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ЗИЗ ТУТЕЛА 

ЗИЗ ТУТЕЛА 

Почитувани,

Пред Вас е третиот број на стручното списание за БЗР Тутела, проширено 
со две нови рубрики Здравство и Екологија. Мораме да го изразиме наше-
то огромно задоволство од интересот кој го покажавте за споделување на 
Вашите искуства и знаења од областа на БЗР со читателите на списанието 
ТУТЕЛА. За овој број на списанието добивме одлични статии за рубриките 
Практични совети за БЗР, Добра пракса на стручните лица за БЗР, БЗР око-
лу нас, улогата на стручните лица за БЗР во компаниите... Продолжете така, 
ги очекуваме Вашите текстови. Вашето исуство, политиките, процедурите 
за БЗР во Вашите компании може да послужат како идеја за слични вак-
ви политики и процедури во останатите компании. Отворени сме за Ваши 
предлози, сугестии кои може да ги доставете на нашата e-mail адреса:  
contact@tutela.org.mk. Сите заедно да допринесеме за подигање на без-
бедносната култура во македонските компании.

Излегувањето на третиот број на списанието во пресрет на Светскиот ден 
за безбедност и здравје при работа, 28 април, беше пресудно да одбележу-
вањето на овој настан биде тема на овој број. Во рамки на оваа рубрика може 
да го прочитате текстот за 100 годишното постоење на Меѓународната ор-
ганизација на трудот и нејзината улога во заштитата на правата на работни-
ците и БЗР, превземан од web страницата на МОТ. Во рубриката Практични 
совети за БЗР може да прочитате за проблемот со евиденција на повредите 
и точниот број на повреди при работа. Во Рубриката ППЗ, Ве запознаваме со 
можните причини за настанување на пожар кај моторните возила и начините 
за справување со истиот. Во рубриката БЗР околу нас, е даден преглед на со-
стојбата со БЗР во соседна Република Србија, во која 2019 гоина е прогласена 
за година на БЗР, а во оваа рубрика може да прочитате и за тоа како е уре-
дена БЗР во Црна Гора. Во рубриката Здравство се наметнува потребата од 
создавање на еден современ, мултидисциплинарен и интегриран систем за 
безбедност и професионално здравје во нашата држава. Во рубриката Еко-
логија, зборуваме за сега веќе „подзаборавениот“ проблем со загадувањето 
на воздухот, со оглед на временските прилики, а кој ќе се актуелизира по-
вторно некаде во ноември. Во овој број во рамки на рубриката Стандарди за 
ЛЗО, Ви подаруваме постер за стандардите за ЛЗО за заштита на нозете.  

„ Безбедноста е нешто што се случува помеѓу вашите уши, а не нешто 
што го имате во вашите раце.” (Jeff Cooper)

Уредувачки Одбор 
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ЗИЗ ТУТЕЛА 

ЗИЗ ТУТЕЛА 

Почитувани,

Во период од 12 месеци, излегува и третиот број на списанието ТУТЕЛА! 
Здружението на инженери за заштита продолжува да остава свој печат во 
секторот безбедност и здравје при работа.

Во периодот од излегувањето на вториот број на списанието ТУТЕЛА, 
Фондацијата Фридрих Еберт-канцеларија Скопје ги поддржа активности-
те на Министерството за труд и социјална политика со цел прибирање на 
информации, предлози и препораки во врска со Законот за безбедност и 
здравје при работа. Целта на овие активности е да се добие целосна и јасна 
слика за ставовите на сите чинители во овој сектор и да се креира детален 
план за имплементација на дадените предлози.

Според анализите и податоците добиени од експертските здруженија, си-
туацијата на терен во однос на безбедноста и заштитата на работниците не 
е значително променета, но тоа не значи дека не се прават напори за подо-
брување на истите. Токму и несоодветната легислатива некогаш е пречка за 
целосно имплементирање на сите правилници и процедури – затоа е и зала-
гањето и настојувањето за подобрување на законските одредби.

Како фондација која преку инклузивен пристап се обидува да ги вклучи 
сите партнери во процесите за подобрување на состојбата на полето на БЗР, 
благодарни сме на ЗИЗ ТУТЕЛА за несебичното залагање да ги вклучат сите 
свои ресурси во заедничкото дејствување.

Секогаш за подобри и (по)безбедни работни места!

Милан Живковиќ
Фондација Фридрих Еберт

-канцеларија Скопје
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

Октомври 2018 – Април 2019

Во периодот од 22.10.2018 – 26.10.2018 година ЗИЗ ТУТЕЛА како меди-
умски партнер на Европската агенција за безбедност и здравје при работа 
со низа настани пригодно ја одбележи Европската недела за безбедност и 
здравје при работа. За прв пат, како промотор на безбедноста и здравје-
то при работа во Р. Македонија, во сите активности, беше вклучен гавниот 
амбасадор за кампањите „ЗДРАВИ РАБОТНИ МЕСТА” на  EU OHSA, НАПО.

Имајќи предвид дека безбедноста и здравјето при работа треба да бидат 
дел од образовниот процес, започнувајќи уште од основно образование, 
продолжувајќи понатаму во средното образование, па сé до високо обра-
зовните институции, во рамки на одбележувањето на Европската недела 
за безбедност и здравје при работа беа посетени повеќе основни и средни 
училишта во Скопје, Битола и Штип. Во овие настани активно се вклучија 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот „Св. Климент Охрид-
ски“ во Битола како и Здружението за заштита при работа на Општина Би-
тола – Битола и Здружението за безбедност при работа 28ми Април-Скопје. 

На 24.10.2018 година НАПО ги посети фирмите, добитници на Нацио-
нална награда за добра пракса во делот на БЗР во 2017 година и тоа: ЕВН 
ЕЛЕКТРАНИ, Скопје, ИМПЕРИЈАЛ ТОБАКО, Скопје и МАКСТИЛ, Скопје. На 
настанот чиј домаќин беше ЕВН ЕЛЕКТРАНИ, Скопје, кој се одржа во Му-
зејот Матка, присуствуваше и Министерката за труд и социјална политика 
г-ѓа Мила Царовска.

НАПО И УЧЕНИЦИТЕ
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

НАПО И ГРАЃАНИТЕ

НАПО И РАБОТНИЦИТЕ

Во периодот од 29.10.2018 – 02.11.2018  беа реализирани дополнителни 
активности со НАПО и тоа: 
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

НАПО ВО ДСEУГС МИХАЈЛО ПУПИН (29.10.2018)

НАПО И РУДАРИТЕ (30.10.2018)
   

НАПО И ПОЖАРНИКАРИТЕ

НАПО И ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ 
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

НАПО НА НАЈВИСОКИТЕ КУЛИ НА БАЛКАНОТ 

04.12.2018 - Во делот на реализација на програмските определби, по-
дигнување на капацитетите на сите чинители на БЗР во Македонија, во со-
работка со Греен Левел Енерџи Институтот и ЗБР 28 Април, Скопје, беше 
одржана првата од серијалот планирани работилници на тема „Енергетска 
ефикасност – обновливи извори – безбедност и здравје при работа“.

15.12.2018 – Поаѓајќи од заедничките задачи, во заштита на интересите 
на струката и на своите членови кои ги застапуваат, Здружението на инжe-
нери за заштита Тутела, Скопје и Здружението на инженери за заштита и 
здравје при работа на Република Српска, во Бања Лука, потпишаа Протокол 
за соработка.
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

24.01.2019 – Во делот на реализација на програмските определби, по-
дигнување на капацитетите на сите чинители на БЗР во Македонија, а со-
гласно Статутот на Здружението, се одржа првиот координативен состанок 
на стручните работни групи на Здружението. Со тоа се означи стартот на 
работа на стручните работни групи на Здружението кои ги сочинуваат чле-
новите на Здружението, распределени и групирани по области, гранки од 
економијата, како и други надворешно ангажирани стучни лица, експерти 
од областа на работата на групите.

02.03.2018 - По повод една година од формирањето на ЗИЗ Тутела, на 
година беше организирана роденденска забава. 

10.03.2019 - ЗИЗ ТУТЕЛА заедно со Здружението за заштита при работа 
на општина Битола - Битола и Здружението за безбедност при работа 28 
Април – Скопје, го објави повикот за учество на конкурс за доделување на 
годишни награди за добри практитки во БЗР за 2018 година, 
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АКТИВНОСТИ ПОМЕЃУ ДВА БРОЈА 

Награди ќе бидат доделени во 4 категории:
Категорија 1 – Услужни дејности; 
Категорија 2 – Административни дејности; 
Категорија 3 - Производствени, земјоделски, рударски, градежни дејности 

и сл.
 А) Мали претпријатија – до 50 вработени;
 Б) Средни претпријатија – до 250 вработени;
 В) Големи претпријатија – над 250 вработени;
Категорија 4 – Правен субјект кој најмногу инвестирал во безбедноста и 

здравјето на своите вработени. 
23.03.2019 - беше објавен повик за аплицирање, во изборот на најдобри-

те литературни творби изработени од учениците од основните училишта на 
конкурсот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2018/2019 година, настан кој за прв пат 
се одржува со тенденција да стане традиционален. 

Во зависност од видот на литературна творба, секој ученик ќе може да 
учествува и да освои прво, второ или трето место, во следните категории:
Категорија 1 – Песна на тема безбедност и здравје при работа (ученици од 

прво до петто одделение);
Категорија 2 – Расказ на тема безбедност и здравје при работа (ученици од 

прво до петто одделение);
Категорија 3 – Песна на тема безбедност и здравје при работа (ученици 

од шесто до деветто одделение);
Категорија 4 – Расказ на тема безбедност и здравје при работа (ученици од 

шесто до деветто одделение).
Наградите од двата повика ќе бидат доделени на свечена церемо-

нија, по повод Светскиот ден на БЗР, која ќе се одржи на ден 24.04.2019 
година.
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ТЕМА НА БРОЈОТ- 100 ГОДИНИ МОТ 

ТЕМА НА БРОЈОТ- 100 ГОДИНИ МОТ 

Безбедност и здравје и иднината на работата

Инспириран од стогодишнината на Меѓународната организација на тру-
дот (МОТ) и дискусиите за иднината на работата, Светскиот ден за БЗР оваа 
година се обидува да ја анализира 100-годишната работа за подобрување 
на безбедноста и здравјето при работа и да погледне во иднината за про-
должување на овие напори низ призма на големите промени како што се 
технологијата, демографијата, одржливиот развој, вклучувајќи ги климат-
ските промени и промените во организацијата на работата.

Официјалниот Светски ден за БЗР на 28 април 2019 година ќе биде само 
почеток на светски настани и активности кои ќе продолжат во текот на го-
дината, околу темата за безбедност и здравје и иднината на работата, сла-
вење и градење на богатството на знаење и делување, акумулирано повеќе 
од 100 години, подготвени да се соочиме и да ги цениме промените кои ги 
носи иднината на работата што ја сакаме.

За таа цел, МОТ ќе покрене глобален извештај, споделувајќи ја приказна-
та за сто годинишното спасување на животи и промовирање на безбедни и 
здрави работни средини. Извештајот се обидува да ја опфати еволуцијата 
на безбедноста и здравјето при работа од пред почетокот на МОТ во 1919 
година до денес, поминувајќи преку главните пресврти кои влијаат на ова 
поле и влијаеја на начинот на кој МОТ придонесе за подобрување на без-
бедноста и здравјето при работа.

Уште поважно, глобалниот извештај ќе допре до промените во работ-
ните аранжмани, технологијата (дигитализација и ИКТ платформа, авто-
матизацијата и роботиката), демографијата, глобализацијата, климатските 
промени и другите двигатели кои влијаат на динамиката на безбедноста и 
здравјето и природата на професиите во оваа област и покрај постојаните 
традиционални и нови ризици и варијации во земјите во развој и развиени-
те земји.

Дополнително, за да се продлабочи дискусијата, МОТ ќе претстави 33 
оригинални размислувања од вистинските лица од областа на безбедноста 
и здравје при работа од целиот свет, кои ќе споделуваат силни пораки и 
препораки за БЗР и иднината на работата од различни експерти и практич-
ни аспекти.

Извор: https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_673980/
lang--en/index.htm       
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Проекти за зголемување на безбедносната 
култура во Фронтвисегроуп

Фронтвисегроуп ДОО Охрид е компанија со доминантен холандски ка-
питал со претставништво во Скопје. Главна дејност на компанијата е регру-
тација на кадар, советување и тренинг. Нашите услуги најмногу се застапе-
ни на холандскиот и белгискиот пазар. Компанијата е основана во 2015 го-
дина од страна на тројца партнери од Холандија. Компанијата е во постојан 
раст и во моментов има 45 вработени во повеќе сектори, со постојан раст на 
бројот на вработени. Фронтвисегроуп е компанија со отворен пристап кон 
вработените и нашата главна цел е среќни и здрави вработени.  Интересно 
за нашата компанија е отсуството на хиреархиска структура на работење 
при што секој вработен е одговорен за своите активности. Главната цел на 
нашата компанија е задоволни вработени и задоволни клиенти. Отворено-
ста и транспарентноста на вработените ја прават нашата компанија уни-
катна и поинаква од повеќето македонски компании. Секој вработен освен 
секојдневните работни задачи може да учествува во внатрешните проекти 
како што се:

1. Starwise project - Работилници и тренинг кој го спроведуваат наши-
те вработени на нашите колеги за споделување на знаење и подобрување 
на презентациските вештини на вработените каде што секој вработен има 
можност да биде предавач на одредена тема која е негова експертиза.

2. Fun house - Проект за социјални активности на вработените. Во рам-
ките на овој проект се организирани многу настани како што се: Скопски 
маратон, Прв до врв, Женска трка, Донирање на крв, Прослава на Василица, 
Secret santa, Wine tasting, Movie’s night , King’s day  и други кои им овозмо-
жуваат на вработените пријатна атмосфера, дружење и подобро запозна-
вање на своите колеги.

3. Frontwiser of the future - Buddy system  е проект, каде секој вработен 
има свој ментор (пријател) кој е задолжен за воведување на нововработе-
ните во проектите и задачите во нашата компанија. Пријателскиот пристап 
на менторот овозможува секој нов вработен да се чуствува релаксирано и  
без стрес да ги надминува новите предизвици.

4. Social.Tor - Вработените кои работат на овој проект се задолжени да 
ги известуваат вработените за сите активности на компанијата, ажурирање 
на веб страницата и сите fun pages на социјалните мрежи.
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Сите овие проекти се произлезени од проектот FRONTASTIC (Strategic 
workshop), кадешто секој месец се организираат работилници на  различни 
теми од типот на (Emotional intelligence, Declaration of engagement, 
Presentation skills, What is a good client?... и многу други. На овие работил-
ници презентери се нашите вработени, но и надворешни експерти за одре-
дена тема. 

Frontastic (Strategic workshop)

Во рамки на овие работилници се организраат и team building активно-
сти. Компанијата континуирано се грижи за своите вработени со различни 
активности.
• Bike2work - Проект кој ги едуцира вработените да користат велосипед 

за транспорт до работното место. Повеќе од 60% од вработените ко-
ристат велосипед како транспортно средство. Целта на компанијата е 
да го зголеми процентот со одредени награди кои ќе бидат мотивација 
да се користи велосипед. Придобивките се огромни и за вработените 
и за загадувањето. Возењето велосипед ни обезбедува чиста и здрава 
животна средина, среќни и здрави вработени. Секој 27 април (Денот на 
кралицата) нашата компанија организира настан каде сите вработени 
доаѓаат со велосипед на работа. Сите заедно возиме од нашите канце-
ларии до градски парк каде имаме заеднички пикник).
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• Fruit of the week - Компанијата обезбедува овошје за своите вработени 
три пати во неделата. Целта на овој проект е да се поттикне свеста за 
здравата храна и да се обезбеди дневен внес на витамини на вработе-
ните со цел задоволување на нашата главна цел - здрави вработени, 
успешна компанија.

Нашата компанија се грижи за безбедноста и здравјето на своите вра-
ботени преку различни активности и мерки кои се предвидени со цел да 
се намали бројот на боледувања и да се заштитат вработените. Некои од 
активностите кои придонеса за здраво и безбедно работно место се:
• Поради огромното загадување во Скопје, компанијата набави прочисту-

вачи на воздух во сите простории и маски за заштита од аерозагадување, 
со што докажа дека се грижи за здравјето на своите вработени со еден 
позитивен пристап кој беше поздравен од страна на сите вработени;

• Компанијата обезбедува колективно осигурување за секој вработен од 
повреда или несреќен случај;

• Поставување на знаци за опасност од лизгав под, секогаш и секаде кога 
е потребно;

• Health and safety board, огласна табла 
на која секојдневно вработените се ин-
формираат за мерките како да се за-
штитат на работното место, како да го 
постават мониторот, кои се одговорните 
лица за безбедност при работа, вежби 
за раздвижување во текот на работното 
време;

• Поставување на знаци за опасност од струен удар на сите електрични 
табли;
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• Континуирана обука на вработените (освен законската обука вработе-
ните секој месец имаат Health and safety hour, каде дискутираат за про-
блемите во врска со подобрување 
на работните услови);

• Секој вработен поминува системат-
ски преглед во ПЗУ,, Промедика” 
Скопје;

• 5 S ( Проектот е спроведен со цел 
поголема организираност на ра-
ботното место и работниот про-
стор);

• Компанијата набави анатомски 
перничиња, за поергономско работно место. 

• Уредите кои се користат во нашата компанија се ергономски, пред се-
која набавка се консултираат вработените за удобноста и ергономијата 
на глувчињата и тастатурите со што фокусот се става на ергономијата 
за да се одбегнат професионални болести од типот на синдром на кар-
пален тунел.

• Осветлувањето е во дозволени граници за административни простории;
• Компанијата обезбедува чиста вода за пиење од канистер , со што се 

заштитува здравјето на вработените;
• Паузите се флексибилни за секој вработен , односно нема стрикно вре-

ме кога вработениот користи пауза, со што се намалува притисокот на 
вработените а се зголемува продуктивноста;

• Слушање музика е дозволено за сите вработени , слушањето музика го 
намалува стресот на работно место и ја зголемува продуктивноста на 
вработените

• Компанијата има донесено политика за безбедност при работа;
• Секој понеделник има свежо цвеќе во секоја канцеларија; цвеќето дава 

пријатна работна атмосфера и задоволни вработени;
• Компанијата има изработено целосна документација за безбедност при 

работа  со која сите вработени се запознаени;

 м-р Горјан Зивчевски
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Можни причини за пожар на моторно возило

На почетокот од 21 век во светот годишно се пријавуваат од 7-8 милиони 
пожари од кои 18% припаѓаат на пожари на возила. Според статистичките 
податоци за пожари на возилата во САД, за период од 2004-2006 година 
утврдено е дека 63,8% се пожари на патнички автомобили. Во однос на 
прашањето за локација каде најчесто настануваат пожарите на патничките 
возила статистиката кажува дека 62% припаѓа на просторот каде е сместен 
моторот, а 16% на просторот за патници. 

Причини за пожар можат да битат технички, механички како и неисправ-
на електрична инсталација. Според статистиката 47% од причините се ме-
ханички проблеми, а 23% припаѓаат на неисправна електрична инсталација. 

 Во возилото се наоѓаат механички делови кои во случај на дефект мо-
жат да создадат услови за настанување на пожар. Такви дефекти се:
• Пролизгување на каиш;
• Прегрејување на елементи од системот за сопирање, на пр. поради не-

исправност или блокирање на сопирачките;
• Стругање на ротирачки дел по фиксен дел;
• Дефект на цевководот од издувниот систем;
• Дефект на турбината;
• Дефект на вентилите од моторот;
• Дефект на доводниот систем за гориво.

Неправилна употреба на возилото од страна на корисникот е еден од 
начините кој може да доведе до самозапалувење. Примери на неправилна 
употреба:
• Возење со подигната рачна сопирачка;
• Возење под претовареност (доведува до прегрејување на пневматиците);
• Подигнување на бројот на вртежи на моторот на максимум додека во-

зилото е во мирување и држење на моторот на максимални вртежи при 
преглед на моторот;

Посебно внимание мора да се посвети при полнење на резервоарот со 
гориво бидејќи при тоа постои можност за интензивно испарување на гори-
вото и создавање на експлозивни смеси. 

Истекување на горивото при возење на автомобилот е една од причи-
ните за настанување пожар на возилото. Системот за довод на гориво се 
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состои од резервоар за гориво, пумпа за гориво, цевковод за дистрибуција 
на горивото и систем за вбризгување на горивото во мотор. Кај современи-
те бензиски мотори, пумпата за гориво се наоѓа во резервоарот за гориво. 
Доколу дојде до дефект на системот за довод на гориво (на пример оштету-
вање на цевководот за гориво) горивото при работа на моторот почнува да 
истекува во моторниот простор. Истеченото гориво може да дојде до врели 
делови на моторот и на нив да се запали.

Неопходно е да се потенцира дека запалувањето на автомобилот во со-
браќајни незгоди е проследен и со формирање на смеса од гориво и воздух 
како и присуство на извори за запалување. Факт е дека до палење на сме-
сата може да дојде само ако таа се формира со горивото во граници од 1,4% 
до 6%. Во резервоарот за гориво, концентрацијата на пареа од бензин е од 
10% (на 17˚С) до 50% (на 40˚С). Тоа ја исклучува можноста за запалување 
на смесата во резервоарот. Пареата од бензинот има поголема густина од 
воздухот, па затоа таа паѓа долу. Таа пареа може да се задржи во затворени 
простори како што е багажникот, додека просторот околу моторот е изло-
жен на вентилација. Поради тоа резервоарите за гориво се поставуваат во 
внатрешноста на автомобилот, така што се заштитени со други конструк-
тивни делови  со цел заштита од механички удари. Со тоа при собраќајни 
незгоди е намалена веројатноста да дојде до излевање на горивото.

Од погоре кажаното се добива впечаток дека опасностите од пожар на 
возилата се многубројни. Сепак треба да се повтори дека конструктивни-
те решенија на денешните автомобили се такви да споменатите опасности 
тешко можат да дојдат до израз па затоа основна превентивна мерка е пра-
вилно користење на возилото, нивно одржување, редовна контрола и др.

Слика 1. Причини за настанување на пожар
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Гасење почетен пожар на моторно возило

Според истражувањата и испитувањата при опожарена кабина на вози-
ло дојдено е до следните податоци кои говорат за динамиката на пожарот:
• До пукање на стаклата доаѓа за време од околу 5-6 минути;
• До палење на гумите од трка-

лата доаѓа од 15 до 20 минути 
(се слуша експлозија);

• Возилото комплетно ќе изгори 
од 30-35 минути;

• Пожарот самиот ќе се изгасне 
од 60 – 70 минути.

Возилото ви се запалило? Обидете се сами да го изгасете пожарот, би-
дејќи додека пристигне противпожарно возило може да биде доцна. За тоа 
да го направите сами, потребно е да ги знаете основните безбедноссни 
мерки и начин на гасење. За да го изгасете пожарот неопходен е противпо-
жарен апарат. Доколку го немате и додека  сигнализирате дека ви е потреб-
на помош, останува надежта дека ќе застане некој кој поседува ПП апарат.

Први знаци на пожар на вашето возило е непријатен мирис на материјата која 
гори (бензин, пластика, гума, текстил) кој ќе се почуствува во кабината на вози-
лото. Дим немора веднаш да се појави. Во повеќето случаи пожарот се појавува 
во предниот дел од возилото, односно во делот каде е сместен моторот и сите 
важни компоненти неопходни за правилно функционирање на автомобилот.

Доколку за време на возењето почуствувате непријатен мирис на запа-
ленo, запрете го возилото десно од патот и исклучете го моторот. Доколку 
има патници веднаш да го напуштат возилото. Кога сте уверени дека мири-
сот доаѓа од моторот (веројатно веќе се гледа и дим) направете го следното:
• Повлечете ја рачката за отварање на хаубата
• Земето го противпожарниот апарат (под претпоставка дека го имате во 

возилото) и извлечете го осигурачот
• Внимателно и малку подигнете ја хаубата од моторот (за да се спречи 

дотур на воздух што би го зголемил интензитетот на горењето), онолку 
колу да се пријде со противпожарниот апарат

• Земете го противпожарниот апарат, држете го исправено, активирајте 
го и насочете го млазот кон пламенот и гаснете.

• Доколку пламенот се раширил, ганете со испрекинати млазеви, бидејќи 
количината на средството од ПП апаратот е ограничена

• По гаснењето на пожарот откачете ја PLUS клемата од акумулаторот.
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По секоја употреба на противпожарниот апарат или делумна употреба 
задолжително е негово полнење и сервисирање. Противпожарниот апарат 
секогаш да е поставен на достапно место и редовно сервисиран од овла-
стен сервис.

Доколу не поседувате противпожарен апарат употребете прирачно 
средство (облека, земја или песок). Доколу не успеете да го изгаснете по-
жарот и добие на интензитет одалечете се од возилото и повикајте проти-
впожарна бригада на тел. 193

Во случај на палење на гумите од тркалата или седиштата од кабината 
најдобро е да се гаснат со вода. Во недостаток на вода гасењето на пожар 
може да се врши комбинирано, пламенот да се изгасне со ПП апарат и вед-
наш да се пристапи со гасење на жарот со вода кој се создал на гумите или 
текстилот, во спротивно пожарот ќе се обнови.

Во гаража или на паркинг, возилото се паркира свртено кон излезот 
(слободен простор), за во случај на пожар да се извади надвор возилото кое 
гори ако е можно или да се извадат неопожарените возила околу запалено-
то возило за да не дојде до пренесување на пожарот на нив.

Разлиените запаливи течности покрај возилата се гаснат со песок или 
ПП апарат.

Согласно важечките законски прописи објавени во Сл.весник на РМ бр. 
26/2018 за изборот на видовите и количините на противпожарни апарати 
за моторни возила е одреден и прикажан во табела 2.
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Совет: Без оглед на законските прописи се препорачува да се обезбеди 
противпожарен апарат во возилото (без оглед дали користи плин, бензин 
или дизел) со цел да се избегне безизлезната ситуација во случај на пожар, 
без разлика дали се работи за вашето возило или за некое друго возило кое 
е во ист момент на патот.

Панче Ангеловски
Управител, Делта МКС
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Безбедност на работното место и 
улогата на стручното лице во компанијата

Должност и морална одговорност на секоја компанија е да се грижи за 
здравјето и безбедноста на работникот. Безбедноста на работното место 
е многу важна за секој вработен во индустријата, бидејќи сите работници 
сакаат да работат во безбедна работна средина. Здравјето и безбедноста 
е клучен фактор за сите индустрии со цел да се промовира здравјето на 
вработените и на работодавачите.

Важно за сите работници е да работат во безбедна работна средина. Се-
кој човек кој го напушта својот дом одејќи на работа во добро здрвје, така и 
треба да се врати дома кај своите сакани. Безбедноста е важна за благосо-
стојбата на вработените и на работодавачите.

Во сите индустрии постојат различни превентивни безбедносни мерки 
со цел да се осигура работодавачот дека работниците се безбедни на нив-
ните работни места. 

Безбедноста е еден од најголемите проблеми чие решение бара целосна 
одговорност и посветеност на менаџерите и на сопствениците на компани-
ите.

Раководството треба да ги мотивира и да ги потикнува вработените пре-
ку доделување на награди како благодарност за целосна посветеност на 
работата, подобрување на продуктивноста и квалитетот на производите. 
Безбедноста на работното место е важна за вас и за луѓето околу вас. 

Улогата на стручното лице во компанија
Улогата  на стручно  лице во една компанија е да ја  подигне свеста за 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА меѓу вработените во компанијата.
Улогата на стручното лице е да ги идентификува и контролира опасно-

стите  на работното место. Ова не значи дека сите опасности се елимини-
рани од работното место, бидејќи не постои работно место без ризик, туку 
дека нуди прифатливо ниво на ризик за вработените. Најголема и клучна 
улога во безбедноста има самиот вработен кој треба да се придржува кон 
препораките на работодавачот. Секогаш да доаѓа одморен на работното 
место  и да биде концентриран на работата.

Улогата на сручното лице во компанијата е да биде добар менаџер. 
Стручното лице за безбедност и здравје при работа преку имплементи-
рање  и  интегрирање на систем на управување со безбедност и здравје 
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при  работа, ги поставува основите на безбедносна култура во компанијата 
и нејзино постојано унапредување. Вработените треба да се почувствуваат 
како дел од  компанијата и да почувствуваат одговорност. Комуникацијата 
на стручното лице со вработените мора да биде приоритет во управување-
то со безбедноста и здравјето при работа. Не е постигната целта ако сме ги 
примениле само техничките мерки за директно отстранување на изворот 
на ризик во една компанија. 

Улогата на стручното лице подразбира:
• Секојдневна комуникација со вработените;
• Подготовка на програма и спроведување обуки на вработените за без-

бедно извршување на работата;  
• Обуки на вработените согласно соодветни упатства за безбедност при 

работа;
• Обука на вработените за безбедно извршување на работата врз основа 

на сопствена програма; 
• Обезбедување на лична заштитна опрема за вработените и начин на 

нејзина употреба; 
• Компаниски кодекси и упатства (правилник за БЗР);   
• Писмени упатства за безбеден начин на работење вклучувајќи ја и по-

требата за спроведување на одмори. 
Самите работници кои учествуваат во работилниците за БЗР  имаат по-

голема свест за подобра БЗР во работната средина .
Стручните лица треба воедно да бидат и добри лидери и менаџери во 

компанијата каде работат. 
Успехот на компанијата зависи и од правилната распределба на од-

говорностите на секој вработен.

Даниела Филиповска  
Стручно лице за безбедност и здравје при работа
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Евиденција на повредите – 
корисна информација или статистичка операција?

Повреда!!! Нешто што никој не сака да го доживее, нешто што ниту 
една организација не го посакува!!! Но сепак е реалност и секојдневие!!! 
И веднаш на почетокот клучно прашање: ДАЛИ ИМА ТОЧЕН ПОДАТОК ЗА 
БРОЈОТ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА ВО МАКЕДОНИЈА? Самиот одговор е НЕ!!!

Но ајде да тргнеме по ред! Законската регулатива во Македонија со-
гласно Законот за безбедност и здравје при работа (консолидиран текст 
2017) има два клучни члена како составен дел од точката 6 од самиот закон 
(Евиденција и извештаи) и тоа членовите 36 и 37. Пред да продолжиме со 
анализа на моменталната ситуација најпрво би ги цитирал доследно самите 
членови 36 и 37.

Членот 36 од Законот всушност се однесува на работодавачот кој е дол-
жен веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа по настанот писмено да го извести 
органот на државната управа надлежен за работите на инспекција на труд 
и претседателот на синдикалната организација и претставникот на врабо-
тените за: секој смртен случај, колективна несреќа како и повредите при 
работа кои предизвикуваат времена неспособност за работа повеќе од три 
дена и секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува 
безбедноста на вработените при работа. Важен момент во рамките на овој 
член е тоа што известувањето на работодавачот покрај општите податоци 
содржи и краток опис на настанот и неговите последици.

Од друга страна, членот 37 од Законот ги обврзува работодавачите да 
водат евиденција за: професионалните болести, заболувањата во врска со 
работата, повредите при работа и смртните случаи при работа. 

Анализирајќи ги членовите неколку прашања веќе години се поставува-
ат (барем за мене) и тоа:
• Дали има точен број на ЛОКАЛНО и НАЦИОНАЛНО ниво за бројот на 

повредени лица на годишно ниво?
• Дали се евидентирани професионални заболувања?
• Дали организациите имаа корисна информација од статистичките податоци?
• Дали се користат „искуствата“ од претходни повреди за подобрување 

на безбедноста во организациите?
• Дали постои потреба од воведување на национален регистар за повре-

дени лица?
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Гледајќи ги поставените прашања можеби приоритет треба да се даде на 
фактот како самите организации ги користат овие информации за повреде-
ните лица? Дали истите прават сеопфатна анализа и превземаат мерки со 
цел да не се повтори иста или слична повреда или само се придржуваат кон 
законските прописи и истите само ги документираат и пријавуваат повре-
дите до локалниот инспекторат.

Но, имајќи предвид дека Законската регулатива од областа безбедност 
и здравје при работа е активна скоро 12 години (од 2007 година) можеби и 
на бројот на повредени лица (доколку постои системски и точен податок) 
може да се гледа како на корисен податок во насока на доследна примена 
на законот. Имено самиот тренд на намалување на повредите би укажал на 
констатација на добра пракса од областа на безбедноста.

Во таа насока во прилог на овој дел би прикажал само еден дел од обем-
ната работа која како член на Битолското Здружение за заштита при рабо-
та секоја година (започнувајќи од 2009) во соработка со Битолското сто-
панство и локалниот инспекторат ја правиме. Тоа е сеопфатна анализа на 
бројот на повреди која оди во насока на евиденција на бројот на повреди во 
Битолскиот регион од која анализа имаме статистички податок. Но, целта 
на анализата е всушност оној втор дел, а тоа е презентација на податоците 
пред самите индустриски капацитети од каде се креираат и иницијални че-
кори за подетална (длабинска) анализа во самите организации кои водат и 
всушност во одредени капацитети доведуваат до добра пракса, измени во 
процесите, но во краен случај и значително намалување на бројот на повре-
дени лица.

Во прилог на овој дел само би прикажал и еден официјален податок од 
спроведените анализи, а тоа е бројот на евидентирани повреди во Битола и 
Битолското стопанство.

Година Повреди Смртни Случаи ВКУПНО

2015 310 1 311

2016 286 / 286

2017 264 1 265

Анализирајќи го табеларниот приказ слободно може да се констатира 
дека доследната примена на законската регулатива и тоа како води кон на-
малување на повредите, но сепак за жал сеуште се евидентираат. Но, сепак 
охрабрувачки податок е моментот кој говори дека иако бројот на вработе-
ни лица во Битола од година во година се зголемува, бројот на повредени 
лица е во тренд на опаѓање. Само за компарација во моментот во Битола се 
евидентирани 14.875 вработени лица, што доколку се спореди со бројот на 
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повредени лица (265) доведува до констатација дека бројот на повредени 
лица е всушност 1.78%. Во насока на детална анализа на бројот на повреди 
и повредени лица е и фактот што анализата за 2015 година говори дека 
процентот на повредени лица е 2.05% во ситуација каде бројот на вработе-
ни лица е незначително помал од 2017.

Но, вистинското прашање е дали овие податоци треба да останат само 
како статистика и како официјален документ или треба да се оди чекор по-
натаму имајќи во предвид дека самиот закон, т.е. членот 36 предвидува и 
податоци за краток опис на настанот и неговите последици. Па зарем ова 
не е и повеќе од одличен податок за идни активности кои предвидуваат 
дополнителни заштитни мерки, едукација на вработените и избегнување на 
идни слични повреди?

Од друга страна, анализирајќи ја ситуацијата во поглед на повредите она 
што и можеби е и уште еден битен податок е евиденцијата на т.н. професи-
онални заболувања. Иако законот и законската регулатива предвидува и 
прегледи на вработените и пријава на секое професионално заболување, 
барем податоците во Битолскиот регион говорат дека НИТУ ЕДНО НЕ Е 
ЕВИДЕНТИРАНО!!! Оваа ситуација не доведува до констатација дека или 
навистина ги нема или истите постојат но не се евидентирани. 

Финално зборувајќи за оваа тематика, би кажал дека овој дел е всушност 
можеби и само иницијална каписла за идни системски активности кои би 
довеле до подобрување на состојбите во организациите, но воедно и до си-
туација каде бројот на повреди од година во година ќе биде се помал.

Проф. д-р Иво Кузманов
Раководител на отсекот за 

Индустриско инженерство и менаџмент
Технички Факултет Битола
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титна капа.
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(SRA+SRB) Отпорни на лизгањ
е

Категориа
Карактеристики на заш

титните чевли
01 

Сите основни карактеристики, согласно со стандард EN 20347.

02 
Сите основни карактеристики, согласно со стандард EN 20347 + отпорност на продирањ

е и апсорпција на вода.

S1 

Сите основни барањ
а, согласно стандардот EN 20345-1 се исполнети. Чевлите м

аркирани со категорија S1, со м
етална капа - заш

титуваат од удар со 
м

аксим
ално ниво на енергија со еквивалентност од 200 J и притисок од 15 kN 

- Преден дел на чевелот- затворен;
- Aнтистатични чевли;
- Апсорпција на енергијата од стапалото во област на петата.

S1P 
Сите карактеристики на S1 се исполнети + м

етална плоча во ѓонот (отпорност од пробивањ
е од тврди предм

ети).

S2 
Сите карактеристики на S1 се исполнети + отпорност на продирањ

е и апсорпција на вода.

S3 
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етална плоча во ѓонот (отпорност од пробивањ
е од тврди предм

ети).
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еш
авина од 

нив. 100%
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аксим
ално ниво на енергија со еквивалентност од 200 Ј и притисок 15 kN.
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 водоотпорни, со м

етална капа - за заш
тита од удар со м

аксим
ално ниво на енергија од 200 Ј и притисок 15 kN и м

етална плоча во ѓонот 
(отпорност од пробивањ

е од тврди предм
ети).
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СТАНДАРТИ/ STANDARDS
Определя общ

ите изисквания и методи за изпитване на обезопасяващ
и, защ

итни и работни обувки за проф
есионална употреба.

Всички основни характеристики, съгласно стандарт EN 347+ устойчивост на проникване и поглъщ
ане на вода

Всички основни характеристики, съгласно стандарт EN 347

Всички характеристики на S1 трябва да бъдат спазени+ устойчивост на проникване и поглъщ
ане на вода.

Всички характеристики на S1 трябва да бъдат спазени+ метална пластина в ходилото
(устойчивост на пробож

дане от твърди предмети).

Всички характеристики на S2 трябва да бъдат спазени+ метална пластина в ходилото  
(устойчивост на пробож

дане от твърди предмети).

Всички основни характеристики, съгласно стандарт EN 345, но изцяло изработени от гума, PVC, нитрил или друг материал, както и смес от 
тях. 100% водонепромокаеми, с метално бомбе - защ

ита от удар, с максимално енергийно ниво с еквивалентност 200 J и натиск от 15 kN.

Всички основни характеристики, съгласно стандарт EN 345, но изцяло изработени от гума, PVC, нитрил или друг материал, както и смес от тях. 100% водонепромокаеми, с 
метално бомбе - защ

ита от удар, с максимално енергийно ниво с еквивалентност 200 J и натиск от 15 kN, метална пластина в ходилото (устойчивост на пробож
дане).

Всички основни изисквания съгласно стандарт EN 345-1 са спазени. Обувките, маркирани с категория S1, са с метално бомбе - 
защ

ита от удар, с максимално енергийно ниво с еквивалентност 200 J и натиск от 15 kN
- предна част на обувката - затворена
- антистатични обувки
- поглъщ

ане на енергията от ходилото в областта на петата
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Ги определува опш

тите барањ
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етоди за тестирањ
е на безбедни, заш

титни и работни чевли за професионална употреба.

EN 20345
Ги одредува основните и дополнителни барањ

а за безбедни чевли за професионална употреба, вклучително  
и заш

титни елем
енти (заш

титна капа), кои ш
титат при удар и се тестирани на ниво од 200 J.

EN 20347
Спецификации на работни чевли за професионална употреба, без заш

титна капа.
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(SRA+SRB) Отпорни на лизгањ
е

Категориа
Карактеристики на заш

титните чевли
01 

Сите основни карактеристики, согласно со стандард EN 20347.

02 
Сите основни карактеристики, согласно со стандард EN 20347 + отпорност на продирањ

е и апсорпција на вода.

S1 

Сите основни барањ
а, согласно стандардот EN 20345-1 се исполнети. Чевлите м

аркирани со категорија S1, со м
етална капа - заш

титуваат од удар со 
м

аксим
ално ниво на енергија со еквивалентност од 200 J и притисок од 15 kN 

- Преден дел на чевелот- затворен;
- Aнтистатични чевли;
- Апсорпција на енергијата од стапалото во област на петата.

S1P 
Сите карактеристики на S1 се исполнети + м

етална плоча во ѓонот (отпорност од пробивањ
е од тврди предм

ети).

S2 
Сите карактеристики на S1 се исполнети + отпорност на продирањ

е и апсорпција на вода.

S3 
Сите карактеристики на S2 се исполнети + м

етална плоча во ѓонот (отпорност од пробивањ
е од тврди предм

ети).

S4 
Сите основни карактеристики, согласно стандардот EN 20345, но целосно изработени од гум

а, PVC, нитрил или друг м
атеријал, како и м

еш
авина од 

нив. 100%
 водоотпорни, со м

етална капа - за заш
тита од удар, со м

аксим
ално ниво на енергија со еквивалентност од 200 Ј и притисок 15 kN.

S5
Сите основни карактеристики, согласно стандардот EN 20345, но целосно изработени од гум

а, PVC, нитрил или друг м
атеријал, како и м

еш
авина од 

нив. 100%
 водоотпорни, со м

етална капа - за заш
тита од удар со м

аксим
ално ниво на енергија од 200 Ј и притисок 15 kN и м

етална плоча во ѓонот 
(отпорност од пробивањ

е од тврди предм
ети).
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PDCA циклус - процесна алатка за исполнување на 
задачите од областа на безбедност и здравје при работа

Кога ќе се спомене документиран начин на работење од областа на без-
бедност и здрајве при работа честопати се помислува на „Правилникот за 
начинот на водење на евиденцијата во областа на безебедност и здравје 
при работа” (Службен весник на Република Македонија бр.136/2007). Воо-
бичаено, работодавачите сметаат дека евиденциите наведени во овој пра-
вилник (токму така и пишува во Правилникот, дека ова се само евиденции) 
служат само за да ги исполнат законските барањата во случај на повреда на 
работното место или инспекциски надзор.

Но, што потоа со овие податоци, како истите можат да се искористат 
во секојдневното работење, кому и колку можат да му користат или дали 
и колку од овие податоци ќе им бидат основа за подобрувања во нивното 
работење?

Размислувајќи на оваа тема, во ниеден момент не помислив да пишувам 
за Правилникот за начинот на водење на евиденцијата во областа на бзе-
бедност и здравје при работа, но ете, неизбежно и доволно е да го споме-
неме.

Она што е моја цел во овој текст е да напоменам, а и да наведам на раз-
мислување дека податоците од ваквите евиденции треба да ни послужат 
како влезни податоци при извршување на одредени работни задачи (обич-
но проектни задачи) или други компаниски процеси каде составен дел се 
и мерките за безбедност и здравје при работа. Секоја компанија мора да 
најде начин како погоре наведените евиденции да бидат дел од „мозаикот” 
на нејзиниот документиран начин на работење.

Безбедноста и здравјето при работа е токму тоа - процес на примена на 
мерки со цел заштита на здравјето на сите оние кои извршуваат работни 
задачи, на начин кој е оценет како најдобар од можните решенија, со ресур-
си кои се најсоодветни за таквата работна задача и механизам за контрола 
при примена на истите. Ваквата состојба секогаш може да се подобрува, 
мерките да станат поефикасни, ризиците да се намалат.

За таа цел, потребно е да се размислува процесно, односно секоја пого-
лема активност или случување може да се разгледува како процес со неј-
зините влезни и излезни елементи, ресурси и контролни елементи. Ваквиот 
процесен пристап може да се следи преку PDCA методата.

Кратенката PDCA потекнува од четирите англиски зборови “Plan-Do-
Check-Act” кои значат „Планирај-Направи-Провери-Подобри” со кои се 
опишува циклусот на континуирани подобрувања. PDCA циклусот е начин 
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на размислување, начин на пристапување кон извршување на работните 
задачи. Изворно, автор на овој циклус е Edwards Deming, еден од водечките 
американски теоретичари на менаџмент системите, исклучително заслуж-
на и почитувана личност во Јапонија кој допринел за економскиот развој во 
Јапонија во втората половина на дваесетиот век. „Континуираните подоб-
рувања” се одговор на фактот кој можеме да го потврдиме само ако подо-
бро ја погледнеме околината околу нас - секое опкружување е менливо, а 
со тоа и компаниите, кои мора да бидат способни да ги следат промените, 
да прават подобрувања  и да бидат успешни. Значи, не е доволно само да 
имаме одредени податоци (во форма на евиденции), туку потребно е тие 
податоци да бидат дел од системот за  безбедност и здравје при работа во 
компанијата и таквиот систем постојано да го подобруваме.

ПЛАНИРАЈПОДОБРИ

ПРАВИПРОВЕРИ

Слика 1. PDCA циклус

Се што сакаме да направиме, потребно е да се испланира. Планирањето 
треба да биде пропорционално на обемот и важноста на работата, да биде 
насочено кон поуспешно работење, но не треба да биде цел што реално не 
може да се оствари. Што треба да содржи едно планирање? Пред сè, ресур-
си кои ни се потребни за да се оствари целта, дефинирање на начин на кој 
можеме тоа да го направиме, согледување со какви проблеми и ризици (ако 
ги има) можеме да се соочиме, дефинирање на мерење на постигнатиот ре-
зултат и како ќе се увериме дека таа цел сме ја оствариле.

По планирањето, потребно е да се премине кон реализација. Тоа значи 
дека со помош на влезните елементи (тука влегуваат и мерките за БЗР)  и 
планираните ресурси (материјали, луѓе) се реализира планираното решение 
и се преземени сите мерки кои се предвидени како заштита од  евентуални 
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опасности и ризици. Доколку е извршено успешно планирање, големи се 
можностите и реализцијата да биде успешна.

Следната фаза е проверка на тоа што е направено. Тоа подразбира 
потврда дали направеното е се она што е планирано и дали е постигнат 
очекуваниот резултат, дали во текот на реализцијата податоците, мерките 
и ресурсите биле соодветни и доволни и дали имало некои проблеми кои 
не биле предвидени. Ова е можеби најважна и најосетлива фаза, бидејќи 
потребно е да се има соодветен и реален критериум, да се погледне реално 
на работите. Секогаш е потребно да се гледа реално и објективно.

Во четвртата фаза - подобрување се преземаат соодветните мерки. 
Како почеток на оваа фаза потребно е да биде согледување на се она што 
не е направено (требало да се направи), отстранување или ублажување на 
согледаните проблеми, усогласување на применетите ресурси кои би биле 
соодветни и доволни за реализирање на активности, доколку е потребно 
поставување на нови критериуми (мерни големини) кои ќе се пратат. Сите 
овие работи потребно е да се документираат и врз основа на нив да се пре-
земаат мерки веднаш по завршување на работната задача или пред поче-
ток на нова работна задача од истиот тип.

Универзалноста на PDCA циклусот е во тоа што може да се примени 
практично во се што работиме, во секојдневниот живот или во било кој сег-
мент на функционирање на било која компанија. Обидете се, за неколку 
важни за Вас активности да го примените PDCA циклусот. Искористете ги 
законски задолжителните евиденции да Ви бидат основа со цел подобру-
вање на работењето, а не само како евидентирани бројки.

Употребете ги како влезни елементи за примена на PDCA циклусот, на 
пример:
• за оценка на компетентноста на одреден работник за одредена работна 

задача како влезен елемент треба да биде и видот на обуки. За да се 
подобри компетентноста, потребни се нови обуки.

• во случај на реорганизација и оптимизација на бројот на вработени како 
влезни елементи потребно е да се земат предвид обуките, здравствена-
та состојба на вработените, евентуалните здравствени ограничувања.

• резултатите од испитувањата на средствата за работа треба да бидат 
основа за реализација на проект за модернизација на опремата со цел 
побезбедно извршување на работните задачи.

• во текот на реализирањето на некоја проектна задача како влезен еле-
мент потребно е да бидат содржани и податоците за обука на вработе-
ните, испитувањето на осветлување, бучава, вибрации и микроклимата 
во одредени работни простории, евентуални досегашни повреди за да-
дениот вид на работни задачи.
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Поврзаноста на податоците кои се добиваат од законските барања во 
однос на подобрување на мерките за безбедност и здравје при работа е 
огромна и претставува потенцијал на податоци кој не смее да биде и остане 
само како евидентиран податок.

м-р Игор М. Стојчески
Раководител на РЕ за БЗР и

системи за управување со квалитет
Производство на топлина

Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
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Година на безбедност и здравје 
при работа во Република Србија

Владата на Република Србија донесе Одлука со која 2019 година ја про-
гласи за година на безбедноста и здравјето при работа, со цел свртување 
на вниманието на јавноста за важноста на оваа област, имајќи во пред-
вид дека прашањето за безбедноста и здравјето при работа е од посебно 
општествено значење и претставува заеднички интерес за сите вработени 
и работодавачи. Министерството за труд, вработување, боречки и социјал-
ни прашања по тој повод, заради намалување на бројот на повреди на ра-
ботните места, изработи План на активности со кој ќе се посвети посебно 
внимание на доследна примена на мерките за безбедност и здравје при 
работа, почитување на пропишаните процедури и подигнување на свеста 
на работодавачите и вработените за важноста од примената на овие мерки. 
Работниците во Србија се најголем ресурс и затоа заслужуваат најголемо 
ниво на безбедност и здравје при работа. Предлог планот на активностите 
е даден на разгледување на Социјално – економскиот совет на Република 
Србија, со цел одбележувањето на овие значајни настани во потполност да 
ги вклучат и социјалните партнери и во најскоро време се очекува негово 
усвојување.

Мотив за ваквиот потег на Министерството се наоѓа во фактот што де-
нес, повеќе отколку досега, во Србија се зборува за безбедноста и здравјето 
при работа, но од друга страна статистичките податоци не го покажуваат 
тоа. Според Извештајот на Управата за безбедност и здравје при работа: 
• во 2017 година се случиле вкупно 10.213 повреди на работно место, 

од кои 9 се смртни, 898 тешки, 677 тешки повреди при доаѓање и 
заминување од работа и 8.628 лесни повреди на работното место. 

• во 2016 година, се случиле вкупно 9064 повреди на работно место 
од кои 8 смртни, 763 тешки, 473 тешки при доаѓање и заминување 
од работа и 7.820 лесни повреди на работа. 

• во 2015 година се случиле вкупно 7.991 повреди на работно место 
од  кои 5 смртни, 724 тешки, 452 тешки при доаѓање и заминување 
од работа и 6.810 лесни повреди на работа. 

Овие податоци укажуваат на потребата од согледување на состојбата во 
поглед на инспекцискиот надзор над примена на прописите од областа на 
безбедност и здравје при работа која ја спроведува Инспекторатот за труд, 
како организациона единица на Министерството за работа, вработување, 
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боречки и социјални прашања. Целта на вкупната политика на надзор во 
областа на безбедност и здравје при работа е, пред се, спречување на по-
вреди при работа и појава на професионални болести, а се заснова на при-
движување на низа активности во повеќе области на дејствување, како што 
е, на пример: 
• воспоставување на одговорност на работодавачот во сите фази на ра-

бота, 
• примена на превентивни мерки во сите облици на работа и технолошки 

фази на работа, 
• процена на ризик и управување со него на сите работни места, 
• оспособување на вработените за безбедна работа, 
• следење на нивната здравствена состојба, 
• следење на параметрите на условите на работната средина и сл.

Надзорот се врши кај домашните и странските правни и физички лица 
кои имаат вработени, односно кои имаат статус на работодавач и се одне-
сува на примена на Законот за безбедност и здравје при работа и подзакон-
ските прописи од областа на безбедност и здравје при работа, општите, по-
себни и поединечни колективни договори и општи акти, со кои се уредуваат 
правата, обврските и одговорностите во областа на безбедност и здравје 
при работа, општите акти со кои се уредуваат работните места, видот и 
степенот на стручна подготовка, потребното знаење и другите потребни 
услови за засновање на работен однос на тие работни места, договор за 
работа, во делот во кој се уредуваат правата, обврските на вработените и 
работодавците во областа на безбедност и здравје при работа, техничките 
прописи и национални стандарди во делот кој се однесува на безбедност и 
здравје при работа.

Во периодот јануари – декември 2017 година според Извештајот на Ин-
спекторатот за труд, инспекторите за труд извршиле 919 инспекциски над-
зори при смртни, тешки со смртни, тешки, колективни и лесни повреди на 
работа и тоа: 23 надзори при смртни повреди на работа, 16 надзори при 
тешки повреди на работа со фатален исход, 14 надзори при колективни по-
вреди на работа, 817 надзори при тешки повреди на работа и 49 надзори 
при лесни повреди на работното место.  

Во периодот јануари – декември 2016 година инспекторите за труд из-
вршиле 900  инспекциски надзори при смртни, тешки со смртни, тешки, ко-
лективни и лесни повреди на работа и тоа: 29 надзори при смртни повреди 
на работа, 13 надзори при тешки повреди на работа со фатален исход, 774  
надзори при тешки повреди на работа, 20 надзори при колективни повреди 
на работа и 64  надзори при лесни повреди на работното место. 
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Во периодот јануари – декември 2015 година инспекторите за труд из-
вршиле 947 инспекциски надзори при смртни, тешки со смртни, тешки, ко-
лективни и лесни повреди на работа и тоа: 24 надзори при смртни повреди 
на работа, 14 надзори при тешки повреди на работа со фатален исход, 780 
надзори при тешки повреди на работа, 18 надзори при колективни повреди 
на работа и 111 надзори при лесни повреди на работното место.

Како што може да се забележи, бројките во поглед на повредите на ра-
ботно место не се променети значително во изминатите неколку години во 
смисла на евентуален тренд на нивна промена, што укажува на потребата 
за превземање на дополнителни мерки по ова прашање од страна на држа-
вата, сите социјални партнери, но и научната и стручната јавност. 

Со цел спречување на повредите на работното место и појавата на про-
фесионални болести неопходно е: 
• доследна примена на Законот за безбедност и здравје при работа и под-

законските акти во оваа област,
• да се продолжи со процена на ризик и да се врши перманентно проце-

нување на ризикот со практична примена на актите за процена на ризик,
• да се инсистира на почитување на пропишаните постапки на процена 

на ризик,
• да се елиминираат сите негативни појави и воочени недостатоци и не-

правилности во постапката на процена на ризик,
• да се вршат постојани контроли и надзор над работата на правните 

лица и претприемачите со лиценца за обавување на активности за без-
бедност и здравје при работа, со одземање на лиценцата во случај на 
незаконито работење,

• да се воспостави редовна соработка на инспекцијата за труд со органи-
те за прекршоци со цел следење на сите фази во текот на процесуирање 
на барањето за превземање на прекршочна постапка и начинот на нив-
но решавање (особено во поглед на висината на изречени казни),

• да се воведе координирана соработка на сите служби, институции и по-
единци чии програми содржат активности за спречување на повредите 
на работното место, како и правилна распределба на дејностите во тим-
ското работење на експертите од различни профили, како во рамките 
на Советот за безбедност и здравје при работа, така и во рамките на за-
едничките активности на Унијата на работодавачи на Србија, репрезен-
тативните синдикати, Инспекторатот за труд, Управата за безбедност и 
здравје при работа, стручни институции и др.,

• да се засили медиумската кампања (ТВ, радио, печатени медиуми) и да 
се насочи кон намалување на бројот на повреди на работното место, 
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професионалните заболувања и болести на работно место, со посебен 
осврт на високоризичните сектори (градежништво, хемиска индустрија, 
земјоделие и сл.) и секторот на мали и средни претпријатија,

• да се изработат и промовираат брошури со цел промоција на развојот 
на националната култура на превенција во областа  на безбедност и 
здравје при работа (подигање на свестта и информирање на јавноста),

• да се воведе континуирана обработка на податоците во сите служби и 
институции кои се занимаваат со проблемите за безбедност и здравје 
при работа, од ниво на работодавач до ниво на Република, да се овоз-
можи сеопфатна обработка на податоци од пријава на повреда на рабо-
та, како и ажурирање на обработката на податоците, при што резултати-
те од анализата би биле што порано достапни на сите заинтересирани 
институции, служби, синдикати и надлежни министерства, а заради пре-
вземање на соодветни превентивни мерки,

• да се воспостави ефикасен национален систем за регистрација и присо-
бирање на  податоците за повреди на работа и професионални болести.

Имајќи го предвид сето ова, одговор на некои отворени прашања може 
да понуди  Стратегијата за безбедност и здравје при работа во Република 
Србија за периодот 2018-2022 година со акционен план за нејзино спрове-
дување која е усвоена кон крајот на 2018 година. Овој документ претставу-
ва континуитет во однос на Стратегијата за периодот 2013-2017 година и го 
отсликува определувањето кон создавање на безбедна работна и животна 
средина за преку два милиони вработени во Србија. Целта е да се обезбе-
ди највисоко можно ниво на физичко и ментално здравје и социјална бла-
госостојба на вработените со секаков вид на занимање, како и создавање 
на систем на безбедност и здравје при работа кој ќе создаде безбедна и 
здрава работна средина која на вработените  ќе им овозможи продуктивно 
да работат се до пензија. Општата цел на оваа стратегија е унапредување 
на безбедност и здравје при работа и зачувување на здравјето на работ-
но активно население, односно унапредување на работните услови заради 
спречување на повредите на работа, професионалните болести и болести-
те во врска со работата и нивно сведување на најмала можна мерка. По-
себни цели на Стратегијата се унапредување на  безбедноста и здравје при 
работа, превенција на повредите за работа и професионалните болести и 
унапредување на евиденцијата за повредите на работа. Во остварување на 
наведените цели важна улога има социјалниот дијалог, промоцијата на без-
бедноста и здравје при работа, образование и обука за безбедност и здравје 
при работа, унапредување на правната рака, унапредување на инспекци-
скиот надзор, унапредување на евиденција во оваа област. Во врска со овие 
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цели, се превземени сите активности, како што е работата на текстот за За-
конот за осигурување од повреди на работа и професионални болести. 

Врз основа на сето наведено, може да се заклучи дека во последните 
неколку години Република Србија превзема интензивни активности во 
правец на унапредување на системот за безбедност и здравје при работа и 
дека резултатите на оваа политика се очекуваат и во извештаите на Управа 
за безбедност и здравје при работа и Инспекторатот за труд во наредниот 
период. 

Проф. д-р Весна Николић                   
Доц. д-р Александра Илић Петковић 

Факултет за заштита при работа во Ниш, Универзитет Ниш
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Безбедност и здравје при работа во Црна Гора

Продолжува нашето видување за тоа како е структурирана безбедноста 
и здравјето при работа во околните земји. На ред е Црна Гора, за која има 
доста интересни факти, иако како земја е помала од Македонија. Посебно 
е интересна структурираноста на безбедноста и здравјето при работа. Но, 
да почнеме со ред... сигурно можеме да извлечеме некои интересни поуки.

Правото на заштита  при работа (ЗПР во натамошниот текст) е загаран-
тирано со Уставот на Црна Гора, а Законот за заштита и здравје при работа 
е клучен закон кој е донесен во Собранието на Црна Гора во 2014 година. 
Притоа се извршени и одредени усогласувања со ЕУ Директивите за вове-
дување на мерки за поттикнување на безбедноста при работа.

Со новиот концепт се воведени технички мерки со цел заштита и удоб-
ност во работењето,  воведени се компоненти за здравјето на вработените, 
проширување на обврските и должностите на одговорните страни во ра-
ботната средина или работното опкружување како би се подигнало нивото 
на БЗР со почитување на генералните принципи за БЗР со процена на ризик 
на сите работни места и со препознавање на методи и мерки за елимини-
рање на ризиците како би се обезбедила нивна имплементација.

Како дел од Владата на Црна Гора, Министерството за труд и социјал-
на грижа согласно Уредбата за организацијата и начинот на работа на др-
жавните управи е првото скалило на хиерархиската подреденост на БЗР 
во Црна Гора. Во рамките на ова Министерство во Директоратот за труд во 
2013 година е воспоставена Дирекција за заштита при работа.

До крајот на 2018 година се усвоени околу педесетина подзаконски акти 
кои во голема мера се исти и како кај нас. Но, постои веќе евидентна раз-
лика што со програмата за пристапување на Црна Гора кон  ЕУ за периодот 
од 2014 до 2018 година е изготвен Акционен план за постепено имплемен-
тирање на правните норми на ЕУ и изградба на неопходни капацитети за 
имплементација и спроведување на правната регулатива на ЕУ Поглавје 19 
– Социјална политика и вработување кој е усвоен во 2015 година од страна 
на Владата на Црна Гора, а за што би требало веќе да почнеме да се подго-
твуваме наскоро и кај нас. Новата концепција која се воведува се однесува 
пред се на дефинирање на новите значења и изрази кои се употребени во 
постоечкиот закон за заштита и здравје при работа, а се однесуваат на :
• Вработени;
• Превенција;
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• Стручно лице за заштита и здравје при работа;
• Привремени или мобилни градилишта;
• Инвеститори за реализација на проекти;
• Координатор за заштита и здравје при работа во фаза на изработка на 

проекти; 
• Координатор за заштита и здравје при работа во фаза на реализација 

на активностите;
• Изведувачи на проектот;
• Акт за процена на ризикот.

Проширувањето на новата концепција се однесува и на обврските и од-
говорностите на релевантните субјекти во работната средина односно око-
лина со цел подигнување на нивото на БЗР како што се:
• Одредување на координатор во фаза на изработка на проекти и во фаза 

на релизација на истите – Инвеститорот е должен да одреди еден или 
повеќе вакви координатори кога има еден или два изведувачи на про-
ектот и тоа посебно за секоја фаза. Тие лица се вработени кај инвести-
торот согласно законот и со одлука се одредуваат нивните активности 
пропишани со Законот за заштита и здравје (ЗЗЗ).

• Полагање  на стручен испит за координатори.
• Изработка на План за мерките за БЗР – Работодавачот е должен да 

изврши измени или дополнување на плановите за мерки за заштита и 
здравје при работа доколку настапат услови (причини) кои влијаат на 
спроведувањето на мерките за БЗР и тоа најкасно пет дена пред отпоч-
нување со работата. 

• Одговорност на инвеститорите.
• Положбата на вработените односно Претставниците на вработените.
• Обврски на стручните лица односно служби.
• Мерките за БЗР во фаза на изработка на проекти и во фаза на изведба 

на истите.
• Дејности на координаторот во фаза на изработка и во фаза на изведба 

на проектот.
• Парични казни за прекршоци на инвеститорот, координаторот за изра-

ботка и на координаторот за изведба на проектот.

Изведување на стручни работи
Како што е утврдено со Законот за заштита и здравје при работа, се-

кој работодавач е должен да организира стручни дејствија - стручно лице 
или организира стручна служба за БЗР - во зависност од организацијата, 
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 природата и обемот на работа, бројот на вработените кои учествуваат во 
работниот процес, број на работни смени, проценет ризик и број на локаци-
ски одвоени единици. 

Стручно лице е лице со ВСС – технички или техничко – технолошки или 
друг соодветен смер, со година дена работно искуство во струката и поло-
жен стручен испит за БЗР во соодветната дејност, што се одредува од стра-
на на работодавачот во пишана форма. Доколу работодавачот нема такви 
лица во неговата организација, тој е должен да ангажира правно лице или 
претприемач кој има овластување за вршење на стручни работи од областа 
на БЗР.

Најчести нерегуларности во областа на БЗР утврдеии од страна на 
Управата за инспекциски работи на Црна Гора

Како најчести нерегуларности утврдени од страна на Управата за ин-
спекциски работи се наведени главно оние кои што ги има и кај нас, а тоа 
се следните:
• Необезбедна лична заштитна опрема и средства на вработените, а се 

пропишани со стручни мислења на нивните работни места.
• Некористење на оваа опрема и средства од страна на вработените.
• Работници кои работат без сертификат за помината обука за БЗР и без 

лекарско уверение  за способност за работа.
• Непостоење на процена за ризик за сите работни места.
• Како најчести причини за повреди на работните места се:
• Непримена на мерки за БЗР што довело до лизгање, пад од висина или 

длабочина и сл.
• Ангажирање на лица кои не се обучени за безбедна работа на работни 

места каде претходно не се изведени никакви контроли на здравстве-
ната состојба.

• Оштетување на средствата за работа и нивно користење без претходна 
проверка и тестирање и без дозвола издадена од страна на овластени 
организации за БЗР.

На крајот се доаѓа до заклучок дека е подобро да се мисли кон иднината, 
да се работи на превенцијата и да се инвестира во превенција. Вложување-
то во последиците не е вистинска инвестиција. 

Воспитувањето, образованието и промоцијата се најважни области како 
превземените мерки за БЗР не би биле трошок за вработените. 

Зарем не е време веќе конечно да се скокне на следно ниво кај нас? 
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Дали можеме подготвени да го дочекаме отворањето на поглавјето по-
врзано со социјалната политика и вработувањето? 

Извор: Министерство за труд и социјална грижа на Црна Гора – Влада на 
Црна Гора

                                                                                  
Ѓоко Павлов 

Стручно лице за БЗР
ПУКЕТ КОНСАЛТ ДС, Струмица
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Професионално здравје или медицина на трудот

Пофесионална изложеност и последици врз здравјето и економијата
Правото на работа претставува едно од основните права на човекот. 

Во нашата земја тоа е утврдено со член 32 од нашиот Устав, каде на секој 
граѓанин му се гарантира право на работа, слободен избор на вработување 
и заштита при работa.  

Но, неоспорен факт е дека работниците во текот на својата работа се из-
ложени на влијанието на голем број професионални штетности и опасно-
сти, што можат да бидат причина за повреди на работа, појава на малигни и 
кардиоваскуларни болести, мускуло-скелетни, репродуктивни, невроток-
сични и психолошки промени, губиток на слухот и други професионални и 
непрофесионални оштетувања на здравјето.

Постојат повеќе од 150 физички, хемиски и биолошки агенси што се 
класифицирани како професионални канцерогени на кои се изложени 
околу 20-30% од машката и 5-20% од женската професионално активна 
популација.

Се проценува дека секоја година во земјите на ЕУ умираат по 74.000 
работници поради професионална изложеност на хемиски супстанции, 
што е за 10 пати повеќе од регистрираните повреди на работа. Околу 15% 
од вработените во Европската унија секојдневно работат со хемиски суп-
станции во траење од најмалку една четвртина од нивното работно вре-
ме, а 19% се изложени на негативното влијание на прашината, пареите и 
аеросолите. Прашината и честичките претставуваат водечки проблем во 
професионалната патологија, а наночестичките се на врвот на листата на 
приоритетни и новопојавувачки професионални штетности.

Посебен проблем во професионалната патологија претставува екс-
позицијата на супстанции кои имаат канцерогено, мутагено и тератогено 
дејство, како и растечката употреба на сензибилизирачки професионал-
ни агенси. Професионалните малигни заболувања се причина за око-
лу 146.000 смртни случаи или за 1,4 милиони изгубени години на живот 
(DALYs). Професионалната експозиција е причина за смрт на 10% од сите 
случаи на карцином на белите дробови, бронхот и трахеата и на 24% од 
сите случаи на леукемија.

Анализата на учеството на професионалната експозиција во вкупно-
то оптоварување со болест покажува дека 5-18% од сите случаи на астма 
и 14% од случаите на хронична белодробна опструктивна болест (ХОББ) 
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имаат професионална етиологија. Секоја година се регистрираат по 
234.000 смртни случаи поради ХОББ со професионална етиологија, што 
 претставува 0,4% од вкупниот број регистрирани смртни случаи. Тоа е по-
врзано со 3 милиони изгубени години на живот (DALYs).

Професионалната експозиција на бучава е причина за губиток на слу-
хот кај 16% од оние кои имаат проблеми со слухот. Во оптоварувањето со 
болест професионалната глувост учествува со 0.3% или 4,2 милиони изгу-
бени години на живот (DALYs).

Директните трошоци за дијагноза, лекување и рехабилитација на по-
вредите на работа и професионалните болести значајно го оптоваруваат 
здравствениот систем, a индиректните трошоци поврзани со отсуството од 
работа, изгубената работна способност и намалената продуктивност прет-
ставуваат дополнително оптоварување на националните буџети на секоја 
земја. Според податоците на Европската агенција за здравје и безбедност 
на работа, професионалните болести и повредите на работа, кои се после-
дица на несоодветно организираниот систем за безбедност и здравје на 
работа, ја чинат секоја земја меѓу 2,6- 3,8% од бруто националниот доход 
(GDP).

Современ, мултидисциплинарен и интегриран систем за безбедност 
и професионално здравје

Сé ова ја наметнува обврската, секоја земја да воспостави ситем за без-
бедност и здравје на работа во согласност со препораките што произлегу-
ваат од Конвенциите на Меѓународната организација на трудот и директи-
вите на Европската Унија. Таквиот систем мора да ги одразува специфич-
ностите и потребите на стопанството, но и можностите за негова финан-
сиска одржливост. Мултидисциплинарниот пристап во обезбедувањето на 
безбедноста и здравјето на работа се темели врз два клучни столба, и тоа: 
безбедност на работа и здравје на работа. 

Безбедноста на работа (occupational safety) се однесува на дизајни-
рање и одржување на безбедни услови за работа на работното место и 
идентификација на опасностите на работа (паѓања, лизгања, експлозии, 
пожари....) што можат да доведат до повреди на работа. 
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Слика 1. Приказ на активностите за безбедност и здравје при работа

Професионалното здравје (occupational health) е термин што се уште не 
е стандардизиран кај нас. Постои тенденција истиот да се поистоветува со 
вообичаениот термин здравје на работа, кој пак, во наши услови, се употре-
бува за да се дефинира здравствената (медицинска) грижа за работниците 
што ја обезбедуваат докторите специјалисти по медицина на труд. 

Професионално здравје не е медицина на труд. Тоа е еден многу поши-
рок и покомплексен концепт, каде медицината на трудот претставува само 
една алка во синџирот на активности и одговорности што треба да обезбе-
дат услови за ангажирање на здрави работници на здрави работни места. 
Според Заедничкиот комитет на Меѓународната организација на трудот и 
на Светската здравствена организација, професионалното здравје има за 
цел унапредување и одржување на највисок можен степен на физичка, пси-
хичка и социјална благосостојба на работниците од сите занимања; спречу-
вање на оштетувањата на здравјето како последица на условите за работа; 
заштита на работниците од професионалните ризици; одржување услови 
за работа во согласност со психолошките и физиолошките капацитети на 
работниците, како и прилагодување на работата кон работниците и на ра-
ботниците кон нивната работа (ILO/WHO, 1950).

Професионалното здравје се однесува на активностите што се во над-
лежност на  две научни дисциплини - индустриска хигиена (industrial 
hygiene) и медицина на труд (occupational medicine). 

Индустриската хигиена (industrial hygiene) се занимава со предвиду-
вање, препознавање, евалуација и контрола на штетностите на работната 
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средина (физички, хемиски и биолошки штетни фактори) на кои се изложе-
ни работниците во текот на својата работа, а можат да предизвикаат нару-
шување на здравјето, појава на професиоанлни болести и болести во врска 
со работата.  

Медицината на трудот (occupational medicine) е клиничка медицинска 
дисциплина која има значајно место во обезбедувањето на професионал-
ното здравје. Медицината на трудот се занимава со превенција, дијагноза, 
лекување и рехабилитација на професионалните болести, болестите повр-
зани со работата и повредите на работа. Специјалистите по медицина на 
трудот мора да имаат широк спектар на знаење од областа на клиничката 
медицина, но и да имаат компетенции за работа во останатите области што 
се релевантни за професионалното здравје (Bilthoven: WHO, 2000). Треба 
да се истакне дека интегрирањето на медицината на трудот во професи-
оналното здравје може да се реализира на различни начини – воспоста-
вување на клиничка практика во здравствени установи и во примарната 
здравствена заштита, воспоставување на универзално здравствено осигу-
рување и  ангажирање на фабрички доктори во самите компании, се само 
некои од нив.   

Професиоанлно јавно здравје (occupational public health) -  станува збор 
за нов концепт кој во себе треба да ги интегрира оние активности што прет-
ставуваат обврска за државата во процесот за унапредување на здравјето 
на работниците, превенција на болестите и повредите на работа.  Профе-
сионалното здравје е обврска на работодавачот и активностите се спрове-
дуваат на ниво на компанијата. Но, професионалното јавно здравје е об-
врска на државата и ги интегрира заложбите за обезбедување на подобро 
здравје на работниците и тоа преку национални јавно-здравствени програ-
ми и стратегии. Професионалното јавно здравје е клучната дисциплина во 
прибирање на информации и обработка на релевантни податоци (evidence 
based), врз основа на кои би се донесувале одлуките и би се креирале поли-
тиките во оваа област. 

Служби за професионално здравје 
Практичната имплементација на безбедноста и здравјето на работа им 

се доверува на службите за професионално здравје (occupational health 
services). 

Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот (МОТ) - ILO 
Occupational Health Services Convention, бр.161 и соодветната препорака 
(Occupational Health Services Recommendation бр.171), службите за профе-
сионално здравје ги дефинираат како служби што се воспоставени во или 
блиску до претпријатието (местото на работење) и служби на кои: „им се до-
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верени основните превентивни функции, но и одговорноста за советување 
на работодавачите, работниците и нивните претставници во обезбеду-
вањето на барањата за воспоставување и одржување на безбедна и здрава 
работна средина, со што ќе се олесни постигнувањето на оптимално фи-
зичко и ментално здравје во релација со работата, како и прилагодување на 
работата со капацитетите (способности) на работниците во согласност 
со состојбата на нивното физичко и ментално здравје“.

Постојат повеќе модели за нивно организирање – како служби воспо-
ставени во самата компанија, служби што се организираат за потребите на 
одредени гранки и дејности, служби во примарната здравствена заштита 
или како самостојни приватни установи. 

Организациската поставеност и содржината на активностите на служби-
те за професионално здравје зависат од економскиот потенцијал на земја-
та, како и од степенот на развиток на стопанството, од инфраструктурните 
капацитети во областа на трудот и социјалната политика, здравството, вра-
ботувањето и др.

Службите за професионално здравје се дефинирани како мултидисци-
плинарни, сеопфатни и есенцијално превентивно ориентирани служби што 
се одговорни за реализација на превентивните програми, мерките и актив-
ностите што се поврзани со работата, работното место и пошироката жи-
вотна и работна средина.

Во реализацијата на овие мерки и активности треба да бидат вклучени ком-
петентни стручни лица и специјалисти од многу различни области - доктори по 
медицина, доктори-специјалисти по медицина на трудот и други специјално-
сти, специјализирани медицински сестри од областа на медицината на трудот, 
инженери за заштита на работа, токсиколози, хемичари, физичари, психолози, 
специјалисти по индустриска хигиена и специјалисти од многу други области. 
Сите тие меѓусебно мора да соработуваат во заштитата на работната средина 
и унапредувањето на здравјето на професионално експонираните работници 
и го сочинуваат тимот за здравје и безбедност на работа.

Службите за професионално здравје и нивните функционални подси-
стеми треба да се ориентирани кон потребите на претпријатието и заед-
нички да се вклучуваат во идентификација на професионалните опасности 
и штетности, процена на професионалниот ризик на секое работно место, 
како и во анализата на карактеристиките на работната сила во претприја-
тието според пол, возраст, квалификација, фамилијарна состојба и слично. 
Овие податоци се неопходни за идентификација на вулнерабилните групи, 
како и на работниците со специјални потреби.

Службите за професиоанлно здравје и безбедност на работа се одговор-
ни за воспоставување на плановите за работа при промена во производниот 



ЗИЗ ТУТЕЛА   04/201948

ЗДРАВСТВО 

процес, при инсталирање на нови уреди, машини и опрема, при воведување 
на нови материјали и технологии за работа, при промени во организацијата 
на работа и др. Поради тоа, во работата на овие служби, покрај компетент-
ните стручни лица ангажирани во тимот за професионално здравје, треба 
да бидат вклучени и претставници на работодавачите и на работниците.

Професионалното здравје кај нас
Клучните одговорности на работодавачите во заштитата и унапреду-

вањето на здравјето на работниците кај нас се дефинирани со повеќе чле-
нови од Законот за безбедност и здравје на работа (Сл. Весник на РМ бр. 
53/13 -пречистен текст).  Оттука, безбедноста и здравјето на работа кај нас 
би требало да се обезбедува преку интегрирани служби за професиопнал-
но здравје. 

За жал, ваков организациски модел кај нас не постои, а обврските од За-
конот за безбедност и здравје на работа се спроведуваат преку две структу-
ри кои припаѓаат на две ресорни министерства: овластени правни субјекти 
за вршење на стручни работи за безбедност на работа кои се во ресорна 
надлежност на Министерството за труд и социјална политика и овласте-
нини установи за медицина на труд, кои ресорно припаѓаат кон Министер-
ството за здравство, но се овластени само за спроведување на активности  
што се регулирани со Законот за безбедност и здравје на работа.  

Овластени установи за медицината на трудот кај нас 
Овластените установи за медицина на труд учествуваат во тимот за про-

ценка на ризиците на работни места и во спроведување на превентивните 
здравствени прегледи на работниците, а својата работа  ја обавуваат врз 
основа на договор за извршена работа со работодавачот и/или овластени-
от правен субјект за безбедност на работа.

Во Република Македонија постојат повеќе од 40-тина овластените уста-
нови за медицина на труд (очигледно несоодветен и наследен термин од 
претходниот период), кои од  министерот за здравство  се овластени само 
за извршување на активности што се предвидени во член 20 од Законот 
за безбедност и здравје на работа. Поради тоа тие реално, според видот 
и опсегот на работата, не се препознаени како субјекти во здравствениот 
систем. 

Тоа произлегува пред сé од фактот што тие се надлежни за практична 
реализација само на основниот минимум на законски дефинираниот сет на 
скрининг тестови што ја сочинуваат содржината на систематските, прет-
ходните и периодичните прегледи на работниците. Содржината на систе-
матските прегледи е утврден во Законот за безбедност и здравје на работа, 
а содржината на претходните, периодичните и насочените прегледи со во 
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Уредба за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи 
(Сл. Весник на РМ бр. 60/13). Финансискиот трошок за нивното изведување 
е на терет на работодавачот.  Докторите специјалисти по медицина на тру-
дот ниту можат, ниту смеат да преземаат други испитувања, дијагностички 
и терапевтски процедури од оние што се предвидени во овие законски и 
подзаконски акти.

Доколку при превентивните здравствени прегледи, докторите специја-
листи по медицина на труд од овластените установи, утврдат некое отстапу-
вање во здравствената состојба на работниците, тие повторно, ниту имаат 
право, ниту смеат да преземат некои други испитувања и/или медицински 
постапки. Во таков случај, тие ги упатуваат испитуваните работници да се 
јават на преглед кај своите матични/избрани доктори. Тоа е единствениот 
можен и со законот за здравствена заштита дозволен  „влез“ во здравстве-
ниот систем за оние работници кај кои, при задолжителните скрининг-ис-
питувања, се утврдени промени во здравствената состојба. Докторите 
специјалисти по медицина на трудот не работат со договор со Фондот за 
здравствено осигурување, ниту пак фондот има утврден пакет на услуги од 
областа на медицината на трудот кој би се користел за дијагноза и терапија 
на професионалните болести, болестите во врска со работа или повредите 
на работа. Во Фондот за здравствено осигурување нема утврдено рефера-
лен систем на упатување за специјалистички испитувања со кој би биле оп-
фатени докторите специјалисти по медицина на труд. Оттука, секое друго 
преземање на одредени медицински постапки и ангажирање во дијагноза 
и терапија на болестите од страна на докторите специјалисти по медицина 
на труд од овластените установи е незаконско и недозволиво. 

Тоа значи дека докторите специјалисти од овластените установи по 
медицина на труд немаат можности да учествуваат во дијагнозата и леку-
вањето на болестите кај испитуваните работници, туку тоа е право и обвр-
ска на нивните матични/избрани доктори. Откако по сугестија на докторот 
специјалист по медицина на труд или самоиницијативно, работниците ќе 
се јават на преглед кај своите матични/избрани доктори, тие стануваат 
пациенти и понатаму можат да ги користат сите права од здравственото 
осигурување, како што се услуги од доктори специјалисти во здравствените 
установи од секундарната и терциерна здравствена  заштита. 

Исклучок од ова правило се одреден, мал број на докторите специја-
листи по медицина на труд во некои јавни здравствени установи, кои ра-
ботат користејќи го т.н. општиот специјалистички пакет или работат како 
субспецијалисти со лиценца од друга субспецијалност (не по медицина на 
труд). Тоа од етички, финансиски и професионален аспект генерира и/или 
може да генерира неправичност, нееднаквости и злоупотреба на буџетот 
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на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, како и 
ненаменско и неоправдано трошење на средствата на работодавачите. 

Кога станува збор за средствата на работадавачите, повторно надвор од 
предвидената законска рамка, од страна на овластените установи за ме-
дицина на трудот им се нудат на работодавачите различни т.н. проширени 
пакети каде најчесто се пружаат услуги како што се ехо на внатрешни орга-
ни, на дојка, одредени други интернистички и/или лабораториски испиту-
вања. Треба да се има во предвид дека овластените установи за медицина 
на трудот и докторите специјалисти по медицина на трудот ангажирани во 
нив, немаат овластувања за обавување на овие прегледи. Секоја друга ор-
ганизациска форма која се користи за оваа намена е надвор од рамките на 
Законот за безбедност и здравје на работа и надвор од концептот на Зако-
нот за здравствена заштита.

Заклучок
Поради тоа,  час поскоро треба да пристапи кон законско дефинирање 

на  нов и современ пристап во обезбедувањето на услугите од областа на 
професионалното здравје, професионалното јавно здравје и безбедноста 
на работа што би бил соодветен на нашите потреби и  специфичности, а 
би ги одразувал стандардите што во оваа област ги наметнува Европската 
унија и Меѓународната организација на трудот. Единствено на таков начин 
би можеле реално да очекуваме унапредување на здравјето и превенција 
на професионалните болести и повреди на работа на професионално екс-
понираните работници, особено на оние што работат на работни места каде 
постои зголемен професионален ризик.

   
Проф. д-р Елисавета Стикова

УКИМ – Медицински факултет, Институт за јавно здравје
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Екологија

Персонална изложеност на суспендирани честички 
 - колку навистина сме изложени

Епизодите на високо загадување со цврсти честички кои се јавуваат во 
речиси сите урбани средини и тоа речиси исклучиво во текот на грејната 
сезона во периоди на стабилни атмосферски услови, се дел од насловите 
во повеќето медиуми во последниве години, зајакнувајќи ја перцепција-
та на јавноста дека загадениот воздух е сериозен еколошки и здравствен 
проблем со кој урбаното население се соочува. Концентрациите на цврсти 
честички често достигнуваат драматични нивоа, кои се причина за преду-
предувања и акциони планови кои главно се базираат на намалување на 
личната изложеност и надеж за промени во временските услови, поради 
што јавноста често останува разочарана и збунета. Без поддршка на научно 
издржани податоци, мерките кои се препорачуваат често се двосмислени 
и најчесто не ефективни, а недостатокот на таква поддршка,  нé остава без 
јасен патоказ кој ќе помогне да ја намалиме сопствената изложеност и да 
го заштитиме здравјето на нас и на нашите најблиски, додека мерките за 
намалување не ги постигнат саканите резултати.
Што е уште полошо, ова не е нов проблем. Првите истражувачки напори, 
објавени пред повеќе од една деценија, укажуваат на проблемот со високо 
загадување на воздухот, кои ги лоцираат густиот сообраќај (Димитровски 
и Бојковска, 2002),  греењето и индустријата (Стафилов и др., 2003) како 
главни извори на загадување. Последните истражувања вклучуваат напо-
ри за создавање на база на податоци за дневни и сезонски варијации на 
загадувачките компоненти, хемиски состав на честичките и врз основа на 
истите да се воспостават одредени корелации. Неколку студии и извештаи 
подготвени за МЖСПП и / или Град Скопје ја надополнуваат базата на по-
датоци и ја подобруваат достапноста на податоците, но потребни се уште 
многу истражувачки напори за да се заврши загатката (студии за распре-
делба на сезонските извори, барем за поголеми урбани области, можности 
за намалување на персоналната изложеност и сл.).
Моментално достапните податоци јасно укажуваат на промени во моде-
лите на загадување, кои укажуваат на елиминација за некои загадувачи 
како Pb, и намалување на концентрацијата на SO2, NO2 и поедини метали 
како што се Cd, Fe, Mn. Овие промени, всушност, ја отсликуваат состојбата 
со промените во изворите, како што се воведување на безоловоен бензин, 
десулфуризација на горивата, замена на мазутот со гас во топланите, како и 
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надградба на најголемите индустриски капацитети со соодветна опрема за 
контрола на загадувањето. Сепак, цврстите честички остануваат прилично 
упорни загадувачи, ги одржуваат (дури може да се каже и ги зголемуваат) 
нивоата и покажуваат исти трендови во текот на последната деценија.

Како се дефинира дали воздухот е опасен за луѓето?
Традиционално, евалуацијата на квалитетот на воздухот во урбаните зони и 
дефинирањето на потенцијалните негативни ефекти врз здравјето на луѓето, 
се базирани на мерења и/или моделирања на амбиентните нивоа и трендо-
ви на загадувачките компоненти на фиксни локации, а потоа нивна според-
ба со препорачаните вредности.  Но, тој пристап е дефинитивно поместен со 
сознанијата за големата просторна и временска варијабилност на концентра-
циите на суспендираните цврсти честички, како можеби најзначајни загаду-
вачки материи. Близината до локалните извори или примената на совреме-
ната опрема за греење, вентилација и кондиционирање на воздухот, можат 
да имаат драстични влијанија врз нивоата на изложеност (Zhang et al., 2017). 
Микро-средините во кои луѓето се најдолго во контакт со загадувачките 
компоненти, се всушност голем број не херметички затворени простории 
како домови, канцеларии, продавници, ресторани и разни превозни 
средства (Klepeis et al., 2001). Концентрациите на загадувачките компонен-
ти во овие микро-средини во кои луѓето минуваат најголем дел од времето 
(> 95 %), можат драстично да се разликуваат од амбиентните (Bo et al., 2017; 
Laumbach et al., 2015).  

Слика 1. Загадувачки компоненти во домовите
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Следствено, измерените амбиентни концентрации на фиксни локации во 
урбаните средини не секогаш се репрезентативни за дефинирање на 
реалната изложеност. Rеалната или т.н.„персонална“ изложеност може 
да биде одредена исклучиво со одредување на концентрациите во зоната 
на дишење во сите микро-средини каде луѓето престојуваат, по пат на ди-
ректни мерења, биолошки мониторинг и/или со користење на индиректни 
методи, како на пример предиктивни моделирања (Ott 1990; Monn 2001]. 

Како се одредува персоналната изложеност?
Директните мерења со континуирано 
земање на проба во зоната на дишење 
се најрепрезентативни за процена на 
реалната изложеност (Esmen and Hall  
2000; Zartarian et al. 2007), односно 
се сметаат како  златен стандард 
за карактеризација на изложеноста 
(Delfino et al. 2004; Morawska et al. 
2013).
Во рамките на проект подржан од 
МЖСПП, а со цел да се индицираат 
нивоата на персонална изложеност 
во урбаните центри во Македонија и 
да се да се анализираат практичните 
аспекти за примена на вакви мерења во поголем опсег, Лабораторијата 
АМБИКОН во рамки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во текот на 
месеците декември 2015 година, како и  јануари, јули, август, септември и 
ноември 2016 година, направии истражување во кое беа земени 120 при-
мероци во Скопје. 
Секое поединечно мерење (примерок) вклучуваше гравиметриско дефи-
нирање на просечната изложеност на респирабилни честички во зоната на 
дишење (хемисфера со радиус од 30 cm околу лицето) на испитуваната ин-
дивидуа за репрезентативен период од 
24 часа. 
Со цел да утврди поврзаноста само со 
амбиентните концентрации, беше не-
опходно да се минимизира влијанието 
на другите можни извори на контамина-
ција на микросредината во што поголе-
ма мера, па секој испитаник беше замо-
лен да не пуши или да не престојува 
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во просторија во која се пуши и да не го носи уредот во соба во која се 
готви или грее на уреди кои согоруваат цврсти горива (дрва или јаглен).
Резултатите од персоналната изложеност на цврсти честички (РМ10) на ис-
питаниците во Скопје во текот на летниот период (вон грејна сезона) и ам-
биентните концентрации на цврсти честички во истиот период се прикажа-
ни на слика 2. Истите покажуваат дека 24-часовната гранична вредност за 
заштита на човековото здравје вон грејна сезона, во урбаната зона Скопје 
беше надмината кај околу 7 % од мерењата. Персоналната експозиција во 
урбаната зона Скопје вон грејна сезона во просек изнесуваше 23.6 µg/m3. 
Не постои линеарна поврзаност помеѓу измерената персонална изложе-
ност и измерените амбиентни концентрации (ρ = -0.077 за Скопје). 

Слика 2. Резултати од персонална изложеност и амбиентни концентрации 
на цврсти честички во летниот период
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Резултатите од персоналната изложеност на цврсти честички (РМ10) на 
испитаниците во Скопје во текот на зимскиот период (во грејна сезона) и 
амбиентните концентрации на цврсти честички во истиот период се прика-
жани на слика 3. Истите покажуваат дека 24-часовната гранична вредност 
за заштита на човековото здравје во грејна сезона, во урбаната зона Скопје 
беше надмината кај околу 21 % од мерењата. Персоналната експозиција во 
урбаната зона Скопје во грејна сезона во просек изнесуваше 31.2 µg/m3. 
Постои слаба поврзаност помеѓу измерената персонална изложеност и из-
мерените амбиентни концентрации за Скопје (ρ = 0.315). 

Слика 3. Резултати од персонална изложеност и амбиентни концентрации 
на цврсти честички во зимскиот период

Резултатите јасно индицираат дека високите амбиентни концентрации на 
суспендирани честички можат (но, не мора) да доведат до висока персо-
нална изложеност. Очигледно е дека постојат многу други фактори кои ги 
детерминираат нивоата на персонална изложеност.
Слични резултати, на пример се добиени во мега-градот Guangzhou во Кина, 
каде во само 3 од 8 региони е дефинирана средна или висока корелација 
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помеѓу персоналната изложеност на РМ2.5 и амбиентните концентрации 
(Jahn et al., 2013). 
Дополнително, утврдено е дека во простории опремени со современи си-
стеми за вентилација и кондиционирање на воздухот (трговски центри или 
канцеларии), концентрациите на РМ2.5 се за неколку пати помали во однос 
на амбиентните, посебно при епизоди на високо загадување (Zhang et al., 
2017).
Ниската изложеност на испитаниците во Скопје пред сé е резултат на крат-
киот престој на отворено во зимскиот период, посебно при епизодите на ви-
соко загадување, кога тие имаат пријавено престој на отворено помалку од 
1 час, а во најголем дел од времето се во затворени простории или возила.
Специфичниот избор на испитаници, услови голем дел од нив да работат 
и/или живеат во простории во кои има уреди за пречистување на воздухот 
(наменски уреди или клима уреди со филтри за честички), како и понови 
автомобили опремени со ефикасни филтри и уреди за вентилација. 

НЕ САКАМЕ ДА КАЖЕМЕ ДЕКА Е БЕЗБЕДНО!
Секако, при интерпретација на резултатите мора да се има во предвид  дека 
товарот од внатрешните извори беше намерно минимизиран, а доколку се 
додадат, просечната изложеност лесно би можела да стане драстично по-
висока. 
Исто така, ефикасноста на поедините мерки, како пречистувачи на возду-
хот или уредите за климатизација, филтри за полен во возилата и слично, 
треба дополнително да се истражи во реални услови на користење, за да 
може резултатите да се преформулираат во препораки.
Сепак, неизбежно се наметнува заклучокот дека со соодветни мерки, ниво-
ата на персонална изложеност може да се задржат во рамките на дозволе-
ните, дури и при епизоди на екстремна загаденост, поради што интензиви-
рање на сите истражувања во оваа област е повеќе од потребно. 
         

Проф. д-р Дејан Мираковски
Факултет за природни и технички науки 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
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