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1ПЛАН  ЗА ВОСПОСТАСУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИ НА ПОВРЕДИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ
ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАВОТА

Обврската за прибирање, обработка и објавување на здравствено-статистичките податоци во областа 
на безбедност и здравје на работа произлегува од:

1. потребата за вклучување на Република Северна Македонија во меѓународната заедница, пред се 
Меѓународната организација на трудот, Европската унија и нејзините релевантни агенции (Eurostat 
и OSHA) преку доставување на релевантни и компаративни индикатори за состојбата во нашата 
земја во областа на безбедноста и здравјето,

2. потребата за исполнување на националното законодавство во областа на здравството, здравственото 
осигурување и безбедноста на работа.

3. потребата за креирање и водење на националната политика во областа на безбедноста и здравјето 
на работа, преку анализа на релевантни здравствено-статистички индикатори.

ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТА

I. Прибирање и обработка на податоците од областа на БЗР што се обврзувачки во 
меѓународните организации

Резолуцијата на Меѓународната организација на трудот за повреди на работа ја предвидува обврската 
на секоја земја-членка да воспостави сеопфатна национална програма за безбедност и здравје на работа, 
со цел да обезбеди соодветна статистичка основа за прибирање и обработка на податоци од областа на 
безбедноста и здравјето на работа, со посебен осврт кон повредите на работа и професионалните болести. 

Меѓународната организација на трудот во Резолуцијата за статистичка обработка на повредите на 
работа што се последица на несреќите на работа од 1998 година, ги дава следните дефиниции: 

а) Несреќa на работа: неочекуван и непланиран настан, вклучувајќи и акт на насилство, кој е поврзан 
со работата и предизвикува повреда, болест или смрт на работникот; 

б) Несреќа на пат: несреќа која се случува на вообичаениот пат при доаѓање или враќање од 
работа, од професионална обука и други вообичаени активности што се поврзани со работата, а за 
кои е потребно патување; 

в) Повреда на работа: повреда, болест или смрт на работникот што е последица на несреќа на 
работа; 

г) Неспособност за работа: неспособност на работникот што бил повреден да ги обавува нормалните 
работни задачи кои ги обавувал пред повредата. 

Според оваа резолуција се дефинирани меѓународните стандарди што треба да бидат исполнети 
кога станува збор за статистичката обработка на податоците за повреди на работа, треба да се прибираат 
податоци што содржат најмалку:

•	 Информации за компанијата (локација, економска активност и големина)

•	 Информации за повреденото лице/работник (пол, возраст, занимање и статус ан вработувањето)

•	 Информации за повредата (фатална или не, за типот и афектираниот дел на телото)

•	 Информации за несреќата на работа и условите под кои таа настанала.

Во текстот на резолуцијата се дадени стандардни информации за неспособноста за работа, како и 
формулите за пресметување на стандардизираните статистички индикатори (фреквенција на јавување, 
инциденца на нови повреди на работа, тежина на повредата и денови на отсуство од работа)
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Значењето на статистиката за повреди на работа и професионални болести е препознаена и во 
Конвенцијата на МОТ за безбедност и здравје на работа 155/1981 со обврска на национално ниво таа да 
биде објавувана на годишно ниво, а дополнително протоколот кој се однесува на оваа конвенција од 2002 
година  ја утврдува потребата за хармонизација на процедурите за евиденција и нотификација.

Потребата за евиденција и обработка на повредите на работа произлегува и од Конвенцијата на 
МОТ 81/1947 за инспекција во областа на трудот со кој се утврдува обврската на национално ниво да се 
објавуваат, покрај другите податоци; и податоците за поврди на работа и професионални болести. Истото 
се промовира и во Рамковната конвенција за безбедност и здравје на работа 187/2006 која се темели на 
воспоставување на одржлив национален систем за безбедност и здравје на работа, акде анализата на 
индикаторите за БЗР, вклучувајќи ги повредите на работа и професионалните болести.  

Република Северна Македонија ги има ратификувано овие конвенции и оттука и нашата законска 
обврска одредбите содржани во нив да ги имплементираме на национално ниво.

Статистиката во областа на безбедноста и здравјето е соодветно регулирана и во директивите и 
регулативите на Европската комисија. Така, во анексите IV I V од регулативата бр. 1338/2008 на Европскиот 
парламент и Советот за статистиката во областа на јавното здравје и безбедноста и здравјето на работа е 
дефинирана целта и опсегот на активности кога станува збор за несреќите на работа и професионалните 
болести. Дополнително, со регулативата на Европската комисија бр. 349/2011 се дадени деталните 
објаснувања, дефиниции и обврски што се однесуваат на имплементација на регулативата од 2008 година. 

Врз основа на овие две регулативи е развиена Европската методологија за усогласување на статистиката 
за несреќи при работа (ESAW), која e резултат на заедничка активност на ЕУРОСТАТ и Директоратот на 
Европската Комисија за вработување и социјални прашања. Оваа методологија директно произлегува од 
статистики за повреди на работа што се последица на несреќа на работа, a е признаена со резолуција на 
МОТ.

Според оваа методологија, несреќа при работа се дефинира како “настан во текот на работата кој 
резултирал со физичка или ментална штета”. Ова ги вклучува и случаи на акутно труење или намерни 
дејствија од страна на други лица, како и несреќите што се случуваат за време на работа, но се надвор 
од просториите на претпријатието. Според оваа методологија во повреди на работа не спаѓаат повредите 
предизвикани на пат од работа до дома и обратно (commuting accidents). 

Треба да се нагласи дека според Европската методологија за несреќи на работа, под несреќа со фатален 
исход е дефинирана несреќа која резултира со смрт на жртвата во текот на една година од случување на 
несреќата. 

Дополнителен критериум за вклучување во хармонизираниот систем за известување за повреди на 
работа со кој инидректно се утврдува тежината на повредата на работа е и отсуството од работа поради 
настаната повреда на работа. Така, според Европската методологија при статистичката обработка, а со цел 
да се обезбедат компарабилни податоци, се анализираат само оние повреди на работа за кои е утврдено 
отсуство од работа подолго од 3 денови.

Со оглед на определбата за наше вклучување како земја-членка на ЕУ, потребата за хармонизирање на 
нашиот систем во областа на БЗР со оној на европската унија е неопходен, а тоа подразбира и хармонизирање 
на статистиката за несреќи и повреди на работа, како и професионални болести.

II. Прибирање и обработка на податоците од областа на БЗР што се обврзувачки согласно 
националното законодавство

Дефиниција на повреда на работа 

Според Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, под повреда на 
работа се подразбира повреда која е предизвикана од непосредно и краткотрајно механичко, физичко или 
хемиско дејство, како и повреда која е причинета со нагли промени во положбата на телото, ненадејно 
оптеретување на телото или со други промени на физиолошката состојба на организмот, ако таквата 
повреда причински е поврзана со вршењето на работите на работното место. 

Под повреда на работа се подразбира и повреда која настанала на редовниот и вообичаен пат од 
местото на живеење до работа и обратно, на службен пат, како и во други услови што се поврзани со 
доаѓањето на работа или користењето на право на професионална рехабилитација. 
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Како повреда на работа според овој Закон се смета и заболување на работникот што настанало 
непосредно и како исклучителна последица на некој несреќен случај или од виша сила за време на вршење 
на работата или во врска со неа. Во оваа категорија спаѓаат акутните труења на работа, но и други акутни 
промени во здравствената состојба на работниците (пр. акутна заразна болест), пред се поради фактот 
дека настануваат како последица на непосредни и краткотрајно дејство на штетниот фактор од работната 
средина, што се појавил ненадејно, непланирано и неочекувано.  

Неусогласености на националната дефиниција со меѓународните стандарди во областа 

Од ова јасно произлегува дека недостасува целосно усогласување на дефиницијата за несреќа/
повреда на работа и критериумите според кои се врши известување и статистичка обработка на повредите 
во Република Македонија, со оние кои се препорачуваат од Меѓународната организација на трудот и се 
користат во земјите на Европската унија. 

Таа неусогласеност се однесува на фактот дека под повреда на работа кај нас се признава секоја повреда, 
независно дали кај повредениот работник е утврдена привремена спреченост за работа (боледување) и 
колку тоа траело. Кога станува збор за меѓународните стандарди, неопходноотсуство од работа во траење 
од најмалку 3 денови, за да може една повреда на работа да биде признаена за професионална.

Кога станува збор за временските рамки, како фатална повреда на работа кај нас се признава само 
како смрт која настапила непосредно, како последица на самата повреда во моментот на случување на 
несреќата и непосредно по неа. Според меѓународните стандарди, под поимот фатална несреќа на работа 
се подразбира смртен исход кој се слуќил во интервал од една година по несреќата на работа, од причини 
што можат директно и/или индиректно да се поврзат и се последица од регистрираната несреѓа на работа.

Исто така, постои сериозна неусогласеност и кога станува збор за местото на настанување на 
несреќата на работа, како услов за признавање на повреда на работа. Имено, според нашето национално 
законодавство, под повреда на работа се подразбира и повредата што се случила на вообичаениот пат од 
работа до дома и обратно. Наспроти тоа, оваа категорија на т.н. повреди при патување не се признаваат 
како повреди на работа и посебно се обработуваат и анализираат. Ова не ги исклучува повредите при 
патување кога работникот е упатен да извршува одредена работна задача, во местото на своето живеење и 
работење или надвор од него 

И покрај неусогласеноста со дефиницијата на ЕУРОСТАТ треба да се одбележи дека нашите работници 
во овој момент користат поголеми и пошироки права по основа на повреди на работа отколку што е 
препорачаниот минимум кон кој обврзува Европската Унија. Процесот на усогласување со барањата на 
ЕУРОСТАТ се предвидува да се надминат со помош на соодветно дизајнирана пријава за повреди на работа. 

Но, исто така треба да се истакне дека работниците со повреди на работа и професионална болест 
не ги користат финансиските права и бенефити што им следуваат според Конвенциите за минимални 
стандарди и социјална сигурност (С102/1952) и Конвенцијата за придобивки од вработувањето во случај 
на повреда на работа (С121/1980). Станува збор за компензации за време на лекување, рехабилитацијата 
и неспособност за работа, како и компензација за намалена заработувачка во понатамошниот тек на 
професионалниот живот на повреденото лице. Истовремено, овие конвенции овозможуваат и постојани 
и/или времени парични надоместоци како разлика во можностите за заработка и плата по повредата, но 
и парични надоместоци за обезбедување на лицата кои биле зависни од работникот пред настанување 
на повредата и/или професионалната болест. Повредените лица кај нас користат одредени права од 
здравствено и пензиско-инвалидско осигурување во случај на повреда на работа, но треба да се нагласи 
дека станува збор за исти права што ги користат и останатите лица поради повреди и болест надвор од 
работното место, а се разликуваат ставките по кои тие права се користат. Токму тоа е спротивно на правата 
кои произлегуваат од конвенциите што се ратификувани кај нас и потребно е воспоставување на социјални 
стандарди и бенефити од вработување во согласност со меѓубмародното право кое е прифатено кај нас во 
форма на ратификувани конвенции на МОТ.
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ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОВРЕДИТЕ НА РАБОТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Рамковата Директива 89/391/ЕЕЦ за безбедноста и здравјето на работниците на работа, во член 9, 
параграф ц) и д) ја содржи одредбата за обврска на работодавачите да водат евиденција за несреќите на 
работа кои резултираат со неспособност за извршување на работните обврски повеќе од три дена, и во 
согласност со националните закони и правилници да подготвуваат извештаи за несреќите на работа во кои 
се инволвирани работниците. Оваа одредба од рамковната директива е вградена и во нашето национално 
законодавство. 

Така, во чл. 36 од Законот за безбедност и здравје на работа (Сл. Весник бр. 92/2007), работодавочот 
е должен веднаш, или најдоцна во рок од 48 часови да ја извести инспекцијата од областа нa трудот за 
секој смртен случај, колективна несреќа и повреди на работа кои предизвикуваат времена неспособност на 
работа подолга од 3 работни дeнови. За таа цел Државниот инспекорат за труд има изготвено известување 
за несреќа на работа. Со чл. 9 од Правилникот за начинот на водење на евиденции од областа на 12 
безбедност и здравје на работа (Сл. Весник 136/2007), поблиску се регулира содржината и податоците за 
кои работодавачот мора да води евиденција во случај на професионални болести, заболувања во врска со 
работата, повреди на работа и смртни случаи при работа. 

Наспроти оваа евиденција која произлегува од законот за БЗР, во Република Северна Македонија 
има воспоставено и евиденција од областа на здравството која се однесува на повредите на работа и 
професионалните болести. За жал, евиденцијата на овие настани се води на извештајни обрасци утврдени 
уште во времето на поранешна СФРЈугославија. 

Така, евиденциите за повреда на работа се уште се водат преку индивидуалните пријави за повреди на 
работа во т.н. Образец – индивидуален извештај ЕТ-8, a во согласност со член 17 од Законот за евиденции 
во областа на здравството (Сл. Лист на СРМ бр. 2/77). 

Оваа пријава содржи податоци кои ги пополнува работодавачот т.е. лицето назначено од него, докторот 
кој прв пружил здравствена услуга, а содржи и елементи кои се однесуваат на извршениот инспекциски 
надзор. 

Индивидуалниот извештај се пополнува во 8 примероци, од кои 1 останува кај работодавачот, а 
останатите се доставуваа во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување, од каде се 
дистрибуираат до останатите извештајни субјекти – Центите за јавно здравје. Центрите се должни најдоцна 
до 5-ти во тековниот месец да ги достават извештаите за претходниот месец до Институтот за јавно здравје 
на Република Македонија. 

Во 2009 година беше донесен новиот Закон за евиденции во областа на здравството (Сл. Весник РМ бр. 
20/2009). Со овој закон и со неговите понатамошни измени (Сл. Весник бр. 53/11 и 164/13) се воспоставува 
Национален систем за електронски евиденции во здравството. 

Согласно член 5 од овој Закон, Институтот за јавно здравје на Република Македонија е носител на 
здравствената статистика за евиденциите што задолжително се водат во здравствените установи. Секоја 
здравствена установа е обврзна да води збирни и индивидуални евиденции и податоците да ги доставува до 
10-те Регионалните центри за јавно здравје во Републиката.  

Член 8 од Законот за евиденции во областа на здравството ги обврзува здравствените установи за водење 
на збирни и индивидуални евиденции. Утврдени се 35 индивидуални евиденции за повеќе различни болести 
и состојби, од кои индивидуалните евиденции за несреќи/повреди на работа (точка 25) , за професионални 
болести (точка 15), за интоксикации (точка 16) и за отсуство од работа (точка 24) се актуелни за следење на 
состојбите поврзани со безбедноста и здравјето на професионално експонираната популација. 

Врз основа на овој член понатаму, во член 11, се обврзува Институтот за јавно здравје да ги води 
здравствените регистри, вклучувајќи ги и регистрите за повреда на работа и за професионални болести. 

За жал, во изминатиот период, и покрај законската обврска, до Институтот за јавно здравје нема 
доставено ниту една индивидуална пријава за повреда на работа и/или за професионална болест од страна 
на докторите специјалисти по медицина на трудот и/или останатите доктори кои учествувале во нивната 
дијагноза и терапија. 

Тоа е причината зошто до сега не се воспоставени регистрите за повреди на работа и за професионални 
болести, ниту пак е објавена публикација на професионалните болести во Република Македонија. 

Имајќи ги во предвид овие законски обврски, Институтот за јавно здравје ја презеде иницијативата 
за регулирање на оваа материја, формираше работна група и во текот на 2010 и 2011 година се одржаа 
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редица експертски средби и консултации и се изготвија работни верзии на сите пријави, вклучувајќи ги и 
индивидуалните пријави за професионални болести и повреди на работа. 

Пријавите беа конципирани и изработени во согласност со национлното право во оваа област и целосно 
беа усогласени со Eвропската статистика за повреди на работа (ESAW – Eropean Statistic for Accidents at 
Work) и европската статистика за професионални болести (EODS - European Occupational Diseases Statistic). 
Работните верзии на пријавата за повреда на работа и за професионални болести беа испратени за 
стручно мислење до сите релевантни институции и здруженија, а свои забелешки достави само Државниот 
инспекторат за труд. 

По ова, а врз основа на член 14, точка 2 од Законот за евиденции во областа на здравството, 
усогласените верзии на пријавата за професионални болести и за повреди на работа (заедно со сите 
останати индивидуални евиденции) беа доставени на разгледување и барање на мислење до Државниот 
завод за статистика и Дирекцијата за заштита на лични податоци. 

По усогласување на методолошките принципи и статистички стандарди (дефиниции, класификации и 
номенклатури), работната група во Институтот за јавно здравје пристапи кон изработка на финалната верзија 
на пријавите за професионални болести и повреди на работа, кои се достапни на Интернет страницата 
на Институтот за јавно здравје на РепубликаМакедонија (http://www.iph.mk/dejnosti/sektor-za-zdravstvena-
ekologija/oddelenie-zamedicina-na-trud-i-procenka-na-zdravstveni-rizici/). 

И покрај ова, Министерството за здравство се уште нема изготвено подзаконски акт во форма на 
правилник, со кој би се операционализирало водењето на индивидуалните евиденции за овие 4 состојби 
(несреќи/повреди на работа, професиоанлни болести, интоксикации и отсуство од работа) и соодветните 
регистри. 

Понатаму, во Законот за евиденции во областа на здравството се утврдени обврските на водење на 
збирните евиденции во областа на здравството. Овие евиденции се релевантни за здравствените установи 
што се ангажирани во областа на безбедноста и здравјето на работа. Тие даваат податоци за видот и обемот 
на извршената работа и утврдените состојби. Со тоа тие стануваат релевантен извор за донесување на 
одлуки и креирање на политики ориентирани кон сочувување и унапредување на здравјето на работниците 
на нивните работни места. 

Според член 5 од Законот за евиденции во областа на здравството, а во согласност со чл. 9, точка 23 
од истиот, предвидено водење на евиденција со цел за следење, оценување и планирање на превентивната 
здравствена заштита на работноиците. Следејќи ја оваа законска обврска на овластените установи по 
медицина на труд, кои во основа се занимаваат со обезбедување на превентивна здравствена заштита на 
работниците, ЈЗУ ИНститут за јавно здравје на Република Сецерна Македонија, преку неговото Одделение 
за медицина на труд и проценка на здравствени ризици, во 2016 година отпочна со прибирање , обработка 
и анализа на податоците за видот, обемот и содржината на извршената работа во овие установи. 

Оваа активност беше иницирана од Државниот здравствен и санитарен инспекторат, а во согласност 
со нивните надлежности и се пристапи кон реафирмирање на оваа статистичка операција, по претходно 
усогласување на извештајниот образец и одржана обука за пополнување на образецот, за што има и 
соодветно изготвено упатство, достапно на интернет страницата на Институтот за јавно здравје на РСМ 
(http://www.iph.mk/dejnosti/sektor-za-zdravstvena-ekologija/oddelenie-za-medicina-na-trud-i-procenka-
nazdravstveni-rizici/).

Во изминатиот период се воспоставени евиденциите што се однесуваат на овлaстените установи по 
медицина на трудот, но не и оние што се однесуваат на видот и обемот на извршената работа на овластените 
стручни лица за безбедност на работа, иако нивната работа директно се однесува на превенција и заштита 
нa здравјето и работната способност на професионално експонираните работници/осигуреници.

Заклучок: 

Воспоставување и водење на евиденции во областа на безбедноста и здравјето на работа е 
есенцијален предуслов за наше интегрирање во меѓународните организации и структури, но и 
ефективна алатка за донесување на одлуки и креирање на анционалната политика во областа на 
БЗР.
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ПРЕДЛОГ ПЛАН :

• Подготовка на подзаконски акт во форма на правилник, со кој би се операционализирало водењето 
на индивидуалните евиденции за овие 4 состојби ( несреќи/повреди на работа, професиоанлни 
болести, интоксикации и отсуство од работа) и соодветните регистри.

• Спроведување на масовна јавна кампања за отпочнување на пријавувањето на повредите на работа 
и на професионалните болести е предуслов за да може во Институтот за јавно здравје на Република 
Северна Македонија да се воспостават соодветните регистри – Регистар за професионални болести 
и Регистар за повреди на работа.

• Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија располага со кадровски и технички 
услови, во соработка со релевантните установи од областа на статистиката во нашата држава и со 
релевантните извештајни единици/субјекти да обезбеди имплементација на еден ваков систем, кој 
би овозможил директно online пријавување на овие состојби од страна на избраниот доктор, како и 
вклучување на докторите специјалисти по медицина на труд, овластените установи за медицина на 
труд и правните субјекти за безбедност на работа во системот.

• Основа за ваков пристап претставува Законот за евиденции во областа на здравството (Сл. Весник 
бр. 20/2009) и неговите понатамошни измени (Сл. Весник бр. 53/11 и 164/13), со кои се воспоставува 
Националниот систем за електронски евиденции во здравството. Овој закон ја воведува обврската 
за сите здравствени работници/установи за пополнување на индивидуалните пријави за повреди 
на работа и за професионални болести. Со оглед на реалната претпоставка дека секој болен и 
повреден работник би се јавил кај својот избран (матичен) доктор за утврдување на дијагнозата, 
дефинирање на терапискиот пристап и оценката на работната способност, јасно е дека единствено 
на таков начин може да се обезбеди многу висок опфат во пријавувањето на повредите на работа 
и професионалните болести.

• Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија неопходно е да одржи обуки на 
сите лица кои учествуваат во процесот на пријавување на повредите на работа и професионалните 
болести – лицата за безбедност на работа во претпријатијата, докторите од примарна здравствена 
заштита овластените здравствени установи за здравје и овластените здравствени установи за 
безбедност на работа, како и инспекторите за труд.
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