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ЗИЗ ТУТЕЛА

Почитувани,

Пред Вас е вториот број на стручното списание за БЗР „Тутела“, веќе 
со дефинирани рубрики: Активности на „Тутела“ помеѓу два броја, 
Тема на бројот, Актуелности, Добра пракса од стручно лице, ППЗ, Прак-
тични совети за БЗР, БЗР околу нас и Стандарди за ЛЗО. Секако дека во 
следните броеви овие рубрики може да бидат изменети, дополнети со 
нови, со цел навремено информирање за сè она што се случува момен-
тално и што е од интерес на сите заинтересирани за оваа област. Затоа 
отворени сме за Ваши предлози, сугестии кои може да ги доставете 
на нашата имејл адреса: contact@tutela.org.mk. Имајќи предвид дека 
списанието излегува двапати годишно, во април и октомври, краен 
рок за испраќање на Ваши статии е до крајот на месец февруари за 
списанието кое излегува во април, односно до крајот на август за она 
кое излегува во октомври. 

Излегувањето на вториот број на списанието во пресрет на Ев-
ропската недела за БЗР, беше пресудно одбележувањето на овој на-
стан да биде тема на овој број. Во рамки на оваа рубрика може да го 
прочитате обраќањето на Криста Седлачек, директор на Европската 
агенција за безбедност и здравје при работа. Имајќи ги предвид про-
блемите со кои се соочуваат стручните лица за БЗР во секојдневно 
извршување на своите работни обврски поради голем број недо-
статоци, противречености и недоречености во постоечката правна 
регулатива, во рубриката Актуелности се осврнуваме на потребата 
од што поскоро започнување со измена на законската и подзакон-
ската регулатива од областа на БЗР. Во рубриката Практични сове-
ти за БЗР се обидовме да направиме компарација на меѓународниот 
стандард за системи за управување со БЗР, ISO 45001:2018 со прет-
ходниот веќе имплементиран од страна на повеќе компании OHSAS 
18001. Во Рубриката ППЗ, Ве запознаваме со актуелните состојби и 
предизвици во сервисното одржување на противпожарни апарати 
и инсталации. Во рубриката БЗР околу нас, претставникот на неза-
висните хрватски синдикати Цветан Ковач нè запознава накратко со 
Социјалниот дијалог и партнерство во Република Хрватска, а во овој 
број во оваа рубрика може да прочитате и за тоа како е уредена БЗР 
во соседна Грција. Во рубриката Стандарди за ЛЗО, за овој број се 
одлучивме да напишеме за стандардите за ЛЗО за заштита на рацете.  
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„Безбедноста не е интелектуална вежба која нѐ одржува во ра-
бота. Таа е прашање на живот и смрт. Таа е збир на нашите придо-
неси во управување со безбедноста кои одредуваат дали луѓето 
со кои работиме ќе бидат живи или не“. (Сер Брајан Аплетон/Sir 
Brian Appleton)

Уредувачки одбор
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ФОНДАЦИЈА ФРИДРИХ ЕБЕРТ- 
КАНЦЕЛАРИЈА СКОПЈЕ

Дојдовме до вториот број на списанието ТУТЕЛА! За кратко време, 
Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА поединечно а и заед-
но со други партнерски организации успеа да остави печат во секто-
рот безбедност и здравје при работа.

Фондацијата Фридрих Еберт-канцеларија Скопје беше партнер 
на дел од активностите кои беа имплементирани од страна на ЗИЗ 
ТУТЕЛА и секако дека ќе продолжи одличната соработка меѓу двете 
организации. Целта на ова списание е споделување важни информа-
ции од областа на безбедноста и здравјето при работа, подигнување 
на свеста и кај работниците и кај работодавачите за потребата од (по)
безбедни работни места како и промовирање на заеднички платфор-
ми со сите прогресивни актери во Република Македонија во областа 
на трудовата политика.

Имаме уште многу простор за подобрување – и во делот на леги-
слативата и во делот на праксата. Затоа и во овој втор број на списа-
нието ТУТЕЛА имаме информации кои се корисни и за експертите и 
за самите работнички и работници.

Ги охрабруваме сите заинтересирани да го контактираат и ЗИЗ 
ТУТЕЛА и Фондацијата Фридрих Еберт-канцеларија Скопје во случај 
да имаат предлози и сугестии преку кои ќе го подобриме квалитетот 
на ова списание.

За подобри и (по)безбедни работни места!

Милан Живковиќ
Фондација Фридрих Еберт

канцеларија Скопје
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА

Здружението на инженери за заштита „Тутела“ во периодот од 
излегувањето на првиот број на стручното списание за безбедност и 
здравје при работа „Тутела“, до денес ги реализираше следните ак-
тивности:

28.4.2018 г.: Со поддршка на 
Фондацијата „Фридрих Еберт“, 
канцеларија во Скопје, во про-
сториите на ДХО „Даре Џамбаз“, 
Скопје, беше одбележан Свет-
скиот ден за БЗР. На настанот 
од страна на Претседателот на 
здружението, м-р Дејан Анге-
ловски, официјално беше про-
мовирано здружението „Туте-
ла“ и беше извршена промоција 
на првото Стручно списание 
за БЗР, насловено исто како и 
здружението „Тутела“. На одбележувањето на Светскиот ден на БЗР 
беа присутни 53 лица, од кои 26 члена на ЗИЗ „Тутела“. На наста-
нот по претходно остварени контакти со Здруженијата од околните 
земји видеообраќање и поздравен говор имаа претставници од ДВИ 
Љубљана, Р Словенија, ЕСЕ, Р Хрватска, УБЗРС, Р Србија и ФЦБЗПР 
– Бугарија.
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1.5.2018: ЗИЗ „Тутела“ официјално стана медиумски партнер на 
EUOSHA за тековната кампања 2018 – 2019 година, „Здрави работни 
места, управување со опасни материи“. 

9.6.2018: Во просториите на Кино „Култура“ беше одржана првата 
обука организирана од страна на ЗИЗ „Тутела“ на тема „Безбедноста 
како личен избор“. Обуката беше поддржана од страна на Фондација-
та „Фридрих Еберт“, канцеларија во Скопје, и Институтот „КОНЦЕПТ“. 
Генерална оценка од анализата на пристигнатите евалуации беше 
„Одлично организиран настан“.

Во периодот од 15.6.2018 до 16.6.2018 година, поголем број чле-
нови на ЗИЗ „Тутела“ учествуваа на 13 Меѓународна конференција 
Management & Safety, каде што ЗИЗ „Тутела“ беше и официјален ме-
диумски партнер. На конференцијата беа присутни 140 учесници и 
беа презентирани 45 трудови од 83 автори на тема „Управување со 
проекти и безбедност“. Презентација на трудови на конференција-
та имаа и членови на ЗИЗ „Тутела“. Д-р Марина Здравеска-Кочовска 
го презентираше трудот „Радијациона заштита и управување со ци-
клотрон, радиофармацевтска лабораторија и ПЕТ/КТ дијагностички 
оддел во согласност со националната регулатива“, додека д-р Ма-
рија Хаџи-Николова го елаборираше позитивниот пример на Рудник 
„Саса“ ДООЕЛ Македонска Каменица, 483 дена континуирано без 
повреда во рамки на трудот „Безбедносни и здравствени ризици во 
рударството – дали позитивните примери може да направат разли-
ка“. На конференцијата беше потпишан Меморандум за соработка 
на Здружението на инженери за заштита „Тутела“ со Здружението за 
заштита при работа на општина Битола и Здружението за безбедност 
при работа „28 Април“.
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Надвор од работните обврски, на 30.6.2018 година беше организиран 
пикник „Тутела и семејствототo“ во месноста Моклиште, Општина Кавадар-
ци на кој членовите на ЗИЗ „Тутела“ се дружеа заедно со нивните семејства. 

Во соработка со Здружението за безбедност при работа „28 Април“ 
и Фондацијата „Фридрих 
Еберт“ канцеларијата во Ско-
пје на 13.9.2018 година ЗИЗ 
„Тутела“ успешно ја реализи-
ра втората обука од областа 
на БЗР, на тема ,,Препозна-
вање на опасностите и утвр-
дување на нивото на ризик – 
Практичен пристап“.

Во периодот од 18.9.2018 
до 22.9.2018 година, 
членови на ЗИЗ „Тутела“ учествуваа на 15 Меѓународна конференција 
„Континуирано усовршување – Основа за унапредување на заштитата 
при работа“, во организација на Сојузот за заштита при работа на 
Србија, Факултетот за технички науки во Нови Сад, Факултетот за 
заштита при работа во Ниш и Здружението за заштита при работа „28 
Април“ од Скопје. Борче Стојчевски, ги презентираше трудовите „100 
за 5“ и „Компаративна анализа на физичко-хемиските параметри на 
амбиентниот воздух во простории со различен систем за вентилација 
– потреба од едукација. Д-р Марија Хаџи-Николова го презентираше 
трудот „Магистерски студии за инженерство за заштита на работна 
средина – неопходност за зголемување на безбедносната култура“.
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ТЕМА НА БРОЈОТ: ЕВРОПСКА НЕДЕЛА ЗА БЗР
РАКОТ Е ВОДЕЧКА ПРИЧИНА ЗА СМРТНИ 

СЛУЧАИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТА ВО ЕУ 

Ракот е водечка причина за смртни случаи поврзани со работа-
та во ЕУ, објаснува Криста Седлачек, директор на Европската аген-
ција за безбедност и здравје при работа. Секоја година во ЕУ, околу 
120.000 луѓе развиваат карцином како изложеност на канцерогени 
материи на работа. Околу 80.000 умираат секоја година од карци-
ном поврзан со работата. Зад овие очигледни статистики за човечки-
те загуби лежат уништени животи и неисполнети потенцијали, како 
и значителни трошоци за компаниите и за општеството. Најтрагично 
во сето ова е што знаеме дека ракот поврзан со работата може да 
се спречи. Заштитата на работниците од изложеност на канцерогени 
материи е еден од клучните предизвици за безбедност и здравје при 
работа во 21 век. Ние треба да го прифатиме предизвикот и да пре-
земеме акција.

Во Европската агенција за безбедност и здравје при работа, ра-
ботиме за да ја потенцираме сериозноста на проблемот и важноста 
од спречување на присуство на канцерогени материи на работа како 
дел од нашата актуелна кампања „Здрави работни места – Управу-
вање со опасни супстанции“.

Ние веруваме дека преку информирање и едукација на работни-
ците и работодавачите, како и нудење на практични решенија, мо-
жеме да ја намалиме, па дури и да ја елиминираме изложеноста на 
канцерогени материи на работа, со што би се спречило непотребно 
страдање и смртни случаи од карцином.

Еден од клучните први чекори во намалувањето на изложеноста 
е воспоставување вредности за професионална изложеност на кан-
церогени материи, а потоа и нивно ажурирање при појава на нови 
информации. Европската комисија заедно со Европскиот парламент 
е посветена на воспоставување и ревидирање на професионалната 
изложеност – и таа ја има како нашата целосна поддршка, така и на 
социјалните партнери, во исполнување на таа задача.

Заштитата на работниците бара вистинска посветеност на причи-
ната на секое ниво – од најмалите бизниси до владите. Во 2016 годи-
на, Холандското претседателство на Европскиот совет утврди дека 
секоја акција има потреба од план.

„Заштитата на работниците од изложеност на канцерогени материи е 
еден од клучните предизвици за безбедност и здравје при работа на 21 век“.
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Значи, во мај истата година започнавме со изготвување на Патоказ 
на канцерогени материи, заедно со Европската комисија, Холандија, 
австриските министерства за труд и социјални прашања и европски-
те социјални партнери. Патоказот за канцерогени материи има за цел 
да ја зголеми свеста за ризиците кои произлегуваат од изложеноста 
на канцерогени материи на работното место и да се справи со нив 
преку изнаоѓање на практични решенија и споделување на добри 
практики.  

Како и нашата кампања за здрава работна средина, патоказот 
дава факти, бројки и практични алатки. Исто така, ги поттикнува сво-
ите поддржувачи да ги шират пораките преку одржување на настани 
и споделување на искуства и иновативни мерки за превенција. Секое 
последователно претседателство со Европскиот совет од Холандија, 
силно го поддржа патоказот.

Актуелното австриско претседателство ја посвети конференција-
та во нивниот мандат во септември на тема „Борба против ракот по-
врзан со работата“, а претстојното финско претседателство на Сове-
тот на ЕУ веќе се заложи за поддршка на патоказот. 

Статистиката е шокантна – но цврсто веруваме дека со заедничко 
работење можеме да допреме до работните места низ цела Европа 
и да ја шириме пораката дека ракот поврзан со работата може да се 
спречи. Имаме алатки и решенија да го спречиме.

Помогнете ни да победиме во битката против ракот поврзан со 
работата со тоа што ќе се приклучиме на кампањата и ќе го поддр-
жиме патоказот.

Извор: https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/
roadmap-to-carcinogens
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АКТУЕЛНОСТИ
ИЗМЕНА ИЛИ НОВ ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА?...

Дилема која се јавува во последно време по најавите дека „нешто“ 
треба да се менува во системот за безбедност и здравје при работа.  

Поради ограничениот простор нема да навлегуваме во анализи на 
состојбата која сите ја знаеме, ниту во анализи на одделни членови 
од постоечкиот закон кој за 11 години постоење доживеа 10 измени 
и дополнувања, 4 одредби коригирани од Уставниот суд на Р Маке-
донија. Од основниот закон со 64 члена, преку измени на 74 члена и 
додадени нови 41 член и еден избришан член, без да се земат пред-
вид уставните одлуки, добивме нефункционална и непоправлива 
„крпеница“. Искуството укажува на потреба од системски промени во 
безбедноста и здравјето при работа. Како дел од најинволвираните 
во областа, ќе се обидеме да наметнеме некои отворени прашања и 
да дадеме одредени насоки кон кои треба да се стремиме разгледу-
вајќи го системот и неговите функционални делови.

Име на законот: И покрај мислењето на најповиканите за маке-
донскиот јазик, дека официјалниот превод од англиски е Заштита 
при работа, сепак се отиде на Безбедност и здравје при работа??? 
И покрај убедувањата дека името ќе ги доближи експертите по за-
штита при работа и докторите по медицина на труд, тоа ги оддалечи 
и на некој начин одвои. И покрај убедувањата дека ќе се навикнеме 
на новото име, ден денешен при промена на други закони во нив че-
сто се споменува терминот заштита при работа. Образложението 
беше дека така бараат од ЕУ, не сфаќајќи дека интересот не е името 
на законот, туку можноста за неговата примена и самата примена во 
целост. Оттука и потребата за враќање на старото име на Законот кое 
го задржаа Словенија и Хрватска кои веќе се во ЕУ.

Системски пристап: Иако во преамбулата на директивата на која 
се базира законот јасно е наведено дека предвид треба да се земат 
малите и средни трговски друштва и дека претходни позитивни ре-
шенија не треба да се бришат при усогласување со директивата во 
националните законодавства, кај нас не се направи разлика меѓу 
компаниите според нивната големина и се избриша задолжителното 
воведување на заштита при работа во образовниот процес. Од дру-
га страна, заштитата ја „извлековме“ од компаниите и ја дадовме на 
овластени правни лица од кои голем дел и не знаат што всушност ра-
ботат. Јасен е ставот во директивата и во конвенциите дека државата 



14 | ТУТЕЛА

треба да им овозможи на работодавачите да ангажираат надворешни 
компании, а не тие на некој начин да бидат задолжителни. Сè уште не 
можеме да сфатиме дека според законот работодавач не е директо-
рот, туку компанијата (правниот субјект) и дека системот треба да се 
симне на сите нивоа на управување и контрола, а не на директорот, 
стручните лица и овластените правни лица за безбедност при рабо-
та, не сметајќи ги тука медицината на трудот, бидејќи со постоечкиот 
закон тие се заштитени како „раритет“ на планетата. Остануваат уште 
многу системски проблеми кои треба да се решаваат, како пријава на 
несреќи при работа, алкохол или психотропни супстанции на работ-
но место, одговорности и сл. Ако сакаме системот да профункциони-
ра и да не биде „хартија систем“, неопходни се коренити промени во 
него и поставување на сите делови на соодветно место.

Чинители: Како главни носители на системот за безбедност и 
здравје при работа кај нас се работодавачот, вработените лично и 
преку организиран облик претставник, стручните лица за безбед-
ност при работа, докторите по медицина на труд и државата преку 
инспекторатот за труд како надзор на примената на прописите. Рабо-
тодавачот има само обврски, но не и права и неретко се случува (осо-
бено во услови на недостаток на работна сила) самоволие на врабо-
тените за непримена на мерките за безбедност и здравје при работа, 
иако работодавачот во целост овозможил нивна примена. Оттука не-
опходно е подигањето на културата за безбедно работење кај секој 
вработен, но и поинтензивна примена на казнени мерки од инспек-
циските служби како надворешен набљудувач. Декларативниот пие-
дестал кој му е доделен на синдикатот останува само декларативен. 
Недостасуваат механизми преку кои претставниците на синдикатите 
или на вработените ќе ги искажат своите и увидувањата на самите 
вработени за небезбедни места и постапки. Потребно е воведување 
на „совети“ или друг организациски облик во самите компании каде 
претставниците навистина ќе ја вршат својата улога. Досега, секоја 
чест на одредени исклучоци, имаме само лист хартија на кој се на-
пишани избраните претставници. Со воведување на одредби за мис-
лење на синдикатот по изјавата за безбедност и обврската најмалку 
два пати во годината да се обиколат работните места, ненамерно 
направен е обид и синдикатот да се извлече од компаниите. Струч-
ните лица за безбедност при работа според законот треба да бидат 
носечкиот столб на системот од кој треба да извира знаење за сè и 
сешто во областа. Треба да бидат универзалци. Да имаат познавање 
и од медицина и рударство и администрација и експлозиви и штет-
ни материи и ..., а од друга страна да се добри едукатори, социолози, 
псхолози, да поседуваат вештини на преговарање и ... Начинот на кој 
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тие стануваат, тоа е многу симптоматичен. Така лица кои 4 години го 
учеле ова во високообразовните институции, не можат да полагаат 
стручен испит бидејќи немаат работно искуство, а лица кои имаат ра-
ботно искуство (можеби и во трговија) само со испит се стекнуваат со 
оваа „титула“. Не полемизираме дали според закон стручното лице 
мора да полага стручен испит, тоа е веќе доста апсолвирано и кон-
кретен одговор нема. Да не заборавиме дека според законот и на-
ставник (соодветен на процесот кај работодавачот) може да полага и 
да добие уверение, а потоа со истото да работи, на пример во рудник, 
бидејќи на уверението не му го пишува образованието. Но, тука е и 
постоечкиот систем за образование, кој сите ќе се сложиме, ни дава и 
многу „некадарни“ кадри особено во додипломско образование. Ова 
бара подлабока анализа и заклучоци кои мора да се внесат во си-
стемот за БЗР за начинот на едукација, стекнувањето со уверение за 
стручно лице, континуираната едукација и сл. За жал, најчесто и док-
торите по медицина на труд се вклопуваат во сивилото (хартија) кое 
постои и тие се задоволуваат со вршење на здравствените прегледи. 
Начинот на кој се вршат прегледите, нивната зависност од ризикот 
и другите активности од овој сегмент на здравјето бараат неоходни 
промени и во овој дел.

Друго: Остануваат уште многу сегменти кои треба да се разгле-
даат: испитувањето на опремата за работа, мерењата на различни 
параметри, изработката на изјавата за безбедност, обуките, овласту-
вањата на правните лица ... се составен дел на системот како постап-
ки кои треба добро да се анализираат и да се дадат добри решенија 
за да не се мери бучава во канцеларии каде ја нема, микроклима на 
секои две години и сл. Казнената политика исто така во голема мера 
може да влијае на имплементација на системот.

Заклучок: Од сево ова можеме да заклучиме дека е невозмож-
но да се направат измени или дополнувања на законот. Потребно е 
донесување на нов закон кој нема да биде препишан или копиран 
од околните земји, туку закон кој ќе биде усогласен со европските 
директиви, меѓународните конвенции, прилагоден на другите по-
стоечки системи кои имаат допирни точки со БЗР во Р Македонија 
и најважно, прилагоден на културата на живеење и ресурсите со кои 
располагаме.

ИО на ЗИЗ „Тутела“
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ДОБРА ПРАКСА ОД СТРУЧНО ЛИЦЕ
ЗОШТО Е ВАЖНО ПРИЈАВУВАЊЕТО НА 

ОПАСНОСТИТЕ ПРИ РАБОТА?

„... Рудар го загуби животот откако паднал во јама“...
„...Дваесет и едногодишен работник е повреден откако количка на-

товарена со леб со која влегол во лифт во пекарница, се превртела и 
го притиснала“...

„...Четириесет и петгодишен кумановец починал утрово во фабри-
ка за заварени цевки и профили, откако бил погоден во градите од ме-
тално парче од алат со кој работел“...

„...Деветнаесетгодишен работник се здобил со тешки телесни по-
вреди при управување виљушкар“...

„...Во каменолом 55-годишниот работник, работејќи на дробилка, 
се здобил со исеченица и фрактура на прст“...

Ова е само дел од црната хроника во медиумите која е секојдневие. 
Безбедноста и здравјето при работа е основно право на секој вра-

ботен. Како и во сите други земји, и кај нас е регулирана со законски 
и подзаконски акти, но сепак, ризик секогаш и секаде постои. Рабо-
тодавачот треба да создаде услови за работа, да преземе мерки и 
активности за заштита на вработените и на другите лица кои што се 
засегнати од неговите активности, да ги почитува барањата на За-
конот за безбедност и здравје при работа и другите закони и подза-
конски акти што ја уредуваат оваа проблематика и да имплементира 
програми и планови за подобрување на условите за работа – сѐ со 
цел да постигне највисоко ниво на безбедност. Тоа е и политиката 
на компанијата каде што јас веќе осум години работам како стручно 
лице за безбедност при работа.  

Империал Тобако ТКС, дел од Империал Тобако Групацијата e чет-
врта најголема тутунска компанија во светот со 34.000 вработени и 
51 фабрикa за производство на тутунски производи. Во Македонија 
брои вкупно 200 вработени и две стручни лица за безбедност при 
работа.  Политиката на Империал Тобако ТКС е  обезбедување од-
лична грижа за своите вработени и за сите останати чинители преку 
спречување на повредите при работа или нарушувања на здравјето 
и вложува многу повеќе на планот на безбедноста од она што закон-
ската рамка го бара. Горди сме што во нашата компанија веќе долги 
години  еден од клучните приоритети е токму здравјето и безбедно-
ста на вработените. Доказ за тоа е имплементацијата на стандардот 
за управување со безбедноста и здравјето при работа OHSAS 18001 
– имплементиран од 2011 година, како и наградите за добра пракса 
во безбедноста и здравјето што ги добиваме неколку години по ред.  
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Основата на системот за управување со безбедноста и здравјето при 
работа (OHSAS 18001:2007, а сега веќе ISO 45001:2018) подразбира 
систематско евидентирање на присутните опасности и оценување-
то на ризикот од каде што и тргнуваат сите контроли или можности 
за подобрување – сѐ со цел да се елиминираат повредите. Покрај 
имплементацијата на стандардот за управување со безбедноста и 
здравјето при работа, компанијата вложува многу во подигнување на 
културата за безбедност на своите вработени преку реализација на 
различни програми. Една од програмите што има успешна приказна 
во Империал Тобако ТКС е проектот за пријавување на подобрувања 
и опасности. Нашата цел беше вработените да започнат со пријаву-
вање на состојби што имаат потенцијал да предизвикаат повреда. Не 
сакаме да анализираме што се случило – туку што можело да се слу-
чи. По дефиниција, опасните настани се непланирани настани што 
не резултирале со повреда или нарушување на здравјето, но имале 
потенцијал да го направат тоа. Согласно законската регулатива кај 
нас, работодавачот има обврска да поднесе извештај и за секоја поја-
ва која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста 
на вработените при работа, но повеќе детали за тоа што треба да се 
пријави, не е регулирано. За разлика од законот кај нас, во Велика 
Британија постојат точно дефинирани опасни појави што подле-
жат на пријавување:http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1471/
schedule/2/made

Френк Е. Бирд анализирал околу 2 милиона несреќи во приближ-
но 300 компании, при што дошол до заклучок дека соодносот 1:10:30 
вистински постои. Односно, на 1 тешка несреќа се случуваат 10 по-
лесни повреди и 30 опасни настани без повреда. 

Во секојдневното работење, вработените се среќаваат со многу мали, 
во моментот незначајни опасни настани, но токму тие имаат потенцијал 
со текот на времето да доведат до повреда.  Преку едукација сакавме да 
ги ослободиме вработените да ги споделат тие мали незначајни настани.   
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Ова се реализираше преку многубројни обуки, потсетувања, по-
стери и упатства што беа изработени и споделени со вработените. 

Следен чекор е да се соберат и анализираат податоците. Од типот 
на настанот што е пријавен, од сериозноста на повредата што може-
ла да се случи, зависат следните активности што ќе се преземат.  

Евидентирањето на опасните настани помага за создавање на 
култура за безбедност што ги идентификува, контролира и ги нама-
лува ризиците за предизвикување на штета, но исто така може да се 
користи како индикатор за оценување на изведбата на компанијата и 
поставување на планови за подобрување на условите за работа. 

„ЗАЕДНО СОЗДАВАМЕ МЕСТО КАДЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЕДНИ ЗА ДРУГИ, 
СЕКАДЕ, СЕКОЈ ДЕН“

Тања Мижовска 
Координатор за БЗР 

Империал Тобако ТКС, Скопје
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ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ 

ВО СЕРВИСНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ИНСТАЛАЦИИ

Противпожарната заштита (ППЗ) е работа од стручен и хумани-
тарен карактер од јавен интерес и е дел од единствениот систем за 
заштита и спасување на Република Македонија. Од особено значење 
е целосно придржување на одредбите од Законот за заштита и спа-
сување (Сл. весник на РМ, бр. 36/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 
41/14, 71/16, 106/16) и Законот за пожарникарство (Сл. весник на РМ 
бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16, 168/17), како и пропи-
сите, односно подзаконските акти кои произлегуваат од него. Со овој 
закон се уредува формирањето, организирањето и дејствувањето на 
противпожарните единици, доброволните противпожарни здруже-
нија, гаснењето на пожарите, како и условите за производство, ста-
вање во употреба и одржување на уредите, опремата и средствата за 
гаснење на пожари. 

Поради релативно лошата состој-
ба неколку години наназад, во однос 
на сервисното одржување на ПП апа-
рати и ПП инсталации, во повеќе на-
врати стручните лица од областа на 
противпожарна заштита, преку разни 
советувања, работилници, преку гру-
пацијата на противпожарни сервиси 
при Стопанската комора на Р Македо-
нија укажуваше на девијантните поја-
ви во правните лица кои се инволви-
рани во сервисната област на проти-
впожарната заштита. Констатираните 
забелешки произлегуваа од: 

 ˠ не докрај дефинирана правна регулатива;
 ˠ нецелосно имплементирање на законските и подзаконските 

акти од оваа област;
 ˠ правни лица со добиени овластувања за сервисирање и одр-

жување на противпожарни апарати и противпожарни инстала-
ции кои не ги исполнуваат пропишаните критериуми;
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 ˠ полагање на стручен испит за сервисирање и контролно испи-
тување на ПП апарати од страна на лица кои не ги исполнуваат 
пропишаните услови;

 ˠ отсуство на инспекциски надзор над правните лица стекнати 
со овластувања за сервисни активности на ПП опрема.

Како последица на ваквата состојба е изложеноста на човекот на 
опасност по неговиот живот, настанување на големи материјални 
штети, како и плодно тло за нелојална конкуренција. 

Криејќи се под плаштот на Законот за јавни набавки каде основен 
критериум за добивање на тендер е најниска цена со која крајни-
от корисник нема можност на избор, особено на удар од нелојална 
конкуренција и добивање на неквалитетна и нестручна  услуга во де-
лот на противпожарната заштита беа државните органи, органите на 
државна управа, единиците на локалната самоуправа, јавните прет-
пријатија и јавните установи. Ако ја додадеме и статистиката која ни 
кажува просечна бројка од 4.500 пожари годишно, 8–9 жртви, повеќе 
десетини повредени, десетици милиони евра штета, произлегува за-
клучокот дека противпожарната култура во РМ не е на завидно ниво. 

Надзор на работата на противпожарните единици, гаснењето на 
пожарите и одржување на противпожарната опрема врши генерал-
ниот инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), со-
гласно член 53 од Законот за пожарникарство (Сл. весник на РМ, бр. 
67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16, 168/17).

Ваквата актуелна состојба во сервисната услуга на противпожар-
на опрема како важен сегмент во пожарникарството повлече логичен 
потег – реакција, од страна на Дирекцијата за заштита и  спасување 
како надлежен орган на Владата на Република Македониja. 
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Со цел подобрување на состојбата и доследна примена на правата 
и обврските кои произлегуваат од законите и подзаконските акти со 
кои се уредува сервисирањето и контролното испитување на ПП апа-
рати и стабилните инсталации за откривање, јавување и гаснење на 
пожари, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе 
нови редефинирани прописи/ПРАВИЛНИЦИ. 

 ˠ Правилник за начинот на полагање на стручниот испит на ра-
ботниците кои ќе вршат сервисен преглед и контролно испи-
тување на апаратите за гаснење на пожари (Сл. весник на РМ 
бр. 26/18);

 ˠ Правилник за поблиско определување на изборот на видовите 
и на количините на противпожарните апарати со кои треба да 
располагаат правните лица и граѓаните, како и за утврдување 
на критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица 
кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на про-
тивпожарните апарати, кои се однесуваат на техничката опре-
ма и просторот за работа (Сл. весник на РМ бр. 26/18);

 ˠ Правилник за поблиските критериуми кои треба да ги испол-
нуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на 
стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на по-
жари и откривање на експлозивни смеси што се однесуваат на 
техничката опрема (Сл. весник на РМ бр. 26/18). 

По целосното имплементирање на новите правилници под „буд-
ното око“ на ДЗС, видно е подобрена соработката помеѓу надлежни-
те субјекти, органите на управата надлежни за заштита од пожари, 
овластените правни субјекти што вршат сервисирање на ПП опрема, 
правните субјекти и други. 

Реков подобрена, а не најдобра. Се разбира, секогаш ќе има пре-
дизвици и проблеми, но тоа не смее да нè обесхрабрува.

За да се избегнат недоразбирањата во практичното, пред сè ква-
литетно функционирање во системот на противпожарна заштита, не-
опходно е доследно спроведување и придржување кон законската 
регулатива.

              
Панче Ангеловски

Управител, Делта МКС
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ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА БЗР 
ISO 45001:2018 СИСТЕМИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

На 12.3.2018 година, Меѓународната организација за стандарди 
(ISO – International Organization for Standardization), објави финална 
верзија на новиот ISO 45001 стандард, Систем за менаџмент со без-
бедност и здравје при работа. 

ISO 45001:2018 е првиот меѓународен стандард за безбедност и 
здравје при работа, кој промовира безбедна и здрава работна сре-
дина преку:

 ˠ Намалување на ризикот на работното место;
 ˠ Спречување на инциденти поврзани со работата;
 ˠ Подобрување на законската усогласеност.

Содржински, стандардот е усогласен со Annex SL, т.е. со унифици-
раната структура на стандардите за менаџмент со квалитет и живот-
на средина (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015), односно ISO 45001: 2018 
е дизајниран да се интегрира со истите, притоа обезбедувајќи високо 
ниво на компатибилност. 

Во согласност со барањата на ISO 45001:2018, највисокото рако-
водство мора да го покаже своето учество и ангажирање во OHSMS 
(Occupational Health and Safety Management Systems) преку дирек-
тно учество, земајќи ги предвид перформансите на OHS (Occupational 
Health and Safety) за време на стратешкото планирање. Исто така, 
мора да придонесе за ефективноста на OHSMS преку активна улога 
во водење, поддршка и комуникација со вработените, како и во про-
мовирање и водење на организациската OHSMS култура. Односно, 
стандардот јасно ги дефинира барањата за одговорност за управу-
вање со безбедноста и здравјето при работа. 

При развивањето и спроведувањето на OHSMS, условот за усвоју-
вање на пристап базиран на ризик е тесно поврзан со фокусот на 
организацискиот контекст. Организацијата мора да ги идентифику-
ва ризиците и можностите кои треба да се идентификуваат за да се 
обезбеди дека OHSMS може да ги постигне своите цели. Организа-
цијата мора да планира активности кои одговараат на овие ризици и 
можности, да ги применуваат за нивните процеси на OHSMS и да ја 
проценат нивната ефективност.
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Клучни карактеристики на ISO 45001
Иако ISO 45001:2018 претставува нов стандард, неговите основи 

веќе постојат и се формулирани во OHSAS 18001. Компаниите кои 
веќе имаат имплементирано систем за управување со здравје и без-
бедност на работа во согласност со OHSAS 18001 и активно го при-
менуваат во секојдневната пракса на компанијата, може да очекува-
ат непречена транзиција кон ISO 45001:2018.

Сепак, постојат фундаментални разлики, како што се:
 ˠ ISO 45001:2018 ја спроведува структурата на високо ниво (HLS 

High Level Structure), давајќи заедничка рамка со други систе-
ми за управување како што се ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

 ˠ ISO 45001:2018 става голем акцент на одговорноста на пови-
сокото раководство. Овој аспект веќе е имплементиран во ре-
видираните стандарди ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

 ˠ ISO 45001:2018 експлицитно ги вклучува лицата кои не се по-
стојано вработени, но на друг начин работат под одговорност 
на компанијата, како што се процесите кои се аутсорсирани во 
целост.

 ˠ Стандардот исто така го воведува терминот „можности“, како 
нов аспект во полето на безбедноста и здравјето при работа. 
Ова ги опфаќа прашањата кои ги надминуваат само елимина-
цијата или минимизирањето на ризиците при безбедноста и 
здравјето при работа.

ISO 45001:2018 ќе обезбеди нов импулс за практиките за безбед-
ност и здравје при работа во компаниите.

     Биљана Димовска
Стручен соработник во фармацевтско обезбедување

 на квалитет-систем, Алкалоид АД Скопје
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БЗР ОКОЛУ НАС
ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
–ИСКУСТВО ОД ХРВАТСКА

Законот за заштита при работа во Р Хрватска ги уредува прашања-
та и односите помеѓу бројните учесници (директни и индиректни) во 
заштитата при работа. Секако, најважни се работодавачот и работ-
никот, но нивните права и обврски, како и одговорности, се поврзани 
и со други учесници како што се: одговорно лице кај работодавачот, 
специјалист по медицина на труд, стручно лице за заштита при рабо-
та и претставник на работниците за заштита при работа.  

Претставникот на работниците за заштита при работа има права, 
обврски и одговорности не само според Законот за заштита при ра-
бота, туку и со одредбите на бројни други хетерогени и самостојни 
прописи во подрачјето на заштита при работа, меѓу кои се вбројуваат 
Законот за работни односи и Правилникот за постапката за избор на 
работнички совети. 

Во системот на правила за заштита при работа посебно место има-
ат договорните правни норми, како што се колективни договори и по-
себни спогодби за избор на претставници на работници за заштита 
при работа и спогодби за условите за нивна работа. Имено, во член 
71 став 3 од Законот за заштита при работа се пропишува дека со ко-
лективните договори може да се уредат и други прашања во врска со 
работата на претставникот на работниците за заштита при работа, а 
можат да се уредат и со спогодбата склучена помеѓу работодавачот 
и работничкиот совет. 

Иако Законот и подзаконските прописи кои го уредуваат изборот 
на претставник на работниците за заштита при работа се донесени 
во текот на 2014 и 2016 година, постои потреба дополнително да се 
укаже на улогата и значењето на претставникот на работниците за 
заштита при работа за одредени прашања на избор и работење на 
претставникот на работниците за заштита при работа, како и за кон-
тинуираното унапредување на социјалниот дијалог во подрачјето на 
заштита на здравјето и безбедноста на работа. 

Право на избор на претставник на работниците за заштита при работа

Претставникот на работниците за заштита при работа е работник 
кој во согласност со Законот за заштита при работа е избран од ра-
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ботниците да ги застапува нивните интереси на подрачјето на зашти-
тата при работа. Покрај со Законот за заштита при работа, изборот 
детално е пропишан со Законот за работни односи и Правилникот за 
постапката за избор на работнички совет.

Според одредбите од Законот за заштита при работа (член 70 став 
2) дефинирано е дека работниците кај работодавачот помеѓу себе 
можат да изберат претставник на работниците за заштита при рабо-
та. Изборот на претставникот на работниците за заштита при работа 
кај работодавачи кои вработуваат до вклучително 20 работници, се 
спроведува на собир на работници кој го свикува работодавачот во 
согласност со општиот пропис за работни односи, со непосредно и 
јавно изјаснување на присутните работници. 

Според член 70 став 3 од Законот за заштита при работа, изборот 
на претставникот на работниците за заштита при работа кај работо-
давачи кои вработуваат повеќе од 20 работници се спроведува во 
согласност со одредбите од општиот пропис за работни односи со кој 
се уредени прашањата за избор на работнички совет.

Работниците имаат право на слободни и непосредни избори, со 
тајно гласање да изберат еден или повеќе претставници на работни-
ците за заштита при работа кои ќе ги застапуваат кај работодавачот 
за заштита и унапредување на нивните права и интереси. Изборот на 
претставници на работниците за заштита при работа се иницира и 
на предлог на синдикатот или најмалку 20% од бројот на работници 
вработени кај работодавачот. Изборот на претставници на работни-
ците за заштита при работа се спроведува во согласност со одредби-
те на општиот пропис за работни односи со кој се уредени прашања-
та за избор на работнички совет, значи со Законот за работни односи 
и Правилникот за постапка за избор на работнички совет.  

Работодавачот е должен да обезбеди материјално-технички ус-
лови и да овозможи непречено гласање за избор на претставник на 
работниците за заштита при работа во време и на избирачки места 
кои ги одредил избирачкиот одбор. Работодавачот ги покрива сите 
трошоци потребни за спроведување на постапката за избор на прет-
ставник на работниците за заштита при работа. 

Изборите за работнички совет, како и за претставници на работ-
ници за заштита при работа, се одржуваат според Законот за работни 
односи, на секои четири години, односно тоа е најдолгиот временски 
рок на кој се бира работнички совет и претставник на работниците за 
заштита при работа. Иако изборите можат да се спроведат и во некој 
друг дел на годината, редовните избори, по правило, се одржуваат во 
периодот од 01.03 до 31.05.  
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Во јануари 2016 година објавен е новиот Правилник за постапка 
за избори на работнички совет (Н.Н бр.3/16) кој влезе во сила на 16 ја-
нуари 2016. Во однос на претходно важечкиот Правилник за постап-
ката за избор на работнички совет (Н.Н бр.81/10), новиот Правилник 
донесува новини и подобрувања кои се однесуваат на појасно регу-
лирање на одредени ситуации и е усогласен со Законот за работни 
односи.  

Цветан Ковач
Независни хрватски синдикати

Загреб, Хрватска
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БЗР ОКОЛУ НАС
СИСТЕМ НА БЗР ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Во наредните броеви на списанието „Тутела“ ќе Ви дадеме мож-
ност да се запознаете со состојбата на безбедноста и здравјето при 
работа во околните земји на Република Македонија. Од друга страна, 
сублимираните резултати на крај ќе ја дадат позицијата на ,,нашата“, 
област – БЗР која гледано глобално е доста слично уредена како кај 
нас. Започнуваме со соседна Грција и прашањето: Како е воспоста-
вен системот на БЗР во Грција?   

Чекор по чекор до законски обврски
Првиот закон во Грција кој се однесувал на БЗР, е донесен во 1911 

година, опфаќајќи го здравјето, безбедноста и работното време, до-
дека во 1934 година е објавен Претседателски указ за хигиената и 
безбедноста на работниците во индустријата, работилниците итн. 
Пресвртница на ова поле претставува Законот за здравје и безбед-
ност при работа, усвоен 1985 год., кој овозможил воспоставување на 
важни институции како што се:

 ˠ Комитети за хигиена и безбедност при работа на ниво на 
претпријатие, и

 ˠ Совет за хигиена и безбедност при работа на национално ниво. 
Со овој документ воедно е дефинирана улогата на инженерот за 

БЗР и докторот по трудова медицина на своето работно место.  
Во Претседателскиот указ од 1988 година се донесуваат одредби 

за минималното работно време на инженерот за БЗР и лекарот по 
трудова медицина и други квалификации, детално се разработени 
разни аспекти од Законот од 1985 година…

Рамковната директива ЕУ 89/391/ЕЕС од 12.6.1989 година и Ди-
рективата 91/383/ЕЕС од 25.6.1991 година хронолошки претста-
вуваат следни регулативи вградени во грчкото законодавство, а со 
Претседателскиот указ од 1996 година се донесени мерките за по-
добрување на БЗР за вработените во текот на работните активности. 
Указот е применет и на приватниот и на јавниот сектор, како и на сите 
работодавачи со најмалку еден вработен. Дефинирани се обврските 
на работодавачите, како што се спроведување на проценки на ризик, 
обука и проверка на здравјето на вработените, но и задолжително 
учество на вработените во проценување на ризикот, улогата на служ-
бата за заштита и превентива итн...
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Оттогаш до денес во Грција во однос на БЗР се донесени 71 Кон-
венција и 1 Протокол кои се поврзани со безбедноста и здравјето на 
работниците во разни области и активности.

Социјален дијалог на ниво на претпријатие
Синдикатот за БЗР на Грција претставува трипартитен орган каде 

вработените можат да побараат медијаторство и совет во врска со 
БЗР. Но, постојат и други слични асоцијации кои како свои членови 
ги имаат вработените кои можат да побараат било каква поддршка. 
Претставниците од трговските асоцијации имаат право да прису-
ствуваат на било каква контрола или процес на медијација. 

The Hellenic Federation of Enterprises (SEV), или Федерација на при-
ватни компании на Грција, претставува здружение на сите компании 
во Грција кои имаат одлична соработка со Синдикатот, па и Синдика-
тот за БЗР.

Што се однесува до самото претпријатие, со Закон се пропиша-
ни функционирањето и улогата на Комитетот (Одборот) за здравје и 
безбедност при работа во претпријатието. Комитетот брои од два до 
седум члена во зависност од бројот на вработени. Во компаниите со 
помалку од 20 вработени оваа должност ја изведува едно избрано 
лице, слично како кај нас, Претставник за БЗР во компанијата. Коми-
тетот има активна улога во спроведување на мерките за БЗР во ком-
панијата согласно со постоечката легислатива.

Како национални овластени тела кои се грижат за спроведување 
на законските одредби поврзани со БЗР се и:  

 ˠ Одделението за обезбедување на работни услови;
 ˠ Одделение за унапредудвање на здравјето, штетните фактори, 

безбедност и ергономија;
 ˠ Одделение за луѓе со инвалидитет.

Како е организирана инспекцијата за труд 
Инспекцијата за труд е формирана во 1999 година чија улога е 

спроведување на легислативата која се однесува на работните одно-
си и БЗР во приватниот и јавниот сектор, со цел заштита на правата 
на вработените и обезбедување на здрава, безбедна и одржлива ра-
ботна средина. За својата работа се одговорни пред Министерството 
за труд и социјална заштита и под надзор на Специјален секретаријат 
кој е оформен од Владата на Грција. 

Инспекцијата за труд е со 96 регионални инспекторати и 52 реги-
онални технички и медицински инспекторати. Државниот инспекто-
рат е поделен на три сегмента:
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 ˠ Директорат за програмирање и мониторинг на канцелариите 
за техничка и медицинска инспекција;

 ˠ Директорат за програмирање и мониторинг на канцелариите 
за социјална работа, и

 ˠ Директорат за административна и техничка поддршка.
Активностите на инспекцијата за труд најчесто се организирани 

од Раководителот на секоја регионална канцеларија во соработка со 
Директоратот. Најчесто се реагира при жалби на вработените и здру-
женијата. Секој инспектор е должен да изврши најмалку 7 контроли 
во месецот. Во последно време има тенденција овој просек да се зго-
леми неколку пати. Контролата може да се изведе во било кој дел од 
денот, но секогаш се прави од страна на двајца инспектори.

Комуникацијата со централниот Директорат и регионалните кан-
целарии е на дневна основа, но има многу добра соработка со други 
министерства како што се Министерството за заштита на животна 
средина, Министерството за економија, Министерство за внатрешни 
работи и сл. На крај од месецот секоја канцеларија подготвува месе-
чен извештај од извршените контроли, медијации, успешни или не, а 
секоја година се доставува годишен извештај кој се објавува од се-
која канцеларија посебно на интернет страна на Министерството за 
труд.

Во Грција сè уште нема електронски регистар за претпријатијата 
кои се членки на Синдикатот за БЗР и сè уште нема податоци за со-
стојбата со БЗР во компаниите. Инспекторите се должни да ги вове-
дуваат само повредите при работа на годишно ниво и истите се обја-
вуваат на интернет страна на Министерството за труд. 

Кога има одредени повреди во однос на законските одредби за 
БЗР, се дава на претставникот на компанијата рок од 5 дена да ги 
подготви документите со објаснување за причините за настанатата 
ситуација. Ако се премине овој рок или не се обезбедат документите 
кои се потребни на инспекторите за БЗР, тогаш се спроведуваат каз-
ни кои се со висина од 500 до 50.000 евра (согласно законска регу-
латива 3672/2009) во зависност од сериозноста на недостатокот и 
големината на претпријатието. 

Извор на информации:www.ilo.org

    Ѓоко Павлов
Стручно лице за БЗР

ПУКЕТ КОНСАЛТ ДС, Струмица
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СТАНДАРДИ ЗА ЛЗО
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

ЗА ЗАШТИТА НА РАЦЕТЕ

Личните заштитни средства и опрема се предвидуваат со цел да 
ги заштитат работниците од несакани повреди и професионални за-
болувања кои можат да бидат предизвикани од условите за работа, 
физичко-хемиските штетности и други штетни фактори во работната 
средина. Личната заштита опрема (ЛЗО) треба да се употребува кога 
ризиците не можат да се одбегнат или доволно да се ограничат со 
примена на технички и организациски мерки, односно ЛЗО треба да 
биде последна мерка за безбедност и здравје при работа, но тоа не 
значи дека има најмало значење, односно треба да бидеме свесни 
да избереме „соодветна“ лична заштитна опрема за да го намали-
ме влијанието на опасноста или штетноста врз вработениот. Затоа е 
важно да направиме правилен избор. Во продолжение е даден кра-
ток преглед на класификација и стандардизација на ЛЗО за заштита 
на рацете.

Избор на големина
Измерете ја дланката во сантиметри како што е прикажано на сли-

ката и ќе ја добиете бројката на ракавицата која Ви одговара.
Европски стандарди
МКС EN 420+A1:2011: Општи барања и методи за испитување
 ˠ Барање за неутралност (pH, ниво на VI-валентен хром и сл.).
 ˠ Барање во делот на големината согласно следната табела.
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 ˠ Барање за тест за издржливост.
 ˠ Барања за означување, информации и идентификации.

Големина на 
ракавицата

Големина на раката (mm) Минимална 
должина на 
ракавицатаОбем на 

дланката Должина

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

Норма за означување/идентификација
Барањата за означување се дефинирани во Директивата 89/686/

СЕЕ и содржат:
 ˠ Лого на производител;
 ˠ Производител;
 ˠ Големина;
 ˠ Лист или упатство за информации;
 ˠ Стандардизиран пиктограм со индекси за појаснување.

Ракавици за заштита од механички опасности МКС EN 388:2016
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Стандардот МКС EN 388:2016 се користи за сите видови заштит-
ни ракавици кои при физички и механички опасности штитат од три-
ење, сечење, пробивање и кинење.

Испитување Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5

Отпорност на 
триење (број на 

циклуси)
100 500 2000 8000 /

Отпорност на сечење 
(индекс) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

Отпорност на 
кинење (N) 10 25 50 75 /

Отпорност на 
пробивање (N) 20 60 100 150 /

Ракавици за заштита од студ МКС EN 511:2007

Стандардот МКС EN 511:2007 ги дефинира барањата и методите 
на испитување на ракавиците за заштита од студ до -30ºС. Наведени-
от студ може да биде резултат на климатските услови или индустри-
ски активности.

Ракавици за заштита од термички опасности 
(топлина и/или оган) МКС EN 407:2007 

Стандардот МКС EN 407:2007 ги дефинира методите на испиту-
вање, општите барања, термичките карактеристики и означувањето 
на ракавиците за заштита од термички опасности (топлина и/или 
оган). Се применува на сите ракавици кои треба да ги заштитат раце-
те од топлина и/или оган во еден од следните облици: пожар, допир 
со топлина, конвективна топлина, топлинско зрачење, мало прскање 
на растопен метал или големо прскање на растопен метал.

Заштитни ракавици за заварувачи МКС EN 12477:2007
Стандардот МКС EN 12477:2007 содржи барања и методи за испи-

тување на ракавици кои се користат за рачно заварување на  метали, 
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Ракавици за заштита од опасни хемикалии EN ISO 374-1:2016
Поранешниот стандард  EN 374-1:2003, заштитни ракавици од хе-

микалии и микроорганизми е заменет со два нови: EN ISO 374-1:2016 
– заштитни ракавици од опасни хемикалии и EN ISO 374-5:2016 – за-
штитни ракавици од микроорганизми.

Стандардот ENISO 374-1:2016, заштитни ракавици од опасни хе-
микалии, ги определува барањата за карактеристиките на ракавици-
те за заштита на корисниците од хемикалии кој се базира на следни-
те методи на тестирaње:

 ˠ Определување отпорност на продирање (пенетрација) 
согласно EN 374-2: 2014. Под пенетрација се подразбира 
продирање како резултат на дифузија, по немолекуларна 
скала, на хемикалијата преку порозни материјали, споеви, 
микро дупки и други недостатоци на материјалот за заштитни 
ракавици.

Ниво на 
отпорност

Контактна 
температура (оС)

Времена изложеност 
(секунди)

1 100 оС ≥ 15

2 250 оС ≥ 15

3 350 оС ≥ 15

4 500 оС ≥ 15

сечење и други техники. Ракавиците за заварување се поделени во 
две групи: В кога се бара голема умешност и А за останати постапки 
на заварување.
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 ˠ Определување на отпорност на материјалот од навлегување 
(пермеација) на хемикалии согласно МКС EN 16523-1:2015: 
Продирање на хемикалии во течна состојба при услови на 
постојан контакт. Пермеација претставува процес со кој некоја 
хемикалија се шири преку материјалот на заштитната ракавица 
според молекуларната скала. 

 ˠ Определување отпорност на деградирање под дејство на 
хемикалии согласно МКС EN 374-4:2014.

Листа на опасни хемиски супстанции

Ознака Хемиска супстанција

A Метанол

B Ацетон

C Ацетонитрил

D Дихлорометан

E Јаглерод дисулфид

F Толуен

G Диетиламин

H Тетрахидрофуран

I Етилацетат

J n-хептан

K 40% натриум хидроксид

L 96% сулфурна киселина

M 65% азотна киселина

N 99% оцетна киселина

O 25% амонијак

P 30% водород пероксид

Q 40% флуороводородна киселина

R 37% формалдехид
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ЕДЕН ПИКТОГРАМ ЗА 3 ТИПА НА РАКАВИЦИ

Тип 
ракавици Барање Пиктограм

Тип А

Отпорност на продирање согласно EN 
374-2: 2014

Време на продирање ≥ 30 минути за 
најмалку 6 хемикалии од новата листа 
согласно  МКС EN 16523-1:2015.

Тип В

Отпорност на продирање согласно EN 
374-2: 2014

Време на продирање ≥ 30 минути за 
најмалку 3 хемикалии од новата листа 
согласно  МКС EN 16523-1:2015.

Тип С

Отпорност на продирање согласно EN 
374-2: 2014

Време на продирање ≥ 10 минути за 
најмалку 1 хемикалија од новата листа 
согласно  МКС EN 16523-1:2015.

Ракавици за заштита од микроорганизми EN ISO 374-5:2016 
Ракавиците мора да го поминат тестот за отпорност на продирање 

во согласност со стандардот EN 374-2: 2014. Можноста да заштиту-
ваат од вируси е додадена, доколку ракавицата го помине тестот со-
гласно ISO 16604: 2004 (метод B).

Пиктограм Опис

Ракавици кои обезбедуваат заштита од 
бактерии и габи.

Ракавици кои обезбедуваат заштита од 
бактерии, габи и вируси.
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Заштитни ракавици – електростатски својства МКС EN 
16350:2015

Стандардот МКС EN 16350:2015 ги дефинира основните барања 
за антистатичките својства на ракавиците за да се избегне созда-
вање на искрење како резултат на некој предмет и статичкиот елек-
трицитет на телото. 

УТРЕШНИТЕ УСПЕШНИ КОМПАНИИ СЕ ОНИЕ КОИ ДЕНЕС 
МОЖАТ ДА ЈА КОМБИНИРААТ ВИЗИЈАТА И ПРЕДВИДУВАЊЕТО 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ИНОВАЦИЈА И ВО ЗДРАВЈЕТО И 
БЕЗБЕДНОСТА НА НИВНИТЕ РАБОТНИЦИ

Владо Кочоски
Менаџер за заштита екологија и осигурување

Макстил АД Скопје
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