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Од издавачите
ЗИЗ ТУТЕЛА

Почитуван читателу, драги ко-
лешки и колеги заштитари

Во рацете го држите првиот 
број на стручното списание Ту-
тела, списание наменето пред се 
за заштитарите, стручните лица, 
професионалците од областите 
безбедност при работа и проти-
впожарна заштита.

Сметавме дека потребата од 
ваков профил на списание е неминовна, пред се од аспект 
на трајна вредност, а нашата идеја наиде на поддршка од 
страна на Фондацијата Фридрих Еберт – канцеларијата 
во Скопје.

Тутела е списание кое за почеток ќе излегува два пати 
годишно, концепциски осмислено да допре до вас, да ги 
разбуди вашите потенцијали, да ве наведе и стимулира 
да се вклучите во негов понатамошен развој.

Се надеваме дека заеднички ќе допринесеме да оп-
стои, стручно да се издигне и наметне како списание кое 
ќе биде основа за размена и промоција на пред се струч-
ни искуства, новитети, анализи, коментари.

Дејан Ангеловски ЗИЗ ТУТЕЛА
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ФОНДАЦИЈА ФРИДРИХ ЕБЕРТ-
КАНЦЕЛАРИЈА СКОПЈЕ

Фондацијата „Фридрих 
Еберт“ има своја канцеларија 
во Република Македонија од 
1996та година – тоа значи 
дека веќе 22 години сорабо-
тува со партнер-организа-
ции од политичкиот спектар, 
невладиниот сектор, како и 
социјалните партнери (син-
дикатите, работодавачите, државните институции). Со-
работката вклучува пред сè јакнење на капацитетите 
на организациите и поединците, а во последно време и 
креирање стратегии/политики и изработка на нови про-
гресивни концепти за важни сегменти на општеството во 
Македонија. Главните теми и цели се: промовирањето на 
демократијата и социјалната правда, економскиот и со-
цијалниот развој, силни и слободни синдикати/застапу-
вање на човековите права и родовата еднаквост.

Иако здружението „ТУТЕЛА“ е штотуку формирано, 
списанието со ист наслов е резултат на процес на рабо-
та кој опфаќа огромно работно искуство во сферата на 
безбедноста и здравјето при работа на голем број од чле-
новите на здружението. Фондацијата „Фридрих Еберт“ 
канцеларија Скопје не случајно остварува партнерска со-
работка со „ТУТЕЛА“: еден од главните сектори на работа 

и функционирање на фонда-
цијата е делот за трудовата 
и социјална политика каде ја 
црпиме нашата експертиза. 

Концептот на списание-
то ќе доживее и одредени 
промени во периодот што 
следи но целта ќе остане 
иста: споделување важни 
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 информации од областа на  безбедноста и здравјето при 
работа, подигнување на свеста и кај работниците и кај 
работодавачите за потребата од безбедни работни места 
како и промовирање на заеднички платформи со сите 
прогресивни актери во Република Македонија во областа 
на трудовата политика.

Како за почеток: со среќа нека ни биде првиот број на 
„ТУТЕЛА“!

Eva Ellereit/Милан Живковиќ
Фондација Фридрих Еберт

канцеларија Скопје
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ИНТЕРВЈУ СО ДЕЈАН АНГЕЛОВСКИ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗИЗ ТУТЕЛА

- ЗОШТО ТУТЕЛА?

- Тутела е одговор на акту-
елните случувања во областите 
безбедност и здравје при работа 
и противпожарна заштита, ништо 
повеќе. Сите активности, постапки, 
мерки и низа настани во изминати-
от период ја родија Тутела. Без да 
се навлегува во детали, анализи, 
констатции дека нешто се движи, 
прави, организира, видливо е дека 
во оркестарот секој си свири по 
свои ноти, нема хармонија, нема 

континуитет, секои решенија се времени, паушални и за жал 
на моменти контрадикторни.

Мислите дека ќе смените нешто, ќе допринесете да 
се стави некој ред на случувањата?

- Дискутабилно е прашањето. Да речеме дека измина-
тиот период се промовираа некои настани, стратегии, се 
оформија комисии, некои тела кои требаа или треба неш-
то да направат, но дали нешто се смени? Дали воопшто 
некој се симна на терен? Дали некој ги слушна комента-
рите, барањата и потребите на директно инволвираните, 
на стручните лица, на професионалците? Би требало тоа 
да се прашаме. Но, напротив од наша гледна точка се е 
исто. Велат се тече се се менува, но кај нас важи другата 
опција, се тече, но ништо не се менува. Како и да е, веру-
ваме дека Тутела ќе даде нова енергија, нов импулс, нови 
идеи, кои ако на почеток не директно, индиректно ќе ги 
помрднат нештата од мртва точка, што искрено за само 
два месеца од формирањето се забележува.

Кружат многу гласини кои се поврзуваат со вашето 
формирање, како би ги коментирале?

- Искрено, не не интересира кој што мисли на оваа тема, 
кој што говори и какви заклучоци вади, сепак секој има 
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право на свој став и мислење. Како Тутела знаеме за што 
се формиравме. Уште од првиот момент кога се  донесе 
одлука да се формира Тутела, имавме јасна визија, идеја и 
цел, истата е наведена и јасно дефинирана во нашиот Ста-
тут. Факт е дека сакаме да соработуваме со сите на рам-
ноправна основа, преку промоција и реализација на заед-
нички цели и идеи. Дека искрено е така промовиравме во 
неколку наврати преку конкретни чекори. Веднаш уште 
првиот ден по регистрацијата доставивме информативен 
допис и покана за соработка до сите чинители од областа 
(МТСП, членовите на националниот совет за БЗР, Дирек-
цијата за заштита и спасување, ССМ, ОРМ, КСС, стручните 
здруженија од областа, докторите од областа медицина 
на труд и ...) и да бидам искрен, реакцијата што ја добивме 
најискрено ја очекувавме. Не би ја коментирал, ќе остави-
ме времето да си го направи своето.

Дали сте отворени за соработка?
- Ова интервју, не е доказ за тоа!? Дали ако не бевме от-

ворени за соработка ќе пратевме информација и покана 
за соработка уште на стартот. И покрај рекциите, комен-
тарите што ги спомнувате, понудата за соработка важи 
за сите чинители од областа. Реалност е дека постоиме, 
а прашање е дали патот ќе го газиме сите заедно или ќе 
трошиме енергија во надмудрување и ставање препреки. 
Со секоја препрека, задкулисна игра, не губи тој што е за-
кочен, успорен, спречен, губи струката, несвесно кочејки 
некоја добра идеја, губат сите чинители во областа. 

Што мислите, што ќе се случи на 28-ми Април, на 
денот на промоција на ЗИЗ Тутела?

- Што да мислам, знам само дека тоа е Сабота, Светски 
ден на безбедноста и здравјето на вработените и ден на 
кој Тутела ќе слави точно два месеца од денот на осно-
вање и воедно ќе биде ден на наша јавна промоција.

Што ќе порачате за крај на овој дел од интервјуто?
- Посакувам пред се сите чинители да ја почитуваат 

нашата отвореност за соработка, а откако тоа ќе се слу-
чи, одиме заедно сите напред, во интерес на целокупната 
стручна фела.

М-р Дејан Ангеловски, претседател на ЗИЗ Тутела
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ИИНТЕРВЈУ СО МИЛА ЦАРОВСКА – 
МИНИСТЕРКА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА

Кој е Вашиот став за со-
стојбата со безбедност и 
здравје во Р. Македонија?

- Фактичката состојба, од-
носно податоците кои ги до-
биваме од Државниот трудов 
инспекторат укажуваат на тоа 
дека во поглед на смртност, 
потешки и колективни повре-
ди, најкритични беа последни-
те три години. Но исто така се 

забележува и тенденција на опаѓање на овие најалармат-
ни ризици. Што се однесува пак до нашиот став, тој е ја-
сен- безбедноста и здравјето на работникот е приоритет.  
Владата е целосно посветена на унапредување на состој-
бите бидејќи тoa пред се’ e едно од основните човекови 
права, но  и предуслов за успешна работа и поголема про-
дуктивност на работникот.

Законот за безбедност и здравје при работа е доне-
сен 2007 година, дали сметате дека се потребни изме-
ни или пак донесување на нов закон?

- Природата на оваа проблематика не дозволува 
овој закон да стагнира. Односно, со напредок на техно-
логијата и промената во навиките за работа, Законот за 
безбедност и здравје при работа треба да се унапредува 
и да трпи измени. И бидејќи овој закон е технолошки на-
преден закон, неговото ажурирање е клучно за неговото 
функционирање. 

Сакаме да нагласиме дека МТСП во соработка со 
Меѓународната организација на трудот веќе донесе 
меѓународни експерти во оваа област кои моментално 
ја оценуваат ефикасноста на веќе постоечките законски 
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и подзаконски акти. По нивните согледувања, заедно со 
нашите социјални партнери ќе оцениме кои законски од-
редби треба да се променат и дали треба да се донесе 
нов закон.     

Каква би била улогата на невладиниот сектор чија 
определба е безбедност и здравје при работа во евен-
туалните промени во законската и подзаконската ре-
гулатива?

- МТСП веќе ја возобнови работата на Националниот 
совет за безбедност каде има преставници од граѓански-
те организации. Меѓу другото, нивни преставници веќе се 
сретнаа со преставниците на Меѓународната организа-
ција на трудот и нивните забелешки ќе влезат во експер-
тскиот извештај. Сепак, нашата соработка не завршува 
тука. Комуникацијата останува постојана и сите забелеш-
ки и промени во поглед на функционирањето на законот 
и подзаконските акти ќе бидат разгледувани и дискути-
рани заедно.

Дали сметате дека сегашните капацитети на Мини-
стерството за труд и социјална политика и Државниот 
инспекторат за труд се доволни за спроведување на 
европската агенда која следи?

- Во последниот Европски извештај беше забележано 
дека има недостаток на инспектори и дека Министер-
ството треба да назначи вработени за оваа проблематика 
со цел поефикасно спроведување на законот. Што се од-
несува до Министерството, веќе се назначeни вработени 
кои ќе се занимаваат со оваа проблематика и се прави 
детална анализа на функционалноста на Законот за без-
бедност и здравје при работа. Инспекторатот за труд 
беше запоставуван години наназад и таму навистина има 
потреба од вработувања на стручен кадар за да се подо-
бри и капацитетот и ефикасноста во работата.

Стручното списанието ТУТЕЛА ќе излегува два пати 
годишно и тоа во време на обележување на светскиот 
ден за безбедност и здравје при работа и европска-
та недела за безбедност и здравје при работа. Може 
ли да очекуваме одредни промени на состојбата во 
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наредниот период до излегување на вториот број од 
стручното списание?

- Веќе постои подобрување во институционалната по-
ставеност на Министерството за труд и социјална полити-
ка, постои подобра соработка со Меѓународната органи-
зација на трудот како и подобра соработка со невладини 
организации кои се занимаваат со оваа проблематика и 
се подготвени да го дадат својот придонес. Тоа е битен 
чекор кон имплементација на стандардите, што е основен 
услов за да се превенираат повреди на работното место. 
Очекувам нашата заедничка работа и искрени заложби 
да дадат позитивен ефект кој ќе ја намали црната стати-
стика.
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ОБУКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СПРОВЕДЕ 
РАБОТОДАВАЧОТ СОГЛАСНО СО ЗАКОНОТ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Обуките се еден важен сегмент од 
системот за безбедност и здравје при 
работа. Добро обучените вработени 
се предуслов за правилно извршу-
вање на работните задачи, а со тоа и 
избегнување на несреќи на работа и 
професионални заболувања. Посто-
ечкиот Закон за безбедност и здравје 
при работа од работодавачот бара 
да спроведе неколку вида на обуки. 

Во Табела 1 дадени се видот на обуките и кој може да ги 
спроведе овие обуки според законот.

Табела 1
Ред.
бр. Тип на обука Обврска 

од закон Целна група Спроведувач

1
Обука за 
безбедност и 
здравје при работа

Член 31 работници

Овластено 
правно лице 

за безбедност 
при работа

2

Обука за 
гаснење пожар, 
евакуација и 
спасување

Член 24 работници Не е прецизно 
дефинирано

3 Обука за пружање 
на прва помош Член 24 работници

Овластена 
здравствена 

установа

4
Обука на стручни 
лица за безбедност 
при работа

Член 
18-а

стручни лица 
за безбедност 

при работа

Организатор 
со одобрение

5

Обука на 
претставници 
на работници 
за безбедност и 
здравје при работа

Член 32

претставници 
на работници 
за безбедност 
и здравје при 

работа

Не е прецизно 
дефинирано



14 | ТУТЕЛА

Сите овие обуки се спроведуваат според програма за 
обуката и целта која треба да се постигне. Секоја обука е 
важна за соодветна имплементација на системот за без-
бедност и здравје при работа но акцент во овој текст е 
ставен на об5уката на вработените за безбедно извршу-
вање на работните задачи

Обуката за безбедност и здравје при работа се спро-
ведува на секој вработен и тоа:

• при вработување, 
• во случај на преместување на ново работно место, 
• во случај на воведување на нова технологија или 

нови средства за работа и 
• во случај на секоја измена на работниот процес 

која може да го промени нивото на безбедноста и 
здравјето при работа.

Обуката за безбедност и здравје при работа мора да 
се прилагоди кон спецификите на работното место и 
мора да се изведе во согласност со програма која мора да 
биде ажурирана и изменета во поглед на новите облици и 
видови на ризици. 

Теоретските и практичните обуки за безбедно извр-
шување на работата се спроведуваат во работно време 
кај работодавачот или на друго место. 
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Работодавачот утврдува задолжителни редовни тео-
ретски и практични испити за безбедно извршување на 
работата за сите вработени на работното место каде што 
е констатирана зголемена опасност од повреда и нару-
шување на здравјето при проценка на ризикот, како и за 
сите оние вработени на работни места каде што е зголе-
мен бројот на случаи на повреда при работа и загрозу-
вање на здравјето. За овие вработени работодавачот е 
должен на секои три години да им обезбеди проверка на 
оспособеноста за безбедност и здравје при работа. 

Организирањето и спроведувањето на обуката на 
вработените се на товар на работодавачот. 

Инспекторот за труд по извршениот инспекциски 
надзор може да наложи постоечката програма за обука 
за безбедност и здравје при работа да се прилагоди кон 
спецификите на работното место во однос на облиците и 
видовите на ризици. Во вакви случаи, инспекторот може 
да нареди повторување на обуката преку теоретско и 
практично оспособување на вработените за безбедност 
при работа. 

Согласно законот обуката ја спроведува овластено 
правно лице кое Министерството за труд и социјална 
политика му дало овластување за изработка и спрове-
дување на програми за обука на вработени за безбедно 
извршување на работата. 

Законодавецот предвидел и цена за извршување на 
обуките, па така кај работодавач до 25 вработени цената 
е 10 евра по вработен, а кај работодавач со над 25 врабо-
тени цената е 5 евра по вработен.

Доколку работодавачот не ја спроведе оваа обврска 
тогаш правното лице ќе биде казнето со глоба од 8000 
евра (максимален износ од одмерена глоба во зависност 
од неколку параметри кај правното лице), а одговорното 
лице во правното лице ќе биде казнето со глоба во износ 
од 30% од одмерената глоба за правното лице.

Дали сево ова е добро решение?
Моето мислење е дека е далеку од добро со оглед 

на тоа како е напишано и како се спроведува. Мерните 
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 показатели (број на повреди и културата на безбедно ра-
ботење) не ни дозволуваат да кажеме дека е ова макар и 
добро.

Недостасува култура на безбедно работење, а таа не 
се постигнува со вакви законски решенија. Недостасува 
едукација од помала возраст за вредностите на безбед-
ното работење и живеење. Замислете обука на 50 годи-
шен вработен кој го обучувате како правилно рачно се 
крева товар, а тој со досегашната работа веќе се стекнал 
со скелетно мускулни заболувања, или обучувате врабо-
тен за заштита од бучава, а тој веќе има професионално 
заболување на наглувост и ви вели „Е сега ми кажуваш 
кога и да сакам не можам да те слушнам“. 

Искрено се надевам дека мора да има структурни про-
мени за начинот на поимање и практикување на едука-
цијата за безбедно работење за сите видови претходно 
спомнати обуки, ако сакаме да не станеме „нездрава“ на-
ција.

Борче Стојчевски дипл.инж.ЗПР
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ЕДНА ДОБРА РЕАЛНА ,,ПРИКАЗНА,, 

Обично за неа се зборува 
само кога ќе се случи некој 
инцидент или некој биде 
повреден. Дали воопшто 
располагаме со прецизни 
податоци за бројот и видот 
на повредите на работно ме-
сто, кој и од кои повреди се 

страда најчесто, како изгледа законот, а како е во пракса, 
кои активности државата ги превзема, каква е казнената 
политика или што се причини за повредите и смртните 
случаи.....

Под ,,безбедност и здравје при работа,, се подразбира 
остварување на одредени работни услови во кои можат 
да се превземат некои активности и мерки, а се со цел 
да се заштити животот и здравјето на вработените но и 
на останатите лица кои имаат право на тоа. Интерес на 
секој поединец, општеството и сите други засегнати стра-
ни е да оствари највисоко можно ниво на безбедност и 
здравје при работа како несаканата последица (профе-
сионални болести, повреди на работно место и болести 
поврзани со работата) би се сведеле на најмала можна 
мерка односно да можат да се остварат работни услови 
во кои самиот вработен би имал чувство на задоволство 
при извршување на професионалните задачи кои се по-
ставени пред него.

За да наведената цел се оствари, потребен е еден си-
стематски пристап за превентивно дејствување како и 
поврзување на останатите субјекти кои се носители на 
активности и обврски на национално ниво, но и повеќе од 
тоа - со меѓународните институции во наведеното под-
рачје. Нивна должност е да се грижат за спроведување 
на веќе утврдените стандарди, правила и мерки за усло-
ви за работа како и константна грижа за усогласување и 
промена на економско – општествениот и технолошкиот 
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развој како би можело да се унапреди безбедноста и би 
се зачувало здравјето на сите вработени.

Таква една реална ,,приказна,, се одвива во Текстил-
ната конфекција КОНИГТОН од Валандово која е во соп-
ственост на грчки инвеститор и се вработени околу 200 
работници кои ги произведуваат најпознатите брендови 
на текстилната конфекција во Европа и светот. Целокуп-
ната работа се одвива во два објекти лоцирани во непо-
средна близина, а се базира на политики за работење кои 
се однесуваат на сите области на дејствување. На таков 
начин функционира и безбедноста и здравјето при ра-
бота со избор на двајца Претставници на вработените за 
безбедност и здравје при работа во компанијата но, и со 
формирање на Одбори за БЗР како што налагаат интер-
националните стандарди врз кои се потпираат ,,модните 
компании,,. На ваков начин со одржување на повеќеме-
сечни состаноци се утврдуваат сите потреби на вработе-
ните и компанијата кои се поврзани со БЗР, а во кои непо-
средно учествува и менаџерскиот тим.

Системскиот пристап на компанијата ТК КОНИГТОН 
ДООЕЛ ВАЛАНДОВО за реализација на целите за БЗР се 
одгледа и преку специфични мерки кои се однесуваат на:

Имплементација на планови за непредвидливи ситу-
ации и за справување со сериозни повреди, вклучувајќи 
процедури за испитување на несреќи.

Постапки за менаџирање со ефикасна програма за хе-
миска безбедност

Употреба на стандарди за хемиска компатибилност 
кои се поставени и следени заедно со барањата за лични 
заштитни средства (ЛЗС) за ваков вид на работни места.

Спроведување на обуки кои се тесно поврзани за БЗР 
а кои се однесуваат на: вежби за евакуација, вежби за 
превземање на мерки за гасење на пожар, а секако и обу-
ки кои се однесуваат на самата БЗР во целост на секое 
работно место пред да можат вработените да управува-
ат со машината. Оваа обука содржи: можни опасности на 
работното место, безбедни оперативни процедури, ин-
формации за сигурносните уреди на машината и  нивната 
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правилна употреба и процедури за известување ако не-
достасува сигурносен уред, истиот е оштетен, не функци-
онира или постои друга небезбедна состојба

На ваков начин компанијата ТК КОНИГТОН ДООЕЛ 
ВАЛАНДОВО не ја заокружува оваа ,,приказна,,. Иако 
успешноста на спроведување на системскиот пристап 
кон БЗР секогаш е оценуван како високо адаптиран во 
сите активности на компанијата, менаџментот не заста-
нува тука. Напротив, новиот технолошки развој во мо-
дерното конфекциско производство носи обврски и кон 
нови пристапи за БЗР и тоа во компанијата се прифаќа на 
,,голема врата,, бидејќи иновираноста на процесот значи 
и примена на нови know-how,, техники и во БЗР. 

Само на таков начин ќе имаме задоволни работници, 
добри услови за работа и можност за повреди и професи-
онални заболувања сведени на нула.

Се надевам дека вакви приказни ќе прикажеме уште 
повеќе. 

Ѓоко Павлов дипл.инж. ЗПР
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МОТ И 28МИ АПРИЛ

Оваа година, Светскиот ден за безбедност и здрвје 
при работа и Светскиот ден за борба против детскиот 
труд се соединуваат во заедничка кампања за подобру-
вање на безбедноста и здравјето на младите работници и 
искоренување на детскиот труд.

541 милион млади работници кои сочинуваат 15% од 
светската работна сила имаат 40% повисока стапка на 
нефатални работни повреди во споредба со работници-
те постари од 25 години. 

Многу фактори придонесуваат кон ранливоста на 
младите во однос на БЗР како што се нивниот степен на 
развој, недостигот на работно искуство и обука, разби-
рање на опасностите на работното место и недостигот 
на моќ за преговарање кој може да ги наведе младите 
работници да прифатат опасни работни задачи или места 
со лоши работни услови.

Културата на превенција во однос на БЗР подразби-
ра почитување на правото за безбедна и здрава работна 
средина на сите полиња, и подразбира дека владите, ра-
ботодавачите и работниците активно учествуваат во обе-
збедување на таквата работна средина преку систем на 
дефинирани права, обврски и должности. Меѓународна-
та организација на трудот му препишува голем приоритет 
на принципот на превенција. 

При градење одржлива култура на превенција во 
однос на БЗР, посебно внимание треба да се обрне на 
опасните сектори и индустрии, како и на ранливите 
групи работници како што се младите работници на ви-
соко ризични работни места. 

Овогодишната кампања ја акцентира круцијалната 
важност од соочување со овие предизвици и подобру-
вање на безбедноста и здравјето за младите работници.

Емил Крстановски
МОТ
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 ЕВРОПСКИ ДОБРИ ПРАКСИ НА 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА БЗР 

ВО МАТИЧНИТЕ ЗЕМЈИ НА ЕУ - ПРЕДИЗВИК ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ СО БЗР ВО МК

Претставникот на вработени-
те за безбедност и здравје при 
работа е еден од многу важни-
те чинители на системот за БЗР. 
Неговата улога е од суштинско 
значење за целосна имплемен-
тација на системот и претста-
вува коректор на менаџментот. 
Законските одредби го позици-
онираат и во македонското за-
конодавство, но за тоа во некој 
нареден текст. Овој се однесува 

на добрите практики во нашето европско опкружување.

Приоритети во дејстување на синдикатите и претстав-
ниците на вработените за БЗР:

 ˠ Секоја активност што подразбира основни работ-
нички права(БЗР, плати, работни часови, полова 
еднаквост и др.)

 ˠ Активна улога во трипартитните дијалози
 ˠ Спроведување на базичните документи и дирек-

тиви на ЕУ, Агенцијата за БЗР, МОТ
 ˠ Унапредување на свесноста и дејствувањето за 

БЗР кај претставниците на вработените (во ев-
ропските синдикални организации е професиона-
лизирана улогата - специјалист за БЗР во синди-
кални рамки)

Соработка помеѓу синдикатите од земјите на ЕУ и 
земјите кандидати за членство во ЕУ

Соработка преку заеднички стратегиски кампањи со 
ЕТУИ (Едукационен институт на конфедерација на син-
дикати) како што се:
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 ˠ Подигнување на свеста за БЗР меѓу работниците
 ˠ Работиме заедно за безбедност и здравје (ЕУ и кан-

дидати членки)
 ˠ Регионални информациони форуми за БЗР 
 ˠ Претставување на работниците и ефективен над-

зор над безбедноста и здравјето
 ˠ Работиме заедно за БЗР (работни групи и работил-

ници со учество на балкански земји кандидати за ЕУ)
 ˠ Кога функционира добрата пракса?
 ˠ Кога има добро законодавство, насоки за под-

дршка на претставниците за БЗР и социјалниот 
дијалог во БЗР 

 ˠ Подршка, промоција, заштита и тренинг овозмо-
жен од репрезентативните синдикати на нацио-
нално ниво.

 ˠ Соработка со другите чинители во процесот на 
дијалог околу темата на БЗР (Државни служби, 
ОРМ, Невладин сектор и др.)

 ˠ Добро тренирани, подготвени и независни прет-
ставници на вработените за БЗР

Добри пракси (примери) од работата на претставни-
ците за БЗР во некои европски земји-Полска

 ˠ Интервенција во медицинска установа каде се кон-
статирани низа неправилности од организационен, 
ергономски и хигиенски карактер од страна на прет-
ставникот за БЗР, а се однесувале на лабораторија-
та за земање примероци за дијагностички тестови.

 ˠ По реакцијата на претставникот за БЗР и претсе-
дателот на регионалниот огранок на синдикатот во 
форма на комуникациска преписка која траела око-
лу 1 година се превземени мерки за подобрување 
на ситуацијата и санирање на недостатоците, како :
• Реорганизирање на работното време на два 

пати по четири часа
• Набавени биле основни средства за работа со 

ергономски карактеристики
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• Подобрено е осветлувањето во комуникациски-
те простории

• Подобрена била и хигиената при работа со по-
чести активности на одговорниот персонал

Полска 2
 ˠ Интервенција во продавница за облека каде од 

страна на синдикалниот специјалист е воочена 
работа на скали на влажна површина со висина од 
над 1 метар без помош од страна.

 ˠ Ова е пример за директна интервенција од страна 
на специјалист за БЗР на синдикатот до сопствени-
ците на компанијата сопственик на ланецот про-
давници.

 ˠ Направено е официјално писмо на реакција за ли-
цето одговорно за бзр во компанијата

 ˠ Одговор-сеуште немало

Холандија
 ˠ Пример за интервенција во фирма за курирски ус-

луги, каде што во истите работни часови во текот 
на еден ден било зголемено количеството на прат-
ки за работа и сортирање. Од таа причина се зголе-
мило оптоварувањето и стресот на работа.

 ˠ Еден од вработените го увидел ова и контактирал 
со специјалистот за БЗР во еден од синдикатите 
(ФНВ) во кој бил член и заедно почнале да работат 
на проблемот. Почнале со изработка на студија за 
проблемот со анонимно учество на вработените во 
курирската фирма. По изработка на студијата фор-
мирале работна група и со презентираните резул-
тати излегле со барања, предлози и сугестии пред 
раководството на фирмата.

 ˠ Ова резултирало со вработување на уште 12 нови 
работници за сортирање на пакетите

Шведска
 ˠ Претставникот за БЗР на вработените од швед-

ската филхармонија (жена –обоист) го повикала 
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специјалистот за БЗР од матичниот синдикат за 
проблем со амбиенталната температура каде што 
се одржувале вежбите на оркестарот при едно го-
стување. На 9 степени целзиусови требало да веж-
баат во магацин надвор од градот.

 ˠ Специјалистот за БЗР од синдикатот им рекол да 
прекинат со работа се додека температурата не е 
мин. 16 степени. За тоа веднаш усно им се јавил на 
одговорните лица и побарал да ги овозможат тие 
пристојни услови веднаш.

 ˠ Успеал со својата реакција до раководството да се 
загрее просторијата до 18 степени и да се стави до-
полнителен под за изолација.

 ˠ Имал авторитет да ги обезбеди потребните услови 
веднаш во соработка и слух со раководството на 
филхармонијата.

Литванија
 ˠ Во 2016 год. имало истражување од страна на 

специјалистот за БЗР на полицискиот синдикат од 
округот Вилнус за тоа како се чувствуваат поли-
циските службеници при патролирање со нивната 
опрема. Тоа вклучувало прашања од типот:
• Дали ви е адекватна тежината на опремата во 

однос на времетраењето на работата?
• Дали им смета опремата при возење и патролирање?
• Дали добиваат доволно физичко-тактичка обука?

 ˠ Мнозинството изјавиле дека им е проблем тежи-
ната на опремата и тоа им влијае на чувството за 
безбедност. 70 % рекле дека не се чувствуваат без-
бедно во кола додека патролираат со сета тежина 
на опремата.

 ˠ Резултатите од истражувањето биле презентирани 
пред раководството на полицијата и биле дадени 
ветувања за подобрување на ситуацијата.

Дејан Хаџи-Димов дипл.инж.ЗПР
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КАМПАЊА НА ЕВРОПСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Кампања – управување со опасни материи

На многу работни места низ Европа, работниците се 
изложени на опасни материи, кои се водечки ризици за 
безбедни и здрави работни места. 

Иако има законски и подзаконски решенија, алатки и 
инструменти поврзани со оваа проблематика, сепак, све-
ста и знаењето често се недоволни и во многу случаи лес-
но може да се применат превентивни мерки.

Превземањето акција за елиминирање или намалу-
вање на изложеноста на опасни материи помага да се 
заштитат работниците од голем број несреќи (како по-
жар, експлозија и задушување) и здравствени проблеми 
(вклучувајќи кожни болести, алергии, респираторни за-
болувања, вродени дефекти и рак). Освен тоа, ја зголе-
мува бизнис логиката за справување со ризиците затоа 
што организациите ќе ги користат придобивките од зго-
лемување на продуктивноста и намаленото отсуство од 
работа поради болест.

Кампањата ги има следниве цели:

 ˠ да се подигне свеста за важноста и релевантноста 
на управувањето со опасни материи на работните 
места во Европа;

 ˠ да се промовира проценка на ризикот, елимина-
ција и замена, како и хиерархијата на превентив-
ните мерки;

 ˠ да се подигне свеста за ризиците поврзани со из-
ложеноста на канцерогени материи на работа;

 ˠ да се определат групи на работници со специфич-
ни потреби и зголемено ниво на ризик (на пример, 
жени, мигранти и млади луѓе);

 ˠ да се зголеми свеста за унапредување на полити-
ките и сегашната законска рамка.
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Кој може да учествува?

Сите заинтересирани поединци или организации - и 
на европски и национални нивоа, од било која големина 
и од било кој сектор – се охрабруваат да учествуваат во 
Кампањата за управување со опасни материи. Кампања-
та може да биде од посебен интерес за:

 ˠ сите работодавачи во јавниот и приватниот сектор;
 ˠ менаџери, супервизори и работници, како и БЗР 

претставници;
 ˠ фокал поинт на ЕУ-OSHA и нивните мрежи;
 ˠ социјални партнери;
 ˠ комитети за секторски социјален дијалог;
 ˠ креатори на политики;
 ˠ европски институции и нивни мрежи;
 ˠ европски граѓански организации;
 ˠ БЗР и професионалци за човечки ресурси и нивни 

здруженија;
 ˠ истражувачката заедница за БЗР;
 ˠ трудови инспекторати и нивни здруженија;
 ˠ медиуми.

Како можеш да се вклучиш?

Постојат многу начини да се вклучите во оваа кам-
пања. На пример, можете да:

 ˠ распространувате и објавувате материјали за кам-
пањата за подигање на свеста;

 ˠ организирате обуки, работилници, натпревари, на-
стани или други активности;

 ˠ промовирате принцип на замена и хиерархија на 
превентивните мерки;

 ˠ користите и промовирате корисни алатки и ресур-
си достапни за управување со опасни материи на 
работното место;

 ˠ споделувате добри практики за спречување на ри-
зиците од опасни материи на работното место;
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 ˠ да учествувате на конкурсот за награди за добри 
практики за здрава работна средина;

 ˠ да учествувате во европската недела за безбед-
ност и здравје при работа во октомври 2018 и 2019;

 ˠ да станете официјален или национален партнер на 
кампањата или медиумски партнер на кампањата.

Дополнителни информации и ресурси

Посетете ја страницата www.healthy-workplaces.eu за по-
веќе информации за кампањата. На оваа веб-страница исто 
така ќе најдете различни ресурси кои ќе Ви помогат да ја 
промовирате и поддржите кампањата, како на пример:

 ˠ водич на кампањата - Здравите работни места 
управуваат со опасните материи;

 ˠ PowerPoint презентации, постери, инфо-графики и 
информации;

 ˠ алатки за кампањи и друг соодветен материјал;
 ˠ најновите видеа на Напо.

Следете не на социјалните медиуми (Фејсбук, Твитер и 
Линкедин) и споделете ги нашите ставови.

Бидете во тек со најновите вести од кампањата 
преку веб-страницата на кампањата (https://healthy-
workplaces.eu).
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„КАДЕ СМЕ НИЕ...?“

Во последните неколку 
години, текстилната инду-
стрија на глобално ниво го 
сврте вниманието на земјите 
од ЕУ и стана главна цел на 
бројни иницијативи и здру-
женија. Податоците кои ука-
жуваат на 75 милиони лица 

вработени во овој сектор од кои мнозинството жени (70-
80%) дополнителнo придонесоа за пројавениот интерес 
на темата, но клучниот момент беа неколкуте фатални 
несреќи вклучувајќи го и колапсот на текстилната фа-
брика во Бангладеш каде животот го изгубија повеќе од 
илјада вработени. 

Помеѓу иницијативите се вбројуваат препораките и 
насоките на ОЕЦД за одговорно деловно однесување 
на сите нивоа во синџирот на производство и продажба 
на облека, Германското партнерство за одржлив тек-
стил, како и иницијативите на Европската Комисија и 
Европскиот Парламент. Ваквите иницијативи кои бараат 
колективен ангажман и чија цел е подобрување на усло-
вите за работа во текстилниот сектор, имаат капацитет 
да спроведат фндаментални промени особено во земјите 
производители. 

Но, каде сме ние во поглед на условите и безбедноста 
и заштита при работа на вработените во текстилот? И по-
крај успешните примери на мали и средни претпријатија 
од областа на текстилната индустрија во македонската 
економија, сепак останува отворено прашањето за стату-
сот и условите во кои работат голем број работнички во 
овој сектор. 

Текстилната индустрија, која последните неколку го-
дини успеа да прерасне во примарна гранка и можност 
за остварување на примања по основ на остварена плата 
во градовите од Источно-планскиот регион на земјата, 
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во голема мера ги остава неодговорени или несоодветно 
регулирани прашањата во поглед на безбедност и зашти-
та при работа на овие работнички. Како резултат на вак-
виот тренд, се помал број на млади лица својата иднина ја 
гледаат на овие работни места. 

Оттука македонската економија се наоѓа пред голема 
задача да ја направи текстилната индустрија атрактивен 
сектор за работа на младите со што ќе се создадат услови 
за ширење на дејноста, а можеби и нејзино понатамошно 
развивање на ниво на препознатливост на економијата. 
Во спротивно, со стареењето и заминувањето во пензија 
на сегашната генерација работнички ќе застарее и сама-
та идеја да се искористи потенцијалот и можностите кои 
во моментот ги нуди токму овој сектор. 

Креирањето на безбедни работни места е основен 
предуслов за иднината на оваа гранка, а понатамошното 
унапредување на правата на работниците и исплата на 
соодветен надомест за нивниот труд би била најниската 
цена која нашата држава може да ја плати со цел да ги 
искористи можностите и присвои придобивките кои ги 
ветува текстилот. 

Притоа, како појдовна основа треба да биде подиг-
нувањето на свеста на работодавачите и континуирана 
заложба од нивна страна, како и од страна на организа-
циите кои се занимаваат со оваа проблематика. Потребен 
е и реален исчекор на државата во насока на соодветна 
адаптација на легислативата на национално ниво со што 
ќе се обезбедат и гарантираат безбедни работни места 
кои нудат достоинствен третман и надомест на човечки-
от труд. 

Ваквата порака не е за да ги заплаши работодавачи-
те во овој сектор и да им наметне дополнителни обвр-
ски. Како мала економија добро знаеме со какви пазар-
ни предизвици на глобално ниво се соочуваат нашите 
претпријатија. Меѓутоа, истата има за цел (заеднички со 
работниците, работодавачите, државните институции, 
синдикатите и граѓанските организации) да изнајде со-
одветни начини и стратегии за обезбедување ресурси и 
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техничка помош за овие компании со цел транспарент-
но и одговорно работење на сите нивоа на синџирот во 
текстилната индустрија, што во пракса значи почитување 
и унапредување на правата на работниците, не само во 
смисла на соодветни и навремени исплати, туку и соод-
ветни улсови за работа кои во секој аспект се усогласени 
со ЗБР (на Европско ниво). Соодветен исчекор би можел 
да ја направи македонската економија лидер во регионот 
во поглед на текстилната индустрија. 

Како социјална држава, Македонија мора да биде 
насочена кон остварување на социјален развој, односно 
насочување на економските текови заради остварување 
на економски раст со фокус на човечката активност, по-
треба и придобивка. Во буквален превод тоа би значело 
дека секое отворање на нови работни места мора да зна-
чи и квалитетни работни услови и подигнување на работ-
ничкиот стандард. Ова е особено важно во текстилната 
индустрија имајќи предвид дека станува збор за сектор 
каде најголем дел од вработените се жени, што дополни-
телно бара внимание и посветеност и во крајна инстанца 
не’ обврзува сите на зголемена одговорност. 

Ивана Вучкова
Фондација Фридрих Еберт-канцеларија Скопје
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МЕРНИ СТРАТЕГИИ ЗА БУЧАВА 
ВО РАБОТНА СРЕДИНА

Бучавата се повеќе се пре-
познава како физички фактор 
во работната средина со сери-
озни последици по здравјето 
на работниците. Бројни истра-
жувања и студии направени 
во светски рамки укажуваат 
на фактот дека изложеноста 
на високо ниво на бучава кај 
повозрасните работници прет-
ставува сериозен ризик фак-

тор за загуба на слухот, односно 7% до 21% (во просек 
16%) од загубата на слухот е резултат на изложеност на 
високо ниво на бучава на работното место (Nelson et al. 
2005). Имајќи го предвид штетното дејство на бучавата 
врз луѓето, неповратното оштетување на слухот, психо-
лошките и физиолошки негативни ефекти како резултат 
на изложеноста на високо ниво на бучава, од посебно 
значење е избор на соодветна мерна опрема и правилна 
стратегија за мерење на нивото на бучава во работната 
средина.

Основните мерни стратегии за нивото на бучава во 
работна средина и насоките за правилен избор на мерна 
стратегија се дефинирани во меѓународниот стандард 
МКС EN ISO 9612:2010 Акустика – Одредување на изложе-
ност на бучава во работна средина – Инженерски метод.

Стандардот МКС EN ISO 9612:2010 нуди избор на три 
можни стратегии за мерење на изложеноста на бучава во 
работна средина:
1. Mерење засновано на работните задачи – кај оваа 

стратегија врз основа на анализа на работниот про-
цес и работните активности кои се извршуваат во 
текот на денот, работниот процес се дели на неколку 
репрезентативни работни задачи и за секоја од овие 
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работни задачи се вршат посебни мерења на нивото 
на звучен притисок.
Пресметка на А – нормираното ниво на изложеност на 

бучава од придонесот на бучава на секоја од работните 
задачи може да се изврши според следната равенка:

каде што:
 e А – нормираното ниво на изложеност на бучава на 

работната задача m што придонесува за дневното ниво 
на изложеност на бучава;

m е бројот на задачата;
М е вкупниот број на задачи кои придонесуваат за 

дневното ниво на изложеност на бучава.

2. Mерење засновано на работното место – кај оваа стра-
тегија се прават неколку мерења на нивото на звучен 
притисок, по случаен избор, во текот на извршувањето 
на работата на работното место;
Се прави план за мерење на тој начин што од иденти-

фикуваните работни места, се утврдуваат хомогени гру-
пи на изложеност на бучава. За секоја хомогена група на 
изложеност на бучава потребно е:

a) да се одреди од табела 1 минималното кумулатив-
но траење на мерењето за бројот на работници, nG, 
на хомогената група на изложеност;

б) да се одбере времетраење на мерењето и бројот на 
мерења, барем пет, така што кумулативното вре-
метраење го задоволува или надминува минимал-
ното времетраење одредено во чекорот горе;

 в) да се планира да се извршат мерења кои се рас-
пределени случајно меѓу членовите на групата и за 
времетраење на целиот работен ден.
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Табела 1. Спецификација за вкупното минимално 
времетраење на мерењето кои треба да бидат применети 
на хомогена група на изложеност од големина nG

Број на работници во хомогената 
група на изложеност nG

Минимално кумулативно 
времетраење на мерењето кое 

треба да биде распределено низ 
хомогената група на изложеност

nG ≤ 5 5h

5 < nG ≤ 15 5h + (nG – 5) × 0,5h

15 < nG ≤ 40 10h + (nG – 15) × 0,25h

nG > 40 17 h или групата да се подели

Дневното А – нормирано ниво на изложеност на бу-
чава, LEX,8h, на работниците во дадена хомогена група на 
изложеност се пресметува со равенката:

3. Целодневни мерења – оваа стратегија подразбира 
континуирано мерење на нивото на звучен притисок 
во текот на целиот работен ден. 
Кај оваа мерна стратегија потребно е да се направат 

три целодневни временски мерења на Lp,A,eqT. Доколку ре-
зултатите од трите мерења се разликуваат за помалку од 
3 dB, се пресметува А – нормираното ниво на континуиран 
звучен притисок за време на номиналниот ден како сред-
на вредност на трите мерења. Ако резултатите од трите 
мерења се разликуваат до 3 dB или повеќе, треба да се 
направат барем две дополнителни целодневни мерења, 
и да се пресмета А- нормираното ниво на  континуиран 
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звучен притисок за време на номиналниот ден како сред-
на вредност на сите мерења. 

Дневното А – нормирано ниво на изложеност на буча-
ва, LEX,8h, се пресметува според равенката:

каде што 
е А- нормирано еквивалентно ниво на континуиран 

звучен притисок ;
Те е ефективното траење на работниот ден;
Т0 е референтното траење, Т0 = 8h.

Taбела 2. Насоки за избор на мерна стратегија во 
зависност од начинот на работа

Вид или начин на 
работа

Мерна стратегија

Стратегија 1

Мерење 
засновано на 

работните 
задачи

Стратегија 2

Мерење 
засновано 
на работно 

место

Стратегија 3

Целодневно 
мерење

Фиксно работно 
место

- Едноставна или 
една работна задача

√* - -

Фиксно работно 
место

- Комплексни или 
повеќе работни 
задачи

√* √ √
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Мобилен работник

- Предвидлив начин

- Мал број на задачи

√* √ √

Мобилен работник

- Предвидлива 
работа

- Голем број 
на задачи или 
комплексен начин на 
работа

√ √ √*

Мобилен работник

- Непредвидлив 
начин на работа 

- √ √*

Фиксен или мобилен 
работник

- Повеќе задачи 
со неодредено 
времетраење 

- √* √

Фиксен или мобилен 
работник

- Без пропишани 
задачи

- √* √

√ Стратегијата може да се користи
*Препорачлива стратегија

Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
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ПОВРЕДИ ПРИ РАБОТА
ПОИМИ - ПРОБЛЕМИ - ДИЛЕМИ

Безбедноста и здравјето при 
работа се дефинира како наука 
за предвидување, препознавање, 
проценување и контрола на опас-
ностите и штетностите кои се ја-
вуваат во или од работното место 
кое може да предизвикаат неса-
кани влијанија врз бебедноста и 
здравјето на чинителите.

Во изминатите години постиг-
нат е значителен напредок во 

подобрувањето на условите за работа на работниците. 
Сепак бројот на повреди, смртни случаи и нарушување на 
здравјето, укажува дека треба сеуште многу да се работи 
на оваа проблематика.

Дефиниција за поимот повреда при работа има да-
дено единствено во Законот за пензиско и инвалидско 
осигурување на Република Македонија и под истата 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 по-
ложбата на телото, ненадејно оптеретување на телото 
или со други промени на физиолошката состојба на ор-
ганизмот, ако таквата повреда причински е поврзана со 
вршењето на работите на работното место.

Под повреда на работа се подразбира и повред 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. 

Како повреда на работа според овој Закон се смета и 
заболување на работникот што настанало непосредно и 
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како исклучителна последица на некој несреќен случај 
или од виша сила за време на вршење на работа или во 
врска со неа. Во оваа категорија спаѓаат акутните туења 
на работа, пред се поради фактот дека настануваат како 
последица на непосредно и краткотрајно дејство на хе-
мискиот штетен фактор од работната средина.

Направен е обид во Законот за безбедност и здравје 
при работа донекаде да се дорегулира ова врз барањата 
на ЕУ Директивата 89/391/ЕЕЦ и истото тоа вметнато е 
во член 36 од Законот за БЗР каде што се кажува како 
работодавачот и во кои случаи и временски термини по-
требно е да изврши известување до органот на државната 
управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

И тука почнуваат и завршуваат сите дилеми и пра-
шања поврзани за оваа проблематика од нивното регу-
лирање во националното законодавство, почитување од 
работодавачите до симулирање на повреди од страна 
на работниците заради остварување на надоместоци по 
разно разни основи.

И покрај тоа што се одржани бројни советувања, семи-
нари, работилници и сл. каде што се изнесуваат помали 
и поголеми проблеми што во законската регулатива, што 
во тешкотии во спроведувањето на ова барање, поблиску 
дефинирање, регулирање на поимот повреда при работа 
сеуште нема.

Евидентирањето на настанатите повреди при работа 
покрај во Државниот инспекторат за труд се води и во 
Институтот за јавно здравје, Институтот за медицина на 
трудот, Фондот за здравствено осигурување кои секој на 
свој начин имаат допирни точки со овој феномен но се-
когаш се разликуваат при интерпретацијата во врска со 
настанатите повреди.

Повредите при работа се сложен феномен на кој е по-
требно да му се посвети посебно внимание.

Од тука произлегува дека постојат повеќе отворени 
прашања кои што би требало да бидат опфатени пред 
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се во Законот за безбедност и здравје при работа и сека-
ко свој придосен да дадат и сите инволвирани Државни 
структури претходно наброени, невладини здруженија 
за безбедност при работа, работодавачите и претставни-
ците на работниците, кои ќе придонесат кон превенција 
на повредите при работа, смртните случаи при работа и 
професионалните болести.

И повторно како и секоја година во сите извештаи и по-
крај сите напори за подобрување на БЗР за намалување 
на бројот на повредите, повторно се соочуваме со бројни 
несреќи. Тоа можеби се должи и на тоа дека работодава-
чите од аспект да не се соочуваат со глоби и барањата од 
Законот за БЗР се пријавуваат сите нерсреќи без оглед 
дали истите се пропратени со времена неспособност или 
не, но исто така треба да имаме на ум и не треба да забо-
равиме дека и голем број на несреќни случаи се класифи-
цираат на друга основа, како што се сообраќајни несреќи, 
непријавени повреди и сл.

И токму поради тоа, не треба да се обесхрабруваме и 
отстапуваме од основата која кај секој оној кој нешто при-
донесува за подигнување на свеста за суровата реалност 
дека несреќите во РМ се случуваат секојдневно и како 
што непријатното минато не потсетува на тоа, а иднината 
кажува дека несреќите и понатаму ќе се случуваат.

Затоа сите не смееме да се помириме со минатото, но 
исто така треба да си дадеме збор во иднина за конти-
нуирани напори и неуморно работење да не се повтори 
минатото во иднина.

Владо Кочоски дипл. инж ЗПР
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ХЕМИСКИ ШТЕТНОСТИ 
– МЛАДИ РАБОТНИЦИ

Не случајно оваа година 
кампањата на Европската 
агенција за безбедност и здравје 
при работа е „Управување со 
опасни супстанции“. Развојот на 
технологијата има потребата од 
пронаоѓање на нови хемиски 
супстанци. Новите истражувања 
за влијанието на опасните суп-
станци врз здравјето на луѓето го 
побиваат постоечки мислења. Во 

ваква ситуација постоечките регулативи за опасните суп-
станци се најдоа затечени односно опфатот на нивното 
регулирање стана претесен. Со усвојувањето на Дирек-
тивата 2014/27 на Европскиот парламент која се одне-
сува на ускладување со Уредбата бр.1272/2008 на ЕЗ за 
класифицирање, обележување и пакување на материи и 
смеси, се постигна сообразност меѓу европските произ-
водители и корисници на хемиски супстанци. 

Оваа година МОТ ја промовира кампањата „Подобру-
вање на безбедноста и здравјето на младите работници и 
искоренување на детскиот труд“. 

Овој текст е обид за спојување на двете кампањи 
односно како да ги заштитиме младите работници од 
опасни хемикалии. Во Р.Македонија не е регистрирана 
злоупотреба на детски труд. Сепак законската регулати-
ва опфаќа и заштита на младите работници кои според 
регулативата се лица под 18 години. Бидејки кај нас за-
должително е средното образование, реално не би тре-
бало да очекуваме млади работници кај работодавачите 
или тие би биле во многу мал број. Сепак постои Правил-
ник за минималните барања за безбедноста и  здравјето 
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при  работа на младите работници (Сл весник на РМ 
бр.127/2012) кој е усогласен со Европската директива 
94/33 (ЕЗ) но не и со потребата за негова измена соглас-
но со Директивата 2014/27. 

Како и да е потребно е да го усогласиме нашето за-
конодавство со европското особено во делот на заштита 
на младите работници кои работат со опасни супстанци. 
Овие одредби забрануваат вработување на млади луѓе 
на работни места каде се користат опасни материи кои 
се означени како:

 ˠ акутна токсичност 1, 2 или 3 категорија (H300, 
H310, H330, H301, H311, H331), 

 ˠ надразнување на кожата категории 1.A, 1.B или 1.C 
(H314), 

 ˠ запаливи гасови 1.или 2.категорија (H220, H221); 
 ˠ запаливи аеросоли 1 категорија (H222)
 ˠ запаливи течности 1 или 2 категорија (H224, H225);
 ˠ експлозиви, категорија „нестабилни екслозиви“, 

подкатегорија1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 (H200, H201, H202, 
H203, H304, H205)

 ˠ самореагирачки материи и смеси од вид А, B, C или 
D (H240, H241, H242)

 ˠ органски пероксиди од вид А или В (H240, H241)
 ˠ специфична токсичност за целни органи при едно-

кратна изложеност, 1 или 2 категорија (H370, H371) 
 ˠ специфична токсичност за целни органи при по-

веќекратна изложеност, 1 или 2 категорија (H372, 
H373)

 ˠ преосетливост на дишни патишта, 1 категорија, 
подкатегорија 1.А или 1.В (H334)
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 ˠ преосетливост на кожа, 1 категорија , подкатего-
рија 1.А или 1.В (H317)

 ˠ канцерогеност, категорија 1.А, 1.В или 2 (H350, 
H350i, H351)

 ˠ мутагени ефекти на ембрионални матични клетки, 
категорија 1.А, 1.В или 2 (H340, H341)

 ˠ репродуктивна токсичност, категорија 1.А или 1.В 
(H360, H360F. H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)

Ова е само еден сегмент од заштита на младите ра-
ботници кои не треба да работат со опасни супстанци, да 
не ја заборавиме забраната за работата со олово и негови 
соединенија кои можат да ги апсорбира човечкиот орга-
низам како и работата со азбест.

Александар Матеев дипл.инж. ЗПР
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ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Со особено задоволство ја 
прифатив поканата да бидам 
дел од ова стручно списание и 
согласно договореното можам 
да Ви најавам серија на стручни 
текстови на тема лична заштитна 
опрема (ЛЗО). Во првиот број за-
почнуваме со дефинирање и за-
конски основ за употреба на ЛЗО.

Личната заштитна опрема најчесто треба да биде по-
следна мерка за заштита на безбедноста и здравјето на 
вработените, но тоа не значи дека има најмало значење. 
Секогаш во предвид треба да се има фактот дека кога 
применуваме лична заштитна опрема сеуште постои од-
редена опасност или штетност која не сме ја избегнале 
со претходните мерки. Значи треба да бидеме свесни да 
избереме последна мерка, „соодветна“ лична заштитна 
опрема за да го намалиме влијанието на опасноста или 
штетноста врз вработениот. Затоа од голема важност е да 
направиме правилен избор. Ова не значи да ги ставиме 
вработените во оклопи па нивната работа да ја отежнеме 
до намалена продуктивност и здравствени проблеми по-
ради носење на лична заштитна опрема (ЛЗО).

Нашата законска регулатива за ЛЗО дефинира дека 
секоја ЛЗО треба да биде согласно европските стандар-
ди. Најголемиот дел од овие стандарди се прифатени и 
како МКС стандард. 

Познавајки ги опасностите на работните места и ев-
ропските стандарди за ЛЗО многу полесно е да се напра-
ви соодветен избор на ЛЗО кој вработените ќе ги зашти-
тува од постоечките опасности и штетности. 

Обврската за набавка и користење на ЛЗО произлегу-
ва од Законот за безбедност и здравје при работа (ЗБЗР), 
односно членот 17, во кој покрај другите мерки работо-
давачот е должен да обезбеди мерки со „обезбедување 
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опрема за лична заштита за вработените и нејзината упо-
треба, доколку преземените безбедносни мерки во ра-
ботната средина не се доволни“.

Согласно законот (член 16) „Обезбедувањето на мерки-
те за безбедност и здравје при работа не смее да претста-
вува финансиска обврска за вработените.“ Ова значи дека 
обврската за набавка на ЛЗО е на товар на работодавачот 
и никако не смее да биде на товар на вработениот.

Обврската за носење на ЛЗО од страна на вработени-
те е дефинирана во член 41 став 2 од ЗБЗР, „ Вработените 
мора да ги почитуваат пропишаните мерки за безбедност 
и здравје при работа и да ја користат пропишаната опре-
ма за лична заштита и по употребата да ја вратат на соод-
ветно место, ....“.

Последиците од некористењето на ЛЗО од страна на 
вработените е дефинирана во член 41 став 3 од ЗБЗР, „ 
Доколку вработениот не постапува во согласност со од-
редбите од ставот (2) на овој член, се смета дека тој го 
изложил на опасност сопствениот живот и здравје, како и 
животот и здравјето на другите вработени.“

Минималните барања за безбедноста и здравјето на 
вработените при употреба на ЛЗО на работното место е 
регулирано со Правилник за личната заштитна опрема 
која вработените ја употребуваат при работењето (Сл.
весник бр.116/2007). 

Во овој правилник 
точно е дефинирано што 
всушност е лична за-
штитна опрема. „Лична 
заштитна опрема е секоја 
опрема која работникот 
ја носи, држи и ја употре-
бува при работата, со цел 
да го заштити истовре-
мено од една или повеќе 
опасности кои можат да 
ја загрозат неговата без-
бедност и здравје при 
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 работа. Лична заштитна опрема претставува и секој до-
даток или дополнување кои се употребуваат при работа-
та.“ (член 3).

Со истиот правилник е дефинирано и што не претста-
вува лична заштитна опрема. „Лична заштитна опрема 
согласно овој правилник не е:

 ˠ обична работна облека и униформи што не се 
посебно направени за заштита на безбедноста и 
здравјето на вработениот;

 ˠ опрема која се употребува од страна на итна меди-
цинаска помош и силите за заштита и спасување;

 ˠ лична заштитна опрема која се носи или употребу-
ва од страна на армијата, полицијата и службите за 
обезбедување на лица и имот;

 ˠ лична заштитна опрема која се употребува од вра-
ботените во патниот транспорт;

 ˠ спортска опрема;
 ˠ опрема за самоодбрана и застрашување и 
 ˠ подвижни средства за откривање и сигнализирање 

во случај на ризици и незгоди.“ (член 4)
  Прописите кои треба да ги исполнува ЛЗО се де-

финирани во член 5 од правилникот односно: „Личната 
заштитна опрема треба да ги исполнува стандардите на 
Европската унија како и меѓународните прописи во однос 
на дизајнот и производството, а посебно во однос на без-
бедноста и здравјето на вработените при што да:

 ˠ биде соодветна за заштита од ризикот за која е на-
менета и самата да не предизвикува дополнителен 
ризик;

 ˠ одговара на постојните услови на работното место;
 ˠ ги зема во предвид ергономските барања и здрав-

ствената состојба на вработениот;
 ˠ му одговара на вработениот со можност за поде-

сување.
Во истиот правилник се дефинирани и други обврски 

кои се однесуваат на набавка и користење на ЛЗО кон кои 
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треба да се придржуваат работодавачите како и врабо-
тените.

Се надевам дека преку овој краток осврт се запо-
знавте со основата за употреба на ЛЗО, но сепак како за-
клучок би навел дека законските барања се само основ, 
а главниот мотив за користење треба да биде свеста за 
значењето на нашето здравје и здравјето на колегите со 
кои го делиме секојдневието.

Автор: Никола Георгиев,
nikola.g@stenso-mak.com
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Како да станете член на Здружението на 
инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје?

Членството во ЗИЗ Тутела е исклучиво индивидуално . 
Секое физичко лице кое ги исполнува условите за член-
ство, согласно Статутот на Здружението, може да стане 
член, со пополнување на Пристапница и уплата на члена-
рина за тековниот период од една година. 
Врз основа на Пристапницата и уплатата:

 ˠ на вашaта e mail адреса ќе ви биде доставен код 
(број) со кој ќе можете да се логирате на страната 
www.tutela.org.mk

 ˠ ќе ви биде изготвена членска карта која во најкус 
рок ќе ви биде доставена. 

*НАПОМЕНА:
Доколку пополнувањето на Пристапницата и уплатата 
го вршите електронски преку www.tutela.org.mk, тогаш по 
завршувањето на целата постапка, веднаш на вашата e mail 
адреса ќе го добиете кодот (бројот) за пристап на страната. 
Со пополнување на Пристапницата и уплатата на члена-
рината, ЗИЗ Тутела во иднина целосно ќе смета на Вас, 
како во поглед на користење на вашите стручни квали-
фикации за унапредување на областа во која сте експер-
ти (преку учество во стручните служби, комисии и други 
репрезентативни тела на ЗИЗ Тутела) така и во поглед на 
поволностите кои планираме да ги обезбедиме за нашите 
членови. 
Како член ќе имате непречен пристап до сите материјали, 
анализи, податоци и други стручни информации. Поде-
тално информирајте се на www.tutela.org.mk ЗИЗ Тутела.
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              Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје 

                   Association of Safety Engineers TUTELA, Skopje 

 
                                                                                                                                                     

www.tutela.org.mk; contact@tutela.org.mk; www.tutela.org.mk; contact@tutela.org.mk; www.tutela.org.mk; contact@tutela.org.mk; 
 
 

Број на членска карта           ПРИСТАПНИЦА ЗИЗ _______/____ 
                        

 

     ФОТОГРАФИЈА  
 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОТ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ  

МЕСТО НА РАЃАЊЕ  

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ  

Е-МАИЛ АДРЕСА  
 

  ОБРАЗОВНИ  КВАЛИФИКАЦИИ 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ  
СТРУЧНА КВАЛИФИКАЦИЈА 

   

ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА 
 

СТРАНСКИ ЈАЗИК (познавање)  
 

ДООБУКИ / КВАЛИФИКАЦИИ 
БРОЈ НА УВЕРЕНИЕ (стручен 
испит за стручно лице за БР) 
*не пополнуваат членови од областа на ППЗ 

 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  
 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

ВРАБОТЕН ВО ФИРМА  

НА РАБОТНО МЕСТО   

РАБОТНО ИСКУСТВО ВО 
ОБЛАСТА 

 
 

ДРУГИ ПОДАТОЦИ ВО ВРСКА СО ЧЛЕНОТ 

 

 

 

*Задолжително пополнете ги само белите полиња 

ИЗЈАВУВАМ, дека доброволно пристапувам кон Здружението, ќе постапувам согласно Статутот на Здружението, ќе се 
стремам кон исполнување на целите и задачите на Здружението, во целост почитувајќи го КОДЕКСОТ на професионалната 
етика. 

СОГЛАСЕН СУМ, со правото на Здружението да ги користи горе наведените лични податоци за потребите на 
Здружението 

 Согласен сум       Не сум согласен            ИЗЈАВИЛ 
 

                                                                                                           ________________________________ 
СКОПЈЕ,                   (Име и Презиме, ПОТПИС) 
ДАТА НА ПРИСТАПУВАЊЕ  _______________________ 
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