствен регистар за повреди при работа и професионални болести

��  Покренување иницијатива за изработка на регионална база на податоци (датабаза) на 
стручни лица и експерти од областа на БЗР

�� Подобрување на соработката, координацијата и размена на информации помеѓу сите 
релевантни чинители од областа на БЗР на национално ниво

�� Меѓународна соработка од областа на БЗР
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