
 

1.       Што мислите за новиот тарифник за БЗР? 

Нашиот став, мислење во кратки црти е даден во самиот допис на кој се 

повикувате, и повеќе од тоа за новиот Правилник за висината на трошоците за 

извршување на стручните работи за безбедност при работа е потребно многу простор и 

време за елаборација.  

 

2.       Во дописот до МТСП имате наведено дека овој Правилник има многу поголеми 

недостатоци. Можете ли да ми појасните околу вашата забелешка?  

Кога се менува одреден правилник мора да се има цел зошто се менува, која е 

причината. Не спорно беше дека претходниот правилник имаше низа недостоци кои 

требаше да се надминат и од таму очекувањата на сите засегнати дека треба да добиеме 

поквалитетна верзија при промената. И наместо да ги добиеме корегирани откриените 

проблеми добивме нови отворени прашања.  

Како што и Ви наведовме погоре, во самиот Допис Ви се наведени поголемиот 

дел од недостатоците и големиот број на прашања што ги отвора оваа недопрецизирана 

верзија на Правилникот. Има многу повеќе ,,што ако”, отколку точно и прецизно 

дефинирање на секоја активност.  

Како на пример, дека новиот Правилник ќе продуцира само продажба на 

поскапа или поевтина хартија која ќе служи само за покажување пред инспекциските 

органи дека се задоволени законските барања, од една страна. Кај поголемиот дел на 

услуги кои најчесто се користат цените се зголемени, но од друга страна немаме 

гаранција за подобрување на квалитетот. Во Правилникот, иако се наведува дека во 

цената е земен во предвид и начинот на кој се врши услугата низ неговата содржина 

воопшто го нема тоа, има само вид, обем и евентуално место со тоа што се дава 

„најнизок износ“ односно минимална цена.  Ако се прецизираше и начинот на 

извршување на услугите тогаш ќе мора да се одржи и квалитетот на услугите. 

Членот 5 од правилникот е многу непрецизен и остава можности за 

недоречености, манипулации и тешко спроведлив. Во него испитувањето на 

електричните инсталации се поврзува со проценката на ризик па се поставува прашање 

дали правните субјекти кои имаат овластување за проценка на ризик ќе можат да го 

испитуваат овој параметар или ќе треба друго овластување, бидејки со законот не е 

дефинирано ваков вид на овластување. 

Се воведува нова цена за проверка на оспособеноста на вработените за 

безбедност и здравје при работа што е многу проблематично, особено что по законот 

не постои такво овластување. Во овластувањето стои дека правното лице може да 

изготвува програма за обука и да ја спроведува обуката според програмата. Ако ги 

коментираме бројките до и над 25 вработени во една група кај работодавач тогаш ќе 

мора да го споменеме квалитетот на обуката. Сите оние кои ја познаваат материјата и 

начините на едукација знаат дека многу тешко може да се спроведе обука во група над 

25 лица. Од друга страна околу 95% од фирмите во РСМ се до 20 вработени, 

останатите ќе групираат различни работни места во една група, па обуката ќе се 

претвори во презентација на закон и далеку од она што им е потребно на вработените 

„како безбедно да работат на своето место и со опремата која ја користат“. 

„Магичната бројка 25“ се појавува и кај мерните места за мерење на различни 

физички и хемиски параметри. Дадените цени се многу нелогични (не навлегувајки 

дали треба да биде таа цена). Најпростата математика кажува дека 25 мерни места за 

осветленост (по 300 денари) се 7500 денари, а 26 мерни места (по 200 денари) се 5200. 

Некако нема никаква логика и нарачателот секогаш може да манипулира. Истото е и со 

микроклиматските услови и другите параметри. На пример бучава дневна изложеност 



е 900 денари, а неделна (5 дена) е 2500 денари, а ако пресметаме по ден нормално би 

било 4500 денари што е многу голема разлика со дадената. 

Во мерењата дадено е „моментално“ мерење на прашина и на хемиски 

штетности што претставува надвор од здравиот разум бидејки прашина и хемиски 

супстанци се мерат како дневна изложеност и само за таков тип на изложеност во друг 

правилник е дадена гранична вредност за споредба со измерените вредности. 

Од нејонизирачките зрачења дадени се само електромагнетното зрачење иако 

имаме правилник во кој се бара мерење на вештачко оптичко зрачење кај 

работодавачите кои имаат извори на такви зрачења.  

На крај немеме преодни одредби со кои би се имало простор за ревидирање на 

веќе склучени договори, или пак да се завршат започнатите активности по старите 

договори. Од тука се поставуваат повеќе прашања. Која ќе биде импликацијата врз 

работодавачите доколку некоја од услугите се пролонгира поради новиот трошковник 

(нови тендерски постапки, нови договори и сл.), а во меѓувреме се случи повреда на 

работа? Чија ќе биде одговорноста поради непоседување на одредена документација 

особено при промена на проценка на ризик, обука на нововработени, отварање на нови 

погони и сл.? Бидејки на овластените правни лица може да им се одземе овластувањето 

доколку не ги применуваат одредбите од Законот и Правилниците, што ќе се случи 

доколку постапката, на пример за проценка на ризик, е отпочната според стариот 

Правилник, а завршена по донесување на новиот и се фактурира по стариот 

Правилник? Дали на овластените правни лица ќе им се одземе овластувањето бидејки 

постапиле по договорот и не го примениле новиот Правилник? Или пак, ако во ваков 

случај се фактурира според новиот Правилник и работодавачот не сака да ја плати 

фактурата бидејки во договорот стои друг износ.  

Нели и ова се доволно причини за нашите коментари доставени до надлежните. 

 

3. Што вие предлагате да се вметне во Правилникот за да се надминат тие 

недостатоци? 

Ставот на ЗИЗ Тутела, ви е даден на самиот почеток од Дописот, имено како 

Здружение сметаме дека нема потреба од ваков вид на Правилник. Но носењето на 

Правилникот е обврска од член 45 од Законот за безбедност и здравје при работа. 

Сметаме и дека одредбата од законот е спротивна на член 55 од Уставот на СРМ но за 

жал во моментот не верувам дека ќе се пристапи кон системски измени. Нашиот став е 

дека треба да имаме промена на системот за безбедност и здравје при работа и истата 

да се врати во кај самите работодавачи.  

Должност и Законска обврска е на секој работодавач да ги исполни обврските 

во делот на БЗР. Начинот, цената, правниот субјект кој би му ја завршил таа работа 

треба да е лично негов избор. Секој совесен работодавач кој е свесен за бенифитите 

кои му ги носи областа БЗР, ќе настојува да избере стручен правен субјект кој нема да 

му продаде само хартија која ќе ја користи само за пред инспекциските служби. Голем 

удел тука има и самиот Државен инспекторат за труд и останатите инспекциски 

служби кои вршат контроли за одредени обврски во делот на БЗР кои треба да ги 

исполнат работодавачите. Според наши сознанија, често пати голем дел на обврски, 

кои се третираат со овој Правилник, (проценка на ризик, концепт за изјава за 

безбедност, испитување и мерење на микроклима, опрема, средства и алат), и кои се 

извршени од одредени овластени правни субјекти по ревидирање и контрола од страна 

на ДИТ се вратени на доработка или се оценети како несоодветни. Со овие контроли и 

укажувања, ДИТ допринесува, да и самите работодавачи увидат кои овластени правни 

субјекти работа стручно и совесно, а кои само им продаваат хартија, која за жал често 

пати се сведува на опцијата ,,copy – paste”. 



4. Во истиот допис велите дека овој Правилник е паушално решение, каде како параван 

се користат другите Здруженија за да се донесуваат нечии лични желби и потреби. 

Што мислите со овој став? Според вас, чии интереси се донесуваат? 

Нашиот став не е баш така. Ние велиме „..... каде како параван се користат 

здруженија или други организации, за на крај да се донесуваат и усвојуваат нечии 

лични желби и потреби, .....“ За овој правилник имаше отворена постапка и за него беа 

прашани сите инволвирани страни. Министерството за труд и социјална политик како 

ретко кога ги праша сите. Првичната идеа на МТСП, која и на нас на состанокот ни 

беше презентирана, беше да се донесе краткорочно решение, до измена или носење на 

нов закон, со кое би се надминале постоечките проблеми кои ги правеше претходниот 

правилник и цените од евра да се претворат во денари. Според овие насоки од МТСП и 

нашето Здружение даде видување на изработена верзија од министерството, која 

драстично се разликува од донесената. Ако после нас реагира и Организација на 

работодавачи кои исто така беа прашани, тогаш лесно може да се претпостави дека 

„некој“ направил „интервенција“. Свесни сме дека не може да се задоволат сите 

барања и потреби, но ние реагираме бидејки треба да спроведеме нешто што тешко се 

спроведува. Ние сме тие кои треба да го спроведат Правилникот без разлика дали сме 

вработени кај овластените правни субјекти или работодавачите за кои се вршат 

услугите. Можеби Министерството понатаму при измени на други прописи ако ги 

праша сите инволвирани поради транспарентност на постапка, ќе ги информира сите за 

последната верзија на документот кој би се објавил, по прибрани мислења, за да се 

организира заедничка средба каде би се вкрстиле аргументите за предложените 

одредби. Особено ни е важна применливоста на било кој пропис.  

 А чии желби и потреби се донесени многу лесно може да се провери кај оние 

кои ги собираа забелешките по правилникот. Ние не можеме да одговориме на овој дел 

од прашањето, но сигурно не се на ЗИЗ Тутела и ОРМ, бидејки засега само тие 

реагираа.  

И за крај, следен чекор, на кој се работи активно со сите членови на ЗИЗ Тутела, 

е доставувње на Прашалник, со отворени прашања во врска со новиот Правилник за 

висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа, 

кој ќе се достави до надлежните институции, конкретно кон МТСП и до ДИТ, а како 

информација и до засегнатите чинители од областа (СКМ, ОРМ, Советот на странски 

инвеститори при СКМ, Синдикалните организации, стручните Здруженија), и ќе се 

побара МТСП и ДИТ да дадат одговор, насоки, како да постапуваат стручните лица за 

безбедност при работа во овластените правни субјекти и работодавачите, да не се 

доведат во ситуација, да бидат санкционирани при контроли од страна на 

инспекциските органи. 

 


