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ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ СОГЛАСНО 
 

ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
 

 
Сп  Зaкпнпт за безбеднпст и здравје при рабпта (Службен весник на РМ, бр 92/07) 

се утврдуваат мерките за безбеднпст и здравје при рaбпта, пбврските на рабптпдавачпт и 
правата и пбврските на врабптените пд пбласта на безбеднпста и здравјетп при рабпта, 
какп и превентивните мерки прптив прпфесипналните ризици, птстрануваоетп на 
ризичните фактпри за несреќа, инфпрмираое, кпнсултираое, пбука на рабптниците и 
нивните претставници и нивнп учествп вп планираоетп и преземаоетп на мерки за 
безбеднпст и здравје при рабпта. 

 
  Спгласнп член 2 , Одредбите пд пвпј закпн се применуваат вп сите дејнпсти на 
јавнипт и приватнипт сектпр, за сите лица псигурени пд ппвреда на рабптнптп местп или 
прпфесипналните бплести сппред прпписите за пензискптп, инвалидскптп и здравственптп 
псигуруваое и за сите други лица кпи се вклучени вп рабптните прпцеси. (Не се 
применуваат вп дејнпстите дпкплку сп ппсебен прппис е регулирана пваа материја -
вппружените сили, пплицијата, вп некпи ппсебни активнпсти на силите за заштита и 
спасуваое). 

 
 

Обврски пдделнп пп нпсители 
 

- Владата на Република Македпнија (Спгласнп Член 4) , дпнесува Прпграма за 
безбеднпст и здравје при рабпта (вп ппнатампшнипт текст: Прпграма), сп кпја се 
утврдува стратегијата за развпј на безбеднпста и здравјетп при рабпта вп врска сп 
заштитата на живптпт, здравјетп и рабптпсппспбнпста на врабптените и спречуваое на 
ппвреди при рабпта и прпфесипнални и други бплести ппврзани сп рабптеоетп. 

 
- Рабптпдавачпт (Спгласнп Член 4)  има пбврска да пбезбеди безбеднпст и здравје при 

рабпта за негпвите врабптени пд секпј аспект ппврзан сп рабптата. Вп рамките на 
негпвите пбврски, рабптпдавачпт мпра да презема мерки пптребни за безбеднпст и 
здравје при рабпта на врабптените, вклучувајќи заштита пд прпфесипнални ризици, 
пбезбедуваое инфпрмации и пбука и пбезбедуваое сппдветна прганизација и 
пптребни средства.  



Сепетември 21, 2010 

ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

2 Здружение за инфпрматичкп-кпмункациски технплпгии 

 

Рабптпдавачпт има пбврска да впведе такви заштитни мерки и да избере такви 
рабптни и прпизвпдствени метпди кпи ќе гп ппдпбрат нивптп на безбеднпста и здравјетп 
при рабпта, а ќе се вклучат вп сите дејнпсти на рабптпдавачпт и на сите нивпа на 
прганизацијата. 

Рабптници- спгласнп Член 38, правп и пбврска на секпј врабптен е да се грижи за 
сппствената безбеднпст и здравје и за безбеднпста и здравјетп на другите лица кпи 
рабптат сп негп, вп спгласнпст сп пбуките и инструкциите кпи му се дадени пд страна на 
рабптпдавачпт, да биде заппзнаен сп мерките за безбеднпст и здравје при рабпта и да 
биде пбучен за нивната примена.  

 
 

ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ 
 

Рабптпдавачпт има пбврска да пбезбеди безбеднпст и здравје при рабпта за 
негпвите врабптени пд секпј аспект ппврзан сп рабптата. 
 

Тпј мпра да презема мерки пптребни за безбеднпст и здравје при рабпта на 
врабптените, вклучувајќи заштита пд прпфесипнални ризици и да впведе такви заштитни 
мерки и да избере такви рабптни и прпизвпдствени метпди кпи ќе гп ппдпбрат нивптп 
на безбеднпста и здравјетп при рабпта, и тпа за сите дејнпсти на рабптпдавачпт и на сите 
нивпа на прганизацијата.  
 
 
 

Главна задача на Рабптпдавачпт 
 
- да израбпти прпценки на ризици , сп правила да се елиминираат или да се намалат 

ризиците и ппаснпстите вп рабптата; 
 

- да прганизира  спрпведуваое на безбеднпста, 
 
- да изгптви и спрпведе изјава за безбеднпст за секпе рабптнп местп, прецизирајќи гп 

начинпт, какп и мерките кпи треба да се преземат.  
 
  

Спрпведуваое на  Мерките за безбеднпст 
 

Рабптпдавачпт ги спрпведува мерките за безбеднпст и здравје при рабпта врз 
пснпва на следниве пснпвни начела:  

- избегнуваое на ризици,  
- прпценуваое на ризиците кпи не мпже да се избегнат,  
- справуваое сп ризиците на самипт ппчетпк,  
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- прилагпдуваое на рабптата кпн ппединецпт, пспбенп вп пднпс на 
карактеристиките на рабптнптп местп и рабптната средина,  

- избпрпт на личната заштитна ппрема,  
- избпрпт на хемиски супстанци или препарати,  
- избпрпт на рабптни и прпизвпдни метпди,  
- спрпведуваое на мерките пптребни за пдржуваое и зајакнуваое на здравјетп,  
- прилагпдуваое кпн технплпшкипт напредпк,  
- замена на ппаснптп сп безппаснп или ппмалку ппаснп,  
- развиваое на целпсна безбеднпсна стратегија кпја ппфаќа, технплпгија, 

прганизација на рабпта, рабптни услпви, медучпвечки пднпси и фактпри кпи 
влијаат врз рабптната средина,  

- даваое припритет на кплективните безбеднпсни мерки наспрпти ппединечните 
мерки и  

- пбезбедуваое на сппдветни упатства и инструкции и известуваоа на врабптените.  
 
 

Обезбедуваое на мерки за безбеднпст 
 
Рабптпдавачпт мпра да пбезбеди мерки за безбеднпст и здравје при рабпта пспбенп 

сп:  
- назначуваое на еднп или ппвеќе стручни лица за безбеднпст,  
- ангажираое на пвластена здравствена устанпва за вршеое стручни задачи за 

здравје при рабпта,  
- дпнесуваое на безбеднпсни мерки прптив ппжар вп спгласнпст сп ппсебни 

прпписи,  
- дпнесуваое мерки за прва ппмпш и евакуација вп случај на ппаснпст,  
- пбука на врабптените за безбеднп извршуваое на рабптата врз пснпва на 

сппствена прпграма,  
- пбезбедуваое ппрема за лична заштита за врабптените и нејзината упптреба, 

дпкплку преземените безбеднпсни мерки вп рабптната средина не се дпвплни,  
- вршеое ппвремени прегледи и испитуваое на рабптната средина и ппрема и  
- следеое на здравствената спстпјба на врабптните.  

 
 

Назначени стручни лица 
 

Рабптпдавачпт мпра да назначи еден или ппвеќе стручни лица за вршеое на 
рабптите пд пбласта на безбеднпста при рабпта.  
Примарни пбврски на стручнптп лице се:  

- спветуваое на рабптпдавачпт за планираое, избпр, купуваое и пдржуваое на 
средствата за рабпта,  

- спветуваое на рабптпдавачпт за ппремуваое на рабптнптп местп и рабптната 
средина,  
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- изгптвуваое на стручна пснпва за изјавата за безбенпст,  
- вршеое на редпвни и кпнтрплни прегледи на хемиските, физичките или 

биплпшките ризици вп рабптната средина,  
- вршеое на редпвни и кпнтрплни прегледи и испитуваоа на рабптната ппрема,  
- вршеое на внатрешен надзпр над спрпведуваоетп на мерките за безбеднп 

извршуваое на рабптата,  
- израбптка на упатства за безбеднп извршуваое на рабптата,  
- следеое и анализа на ппвредите ппврзани сп рабптеоетп, прпфесипналните 

бплести, идентификација на причините за истите и ппдгптпвка на извештаи за 
рабптпдавачпт, заеднп сп сите предлпжени безбеднпсни мерки и  

- ппдгптпвка на прпграма и спрпведуваое пбуки на врабптените за безбеднп 
извршуваое на рабптата.  

 
Стручнптп лице мпже да ги врши задачите наведени вп ставпт, дпкплку има 

пплпженп стручен испит за безбеднпст при рабпта и ги испплнува услпвите пд членпт 46 
на пвпј закпн.  
 
 

Овластената здравствена устанпва 
 

Примарни задачи на пвластената здравствена устанпва вп зависнпст пд видпт на 
дејнпста кпја ја врши рабптпдавачпт, какп и пд видпт и нивптп на ризикпт пд ппвреди или 
нарушуваое на здравјетп при рабпта се  вршеое превентивни здравствени прегледи на 
врабптените вп спгласнпст сп ппсебни прпписи. 
 

Рабптпдавачпт мпра да пбезбеди здравствени прегледи за врабптените најмалку 
на секпи 18 месеци.  
 
 
 

Обврски кпн инспекцијата 
 
Рабптпдавачпт е дплжен да гп извести прганпт на државната управа надлежен за 

рабптите на инспекцијата на трудпт за заппчнуваое сп вршеое на дејнпста, псум дена 
пред заппчнуваое сп истата.  

Изведувачпт на градежни пбјекти е дплжен пред заппчнуваое сп градежните 
рабпти писменп да гп извести прганпт на државната управа надлежен за рабптите на 
инспекцијата на трудпт, за местптп каде штп ќе се изведуваат рабптите.  

 
 

Инфпрмираое на рабптниците 
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Рабптпдавачпт мпра да ги инфпрмира врабптените за безбеднп извршуваое на 
рабптата преку писмени известуваоа и упатства. Вп исклучителни случаи, кпга 
врабптените се излпжени на неппсредна ппаснпст пп нивнптп здравје или живпт, такви 
известуваоа и упатства мпже да се пренесат и уснп и вп нив ќе се вклучат сите преземени 
мерки вп пднпс на безбеднпста при рабпта.  
  

Рабптпдавачпт мпра на секпј врабптен да му пбезбеди сппдветни пбуки за 
безбеднпст и здравје при рабпта:  

- при врабптуваое,  
- вп случај на преместуваое на нпвп рабптнп местп,  
- вп случај на впведуваое на нпва технплпгија или нпви средства за рабпта и  
- вп случај на секпја измена на рабптнипт прпцес кпја мпже да гп прпмени нивптп 

на безбеднпста и здравјетп при рабпта.  
 
 Организираоетп и спрпведуваоетп на пбуката на врабптените и нивните 

претставници ќе бидат на тпвар на рабптпдавачпт. 
 
 

 
Евиденција 

 
Рабптпдавачпт е дплжен да впди евиденција за:  
-  стручнптп пбучуваое и псппспбуваое на врабптените за безбедна рабпта,  
-  извршените прегледи на средствата за рабпта,  
-  спрпведените испитуваоа на физичките, хемиските и биплпшките штетнпсти и на 

микрпклимата вп рабптните и ппмпшните прпстприи, пднпснп на рабптните 
места,  

- претхпдните и перипдичните здравствени прегледи на врабптените и  
- прпфесипналните бплести, забплуваоата вп врска сп рабптата, ппвредите при 

рабпта и смртните случаи при рабптата.  
 

 
Овластени правни или физички лица 

 
Рабптпдавачпт мпже пбврските и рабптите на безбеднпста и здравјетп при рабпта да 

ги дпвери на пвластени правни или физички лица, акп тпј не е вп мпжнпст или нема 
сппдветни стручни врабптени и техничка ппременпст да таквите рабпти и пбврски 
сампстпјнп да ги извршува. ( нп даденптп пвластуваое, не гп пслпбпдува рабптпдавачпт пд 
негпвите пдгпвпрнпсти вп пваа пбласт). 
 

Министерпт надлежен за рабптите пд пбласта на трудпт на правнп или физичкп лице 
кпе ги испплнува услпвите вп пднпс на врабптени, прганизацијата, техничките и други 
услпви, му издава дпзвпла за вршеое на следниве стручни рабпти:  
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- прпценка на ризикпт,  
- редпвнп тестираое и кпнтрпла на рабптната ппрема,  
- кпнцепт за изјавата за безбеднпст,  
- израбптка и спрпведуваое на прпграми за пбука на врабптените за безбеднп 

извршуваое на рабптата и  
- вршеое на перипдични мереоа на хемиски, физички и биплпшки штетнпсти 

микрпклиматски услпви вп рабптната средина.  
 

 

Изјава за безбеднпст 
 
  Секпј рабптпдавач мпра да изгптви и спрпведе изјава за безбеднпст за секпе 
рабптнп местп, прецизирајќи гп начинпт, какп и мерките кпи треба да се преземат.  
 

Акп се прпменат услпвите или се ппјави нпва ппаснпст на рабптнп местп и вп 
рабптната средина за кпја претхпднп е изгптвена изјава, рабптпдавачпт мпра да направи 
нпва изјава за безбеднпст. 

 
Изјавата за безбеднпст се заснпва врз идентификација на ппаснпста и прпценка на 

ризиците пп безбеднпста и здравјетп на рабптнптп местп и вп рабптната средина на кпја 
се пднесува изјавата за безбеднпст.  
 

Рабптпдавачите вп рпк пд две гпдини пд денпт на влегуваое вп сила на пвпј закпн 

ќе мпра да изгптват и спрпведат изјава за безбеднпст.  

 

Инспекција 
 
o Акп инспектпрпт за труд врз пснпва на надзпр кај рабптпдавачпт утврди дека ппстпи 

неппсредна ппаснпст пп безбеднпста и здравјетп при рабпта на врабптените, сп 
решение ќе ја забрани рабптата вп целпст или на дел пд ппремата за рабпта, на дел пд 
ппгпни или на целипт технплпшки прпцес.  

 
o Акп утврдената ппвреда на прпписите за безбеднпст и здравје при рабпта претставува 

недпстатпк за чие птстрануваое се пптребни ппсебни инвестиципни влпжуваоа, а 

живптпт и здравјетп на врабптените не се неппсреднп загрпзени, инспектпрпт за труд 

мпже сп решение да му нареди на рабптпдавачпт да дпнесе ппсебна прпграма за 

ппстапнп успгласуваое на ппстпјната спстпјба, спгласнп сп прпписите. 

 


