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Почитувани,

Седмиот број на првото стручно списание за безбедност и здравје при работа „Тутела“ 
излегува во пресрет на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа - 28 април и, за 
жал, сѐ уште во услови на актуелната состојба со пандемијата ковид-19. Светскиот ден за 
безбедност и здравје при работа, според МОТ, се фокусира на стратегиите за зајакнување 
на националните системи за безбедност и здравје при работа за нивна приспособливост, 
со цел да се соочат со кризите сега и во иднина, црпејќи ги научените лекции и искуства 
од светот на работата. 

Имајќи предвид дека голем дел од активностите за спречување на ширењето на ковид-19 
паѓаат на товар на Државниот инспекторат за труд, ѝ благодариме на Јована Тренчевска, в.д. 
директор на Државниот инспекторат за труд, што одвои време да одговори на прашањата 
за тоа како ја гледа улогата на ДИТ и неговото влијание на целокупната состојба во областа 
на безбедноста и здравје при работа во нашата држава.

Во овој број на списанието може да прочитате за препораките за безбедна работа од 
дома, која во услови на пандемија стана наше секојдневие. Во рубриката Актуелно ви 
ги пренесуваме нашите согледувања на забелешките околу измените на Правилникот 
за безбедност и здравје при работа и неговата усогласеност со Европската директива. 
Стручното лице за БЗР од „Индустри сервис“ ДОО Скопје, нѐ запознава со безбедносните 
работни практики на оваа компанија во услови на пандемија. Во рубриката БЗР околу нас ќе 
се запознаете со законското уредување на БЗР во Република Турција. 

Во рубриката Практични совети за БЗР ве запознаваме со клучните индикатори на 
перформансите, како квантитативни и квалитативни показатели кои се користат за мерење, 
следење и управување на остварените резултати на компанијата, т.е. алатки со кои се следат 
успехот, напредокот и реализацијата на целите на некоја компанија, кои се поврзани со 
процесот на безбедност и здравје при работа.

Се надеваме вашето внимание ќе го привлечат и статиите во останатите рубрики. 
Продолжете да ги споделувате вашите искуства и успешни приказни на вашите компании 
во полето на безбедноста и здравјето при работа. Остануваме отворени за ваши предлози 
и сугестии кои може да ги доставите на нашата е-адреса: contact@tutela.org.mk. 

Ви посакуваме добро здравје, останете безбедни на своите работни места, било во 
просториите на вашите компании или дома!

 Клучот за безбедноста е во ваши раце! 

 Безбедноста е ваш избор!

   Уредувачки одбор

зиз ТУТЕЛА



6

ТУ
ТЕ

Л
А

 
 

 

    
   

 
 

 

 

 

СОДРЖиНА

зиз ТУТЕЛА-УРЕДУвАчки ОДбОР .....................................................................................5

СОДРЖиНА..................................................................................................................................6

иНТЕРвЈУ СО ДиРЕкТОРкАТА НА ДРЖАвНиОТ 

иНСПЕкТОРАТ зА ТРУД, ЈОвАНА ТРЕНчЕвСкА ...........................................................7

иНТЕРвЈУ- ОТвОРЕНО СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА зиз ТУТЕЛА ..............................10

АкТивНОСТи ПОмЕѓУ ДвА бРОЈА ..................................................................................13

ПРЕДвиДЕТЕ, ПОДГОТвЕТЕ СЕ и ОДГОвОРЕТЕ НА кРизиТЕ -  
иНвЕСТиРАЈТЕ СЕГА вО ПРиСПОСОбЛиви 

ТЕмА НА бРОЈОТ - СиСТЕми зА бЕзбЕДНОСТ  
и зДРАвЈЕ ПРи РАбОТА (бзР) ............................................................................................21

АкТУЕЛНО - РАбОТА ОД ДОмА – ПРЕДизвик иЛи... ............................................. 22

АкТУЕЛНО - ДиРЕкТиви – ПРАвиЛНиЦи ................................................................ 25

АкТУЕЛНО - бЕзбЕДНОСНи РАбОТНи ПРАкТики  
вО УСЛОви НА ПАНДЕмиЈА ............................................................................................. 26

ПРАкТичНи СОвЕТи зА бзР - KPI вО ПРОЦЕСОТ НА бЕзбЕДНОСТ  
и зДРАвЈЕ ПРи РАбОТА ...................................................................................................... 28

бзР ОкОЛУ НАС –ТУРЦиЈА ..................................................................................................31

СТАНДАРДи зА ЛичНА зАШТиТНА ОПРЕмА-  
ЕвРОПСки СТАНДАРДи зА зАШТиТА  
ПРи РАбОТА НА виСОчиНА   ........................................................................................... 34



Ст
ру

ч
н

о
 С

п
и

Са
н

и
е 

за
 б

ез
б

ед
н

о
Ст

 и
 з

д
ра

в
је

 п
ри

 р
аб

от
а

7

 
 

 

    
   

 
 

 

 

 

иНТЕРвЈУ СО ДиРЕкТОРкАТА НА ДРЖАвНиОТ 
иНСПЕкТОРАТ зА ТРУД, ЈОвАНА ТРЕНчЕвСкА
Како ја гледате улогата на ДИТ  
и неговото влијание на целокупната  
состојба во областа БЗР?

Неспорен  е  фактот  дека  Државниот 
инспекторат за труд е во нераскинлива спрега 
со системот за безбедност и здравје при работа 
и неговата функционалност и ефикасност на 
терен. Ако анализираме посуштински, лесно ќе 
се увиди дека секој правен акт од областа БЗР, 
без разлика дали е законски или подзаконски, по 
неговото усвојување и објавување во „Службен 
весник на РСМ“,  преминува во надлежност на 
ДИТ, односно државните инспектори за труд кои 
вршејќи инспекциски надзор ја следат и неговата 
имплементација на терен, а преку тоа и неговата 
функционалност и применливост. 

ДИТ е првата државна институција која 
може да ги согледа позитивните страни, но и 
пречките во пракса од секое ново донесено 
правно решение во областа БЗР, да согледа дали 
истото е функционално, применливо на терен, да 
прибере информации, ставови и размислувања, 
директно од засегнатите страни кои треба да го 
имплементираат (правни субјекти, стручни лица 
за БР, синдикални организации и сл.).  Ова го 
велам затоа што од почеток, со моето доаѓање 
како прв човек на ДИТ, реков и сѐ уште стојам на 
ставот дека улогата на ДИТ не треба да биде само 
,,механичкa” контрола на спроведеното и како 
резултат на тоа финално да имаме Записник во 
кој согласно со утврдената фактичка состојба ќе 
констатираме дека има или нема неправилности кај 
правното лице кај коешто се врши инспекцискиот 
надзор. Настојував и настојувам активностите да 
ги насочуваме кон укажување односно делуваме 
советодавно кај работодавците за примена на 
мерките. Секако таму каде што е неопходно се 
применуваат и репресивни мерки, но секогаш 
како последна мерка. Нормално работодавците, 
стручните лица и синдикатите се тие кои треба 
првично да делуваат во имплементација и почи-
тување на постоечките законски решенија, но и 
сите измени, а ние сме тие кои ги потсетуваме, 
советуваме доколку нешто не е спроведено или е 
спроведено нецелосно со крајна цел зачувување 
на безбедноста и здравјето на вработените. 

Какво е Вашето мислење за соработката со 
стручните здруженија?

За нас како Државен инспекторат за труд и 
лично за мене како директор, особено е значајна 
соработката со граѓанскиот сектор, односно 
со стручните здруженија, имајќи ја предвид 
експертизата со која располагаат овие здруженија.

Државниот инспекторат за труд соработува 
со сите здруженија кои работат на полето на 
безбедност и здравје односно соработува со сите 
чинители во општеството кои работат на полето 
на трудовото законодавство.

Придобивката од соработката со стручните 
здруженија е заемна, како за здруженијата, така и 
за претставниците на ДИТ. Размената на искуствата, 
информации и решавање на одредени проблеми 
кои се појавуваат во текот на имплементација на 
одредени нормативни одредби е од суштинско 
значење за подобрување на состојбата во оваа 
област. 

Стручните здруженија ги сочинуваат истите 
стручни лица со кои ние контактираме на терен 
и од кои ги добиваме првите информации за 
состојбата со БЗР во правниот субјект во кој 
работат. Искрено верувам дека честите средби 
и дискусии, како и искрените контакти можат 
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да доведат до градење на меѓусебна доверба и 
стручна соработка и поддршка.

На настаните кои се организираат од здру-
женијата, доколку бидат поканети, најчесто 
присуствуваат и претставници од ДИТ-инспектори, 
некогаш како предавачи, некогаш како учесници 
на работилници и отворени дискусии, некогаш и 
како слушатели, сѐ со цел едукација, но и размена 
на искуства.

Верувам дека и на колегите инспектори им 
одговара оваа комуникација и до сега не сум 
забележала дека нема интерес за соработка. 
Напротив, за секоја добиена покана за одреден 
настан се организираме да одговориме на истата и 
да овозможиме присуство на наши претставници.

Кој е Вашиот став во поглед на покриеноста со 
законски и подзаконски акти во областа БЗР? 
Дали како ДИТ сметате дека одредени законски 
и подзаконски решенија се неприменливи на 
терен? 

Најголемиот дел од законската и подза кон-
ската регулатива е донесена и усогласена со 
регулативата на Европската Унија. 

Сметам дека не постои законско или подзаконско 
решение кое е неприменливо на терен во целина. 
Впрочем и донесувањето на регулативата е истата 
да биде применлива и да помогне областа за која 
се однесува да биде правно регулирана. Може 
да се случи одредена одредба откако ќе стапи на 
сила регулативата да биде потешко применлива 
во пракса и да бара дополнително усогласување 
или подготовка на одреден подзаконски акт. 
Има ситуации кога има одредени тешкотии при 
имплементацијата поради различни толкувања 
на обврските од страна на субјектите кои 
треба да го имплементираат и начинот на кој го 
имплементираат, но ако согледаме таква состојба 
како ДИТ реагираме пред сѐ советодавно и даваме 

насоки за пропусти и дообјаснување на одредени 
состојби. Во посериозни ситуации предлагаме и 
организирање на работилници, консултативни 
сесии, семинари, на кои покануваме претставници 
од надлежното министерство и заедно доаѓаме 
до крајни заклучоци и дефинирање на барањето 
кое произлегува од нормативниот акт.

Вообичаено е при носење на нов нормативен 
акт да сме дел од работната група која го под-
готвува, каде што се почитуваат нашите мислења 
и ставови, со оглед на искуството од пракса, 
така што верувам дека секое актуелно или ново 
законско и подзаконско решение е применливо, 

повеќе може да размислуваме и делуваме во 
насока колку е тоа јасно разбрано и прифатено од 
страна на субјектот кој треба да го имплементира. 

За одредена регулатива може да дадеме 
иницијатива за промена на одредени решенија 
кои ги детектиравме како најпроблематични и 
претставуваат пречка при инспекциските надзори. 

Кои се Вашите планови за подобрување на 
работата на ДИТ во делот на безбедност и здравје 
при работа?

Она што во наредниот период се планира е 
зајакнување на капацитетите на инспекторатот 
со нови вработувања на инспектори и план за 
дополнително екипирање во следните години, 
земајќи ја предвид возрасната структура на 
инспекторите. 

Со поддршка на вицепремиерот Љупчо 
Николовски и неговиот кабинет, Владата усвои 
Информација со која беше задолжено Минис-
терството за финансии да обезбеди буџет за 
нови вработувања на инспекциските служби со 
посебен акцент на Државниот инспекторат за 
труд. Благодарение на поддршката на Владата во 
првите два месеца од 2021 година се вработени 
тројца нови инспектори, а одобрени се буџетски 
средства и добивме позитивно мислење и 
согласност на Годишниот план за вработување 
за 2021 г. за дополнителни 14 нови инспектори, од 
кои 7 во делот на работни односи и 7 во областа 
на безбедност и здравје при работа.

Исто така, неминовна е потребата од конти-
нуирана едукација на инспекторите, средби со 
колеги од земји од регионот и земји од ЕУ со цел 
размена на искуства и гледишта, сето ова е важен 
сегмент за подобрување на надзорот. 
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Потоа следно нешто за кое искрено сум 
ангажирана заедно со колегите е идејата која 
произлезе од работните состаноци во ДИТ за 
формирање на Ресурсен центар за континуирана 
едукација и анализа, чија цел треба да биде 
кон тинуирано јакнење на капацитетите на инс-
пекторите, но и на вработените во инспекто ратот 
во делот на администрацијата, и истиот  може да се 
користи и од страна на други засегнати чинители 
во областа на трудовото законодавство, како и 
изнаоѓање на соодветно просторно решение за 
работа на инспекторите, со посебен акцент на 
подрачните одделенија во Скопје и подрачните 
одделенија каде што навистина просторните 
услови се лоши. Во моментов, посебно на 
територијата на Град Скопје, како институција 
сме лоцирани на три локации, со тоа ни е отежната 
комуникацијата, мобилноста, брзината на реакција 
и усогласување на активностите, но и пристапот 
на граѓаните до инспекторатот. Но верувам дека 
наскоро и овој проблем ќе го надминеме. 

Тука би го спомнала и користењето на софтверот 
за инспекциски надзор ,,Е-инспектор“, кој верувам 
дека ќе го олесни и ќе го модернизира пристапот 
на инспекторот и ќе се воведе соодветна контрола 
на инспекторираните компании.

Што недостасува во ДИТ за зголемување на 
улогата на инспекторатот во подобрување на 
состојбата?

Бројот на инспектори, континуираната 
едукација на инспекторите, размената на искуство 
со колегите се генерално тоа што првично мислам 
дека ќе придонесе за поголема застапеност на 
терен на инспекторите, но дали состојбата ќе 
се подобри не зависи само од ДИТ. Наша цел е 
да го спроведеме планираното како до сега и да 
укажеме што сме утврдиле на терен, а согласно 
на тоа соодветно да реагираме. Верувам дека 
ако компаниите соодветно и исполнително ги 
почитуваат законските и подзаконските акти, 
соодветно реагираат на првичните наши 
укажувања при инспекциските надзори, состојбата 
без многу напор може многу брзо да се подобри.

Каков е Вашиот став за состојбата со безбедноста 
и здравјето при работа во РСМ гледано од 
бројките на инспектирани правни субјекти и 
бројот на повреди? Што е она што недостасува 
конечно да почнат да се намалуваат бројките на 
повреди при работа?

Државните инспектори за труд се секојдневно 
на терен спроведувајќи инспекциски надзори, кои 
можат да бидат редовни, вонредни и контролни 
согласно со моменталната состојба во државата, 
годишниот план за работа, барањата поднесени до 
ДИТ во форма на претставки, пријави, известувања, 
информации по допрен глас, известувања за 
несреќа при работа и сл.

Најискрено, за да дојде до намалување 
на бројката на повреди при работа не треба 
секогаш прстот да биде вперен кон ДИТ. Има низа 
предуслови кои треба да се регулираат, усогласат 
и  дефинираат, односно да се исполнат.  

Со направен инспекциски надзор не може 
секогаш да се спречи повреда при работа! Наш 
инспектор оди во правниот субјект, врши надзор 
согласно со законските и подзаконските обврски 
и утврдената фактичка состојба покажува дека 
сѐ е во ред. По завршување на инспекцискиот 
надзор инспекторот заминува. И еве се случува 
повреда при работа во правниот субјект. Чија е 
вината? На инспекторот?  Не би требало така да 
се сублимираат работите.

Ако секој си ја врши својата работа и е испол-
нителен во делокругот на своите обврски, работи 
на подигање на свеста кај сите учесници во 
процесот во поглед на лична, колективна заштита, 
почитување на мерки и средства, примена на 
опрема за лична заштита, а извршителите го 
почитуваат сето тоа, сега на ова прашање немаше 
ни да има потреба да одговараме. Има ситуации 
кога работодавецот исполнил сѐ согласно со 
законските и подзаконските обврски, но пак се 
случува повреда. Затоа има постапка надзор за 
утврдување на причини и услови што довеле до 
повредата. 

Како заклучок само ќе сублимирам дека полека 
треба да се менува перцепцијата дека ДИТ може 
да влијае на сѐ. Едноставно речено ако секој си 
ја работи својата работа професионално, чесно и 
ангажирано, за краток период сите ќе ги видиме 
бенефитите на таквата ангажираност.

Државниот инспекторат за труд постапува 
и ќе продолжи да постапува согласно со над-
лежностите, професионално и посветено. Нашата 
цел е работната средина кај секој работодавец 
да биде безбедна за работникот и за неговото 
здравје.
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Тутела, денес и пред три години,  
вредеa ли трудот и заложбата?

Лично од моја гледна точка ДА, искрено повеќе 
од сигурен сум дека вредеше. Еве без да прашувате 
зошто така мислам, ќе бидам краток - Докажавме 
дека на стручните лица за безбедност при работа 
им треба Здружение кое ќе ги обедини, Здружение 
кое ќе ги стимулира да го покажат тоа што го знаат, 
Здружение кое ќе им овозможи да го кажат јавно и 
транспрарентно тоа што го мислат и тоа што треба 
да се прави за БЗР да си го заземе своето место 
во општеството. 

Дали мислите дека сите се согласуваат  
со оваа ваша констатација?

Не, напротив, не ни сакам да мислам, а уште 
помалку да барам некој да биде истомисленик со 
мене. Пред се, сите сме луѓе од крв и месо, сите 
си имаме свои идеи, размислувања и гледање 
на работите, но поттик и надеж дека ако не 
целосно, делумно се движиме во права насока е 
бројката од 185 членови, кои моментално имаат 
добиено членска карта на ЗИЗ Тутела и кои имаат 
подмирено годишна членарина и се активни во 
групите на Здружението, и што ме прави најсреќен 
реагираат, одговараат, даваат поредлози, мислења, 
дискутираат, коментираат...едноставно се ,,будат”, 
нешто што им, односно ни фалеше во периодот 
пред Тутела.

Какква е соработката со другите институции, 
надлежните органи, организации, на почетокот 
рековте дека сте отворени за соработка со сите?

Соработка! Ко збор е одличен, но практично 
не секогаш и од секоја страна употреблив. 
Да не бидам саркастичен, соработката со тие 
што искрено планираат и сакаат соработка на 
рамноправно ниво и меѓусебна почит, најискрено 
е одлична. Не ги двојам, и лично не сум негативно 
настроен ни кон тие со кои како Здружение не сме 
оставриле сеуште повисоко ниво на соработка, 
ни кон тие со кои во моментов немаме никаква 
комуникација, а не пак сработка. Но, тие со кои 
соработуваме слободно може да кажат какви 
сме како соработници и кои се нашите заложби. 

иНТЕРвЈУ
Отворено со претседателот на ЗИЗ Тутела

Во поглед на институциите, имаме редовна 
комуникација со МТСП, ДИТ за теми кои заедно не 
тангираат и имаме генерално коректна соработка, 
а и со некои и заеднички резултати. Трнспарентни 
сме во се, и ако ја погледнете нашата интернет 
страница ќе видите дека, слободно може да кажам 
дека транспарентноста ни е ,, јака” страна. За 
се што бараме, укажуваме, даваме забелешки, 
негодуваме, не се согласуваме, генерално за 
се јавно кажуваме (некои негодуваат и за овој 
начин на транспарентност, но моментално таа 
е состојбата). Исто така и тоа што другите го 
кажуваат и мислат за нас, не критикуваат, даваат 
забелешки ... и тие се на нашата интернет страна, 
едноставно оставаме времето и јавноста да судат, 
дали сме грешеле или сме постапиле исправно.

Во врска со другите организации, соработуваме 
по одредени прашања и со Организацијата на 
работодавачи на Македонија, за кои можам 
слободно да кажам дека до сега за секое наше 
барање за соработка секогаш биле отворени и 
коректни.

Со Синдикалните организации сеуште, иако 
не нeзам од кои причини, не сме имале некоја 
соработка иако имало разговори и обиди, но .... 
ќе видиме.

А со колегите од сродните Здруженија?
Одлично сорaботуваме, не би коментирал 

повеќе .... 
Како прво, нели е соработка кога три од пет 

Зруженија (за толку имам информацја дека постојат 
во моментов) во континуитет соработуваат, се 
надополнуваат, организираат заеднички настани .... 
има резултати од соработката, и тоа добро видливи, 
за овие три години. Отворено и директно, од 
самиот момент на потпишување на  Меморандумот 
за соработка до денес направивме многу.... Со 
најмладото имаме комуникација но сеуште некоја 
поголема соработка не сме оствариле, што не е на 
одмет да се случи во иднина.

Како второ, после претходно спомнатото, оној 
дел одлично соработуваме, малку може да го 
корегирам, искрено со голема доза на жалење, 
со едно од Здруженијата некако не ни иде 
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соработката, и еве по три години сеуште лично 
немам одговор зошто, но нејсе сеуште постои 
желба за соработка и верувам дека прашање 
на време е кога и до тоа ќе дојде. Сепак сите 
сме колеги и ако не соработуваме на ниво на 
Здруженија, многу околности ни наложуваат да 
соработуваме како професионалци во правните 
субјекти во кои работиме 

Совет за БЗР, се промени претставникот на 
стручните лица за БР во Советот, што понатаму. 

Што понатаму??? Малку е несуштински поставено 
прашањето. Вака гледано излегува дека основна 
цел беше да се промени членот на Советотот кој 
ги претставува стручните лица за БР. Но, ајде да 
гледаме пошироко и пооптимистички. Да, и те како 
сум лично сигурен и уверен дека требаше да дојде 
до промена, не поради Тутела, напротив поради 
струката. Тутела нема ништо против претходниот 
претставник, пред се тој ни е колега на сите, и 
мене и на членовите на ИО на ЗИЗ Тутела, и на 
членовите на Тутела. Промена мораше да дојде 
поради тоа што во Советот треба нова идеја и 
нова свежа крв. Во Советот треба нови ликови, 
нов терк на работа, нова движечка сила. Е сега да 
се прашаме зошто? И лаик ќе ви даде едноставен 
одговор, а не да прашате професионалец. Ако 
тргнете од Законските одредби што треба да 
прави и работи Советот за БЗР ќе видите дека тој 
треба да е иницијатор и креатор на политиките во 
областа БЗР, тој е СОВЕТОДАВНО ТЕЛО на Владата 
на РСМакедонија.  Искрено со целиот респект и 
почит кон сите досегашни и актуелни членови на 
Советото за БЗР, но ајде да одиме наназад ,иако 
секогаш велам гледај во иднината, што било тоа 
е, не се менува. 

Да се запрашаме што Советот креираше и 
направи од моментот на негово формирање до 
сега. Кое придвижување го направи во областа 
БЗР? Колку седници има Советот во текот на една 
година и кои се неговите заклучоци, решенија, 
едноставно резултати?... Еве ќе ги земам репер 
последните 3 години, што се случува, организира 
доделување на национални награди за добра 
пракса за БЗР (организира повик, евалуира 
апликации, одредува кој е најдобар), ја следи 
стратегијата за развој на БЗР, односно нејзина 
реализација?!? Споделува мислења од членовите 
во него и што тие направиле на полето на БЗР... да 
не набројувам посетете ја страната на МТСП и одете 
во делот на работа на Советот за БЗР, последна 
активност што ја донел е Деловник за работа на 
Советот и начин на аплицирање и евалуирање 
за Национални награди за БЗР....  тоа е работа на 

Советот за БЗР? да не се лажеме, чест на секој, но 
не сакам никој да се најде навреден во ова, но во 
Законот стои, пак ќе нагласам СОВЕТОДАВНО ТЕЛО 
НА ВЛАДАТА, ете затоа БЗР е до тука, односно на 
нивото на кое е сега. (ова е мој личен став не би 
сакал да се злоупотреби како став на ЗИЗ Тутела 
или мнозинството членови). Верувајте, СЕ Додека!!! 
не ни влезе во глава дека секој може да допринесе 
во едно тело до одреден степен и после сам треба 
да се повлече и тие што ќе го наследат треба да го 
користат неговото искуство и знаење (ако ги има), 
и додека преовладува она народното ,,јас цигла по 
цигла го градев ова, а тој мене ќе ми каже како”, 
верувајте сите мостови се срушени. Оваа тема е 
завршена, мислам дека бев доволно јасен.

Малку агресивно  
и премногу критики кон Советот?

Не напротив, не е критика, само констатација 
и обид да почнеме сите реално да гледаме на 
работите, иако знам дека многумина во целост не 
се согласуваат со мене. Што искрено ми е жал. 
Но верувам дека полека, работите ќе си дојдат 
на свое место и тоа нема да зависи ниту од мене 
ниту од другите, напротив самото време и новите 
последователни случувања ќе покажат дека нема 
незаменливи, единствени и постојани, во тие 
моменти треба да преовладее разумот и да се 
надминат личните суети. 

Како се справуваат вашите членови, односно 
колеги со актуелната состојба со светската 
пандемија од КОВИД-19? Односно што вие како 
Здружение направивте за сите?

Па искрно да не ,,трошам” простор од 
Списанието, отидете на www.tutela.org.mk или на 
нашата FB страна малку вратете се низ времето ( 
се рзбира од 01.03.2020 г. па наваму) и ќе ви стане 
јасно. Да, се е толку кратко , јасно , прецизно и 
стручно посочено, а дека е тоа така доказ е што 
низ многу фирми и други правни субјекти се јавно 
објавени флаерите и препораки кои ги изготвивме 
сите ние од Тутела и ставивме на нашата интернет 
страна на располагање на сите.

И во време на Ковид покажавме дека доколку 
се почитуваат сите препораки, протоколи и 
превземат соодветните мерки може се да тече и 
функционира без прекин. Организравме две обуки 
на кои засебно писуствуваа 75 односно 106 колеги, 
го организиравме on-line Редовното Годишно 
Собрание во присуство на 104 наши членови... така 
да ако се има желба, идеја, мотив и цел се е многу 
полесно и пореално остварливо. 
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Зошто не сте активни на медиумите, ретко Тутела 
или некој нејзин претставник го има во етерот 
или некој медиум?

Најискрено за секоја активност испраќаме 
информација до сите медиумски куќи, тие што 
ја разбираат суштитната на БЗР не контактираат, 
покануваат да  учествуваме во нивни емисии, да 
доставувме наш став или мислење по одредена 
тема. Но за жал изгледа кога ќе се спомне БЗР 
барем до сега, општо мислење на јавноста е 
дека под БЗР се подразбира само збир на бројки 
кои презентираат црни статистики за несреќи 
и повреди при работа, а сето тоа е последица 
на отсекогаш лошиот пристап кон БЗР и уште 
полошата презентација пред пошироката јавност 
што таа претставува. Како и да е треба време за таа 
перцепција да се искорени и промени.

Имате ли идеја и моќ да ја промените таа 
перцепција?

Идеја имаме, желба имаме, но со покажување 
моќ ништо не се менува. За почеток треба да се 
осмисли пристап како пред се да се промени 
начинот на кој другите ја гледаат БЗР, мислам на 
сите оние лица кои во одреден дел или момент од 
животот имаат допир со БЗР, не на професионалците 
кои работат дректно на полето на БЗР (иако 
и дел од нив се ,,робови” на таа мисла). Како 
Здружение цврсто стоиме на ствот дека БЗР се учи 
од мали нозе, уште од предучилишна, па училишна 
возраст. Навиките и начинот на размислување се 
поставуваат на самиот почеток, токму таму треба 
да се делува. На последнот повик или конкурс 
за творби со тема БЗР, лично ми остави впечаток 
една e-mail порака која дојде од наставничка која 
е ментор на ученик кој учествуваше на повикот за 
песни и раскази БЗР од МАЛИ нозе 2021, поточно 
таа напиша ,, Со задоволство и мотив, на час по 
додатна настава, моите третоодделенци твореа 
за учество на  Вашиот конкурс. Ви благодариме 
за можноста! Пред СЕ научивме за безбедност 
при работа , разговарајќи за повеќе  случувања.” 
Токму тука е појдовната точка од каде треба да се 
тргне, а не како до сега, по обратен редослед. Кога 
тие што треба да сфатат, ќе разберат дека само 
со ваков пристап се гради култура кај најмладите. 
Преку творењето на песна или расказ и помош од 
родителите кои сакаат да им помогнат на дечињата, 
ги мотивираш и родителите да размислуваат за БЗР, 
ја правиш таа нераскинлива врска, го овозможуваш 
тој спој и се разбира следат резултати. Месец дена 
училиштата во РСМ пулсираа во ритамот на БЗР, 
учениците прашуваа за БЗР, пишуваа за БЗР ... не е 

ли тоа подобро и покорисно на долги патеки, од 5 
обуки за возрасни кои се бодуваат со 10 поени за 
пасивно учество.

Контактирате ли со некои сродни организации од 
околните земји па и пошироко, односно правите 
ли нешто на полето на меѓународна соработка?

Замајќи во предвид дека сме генерално едно 
од помладите Здруженија на овие простори, во 
изминатите три години пред се бевме медиумски 
партнер на Европската агенција за бебзеност и 
здравје (EU-OSHA)  за кампањата за здрави работни 
места 2018 - 2020 ,,Опасни супстанци”. Поради 
одредени интерни организациски принципи во 
EU-OSHA, како Здружение кое потекнува од земја 
која не е членка на Европската унија, а врз основа 
на големиот број на активности кои ги имавме во 
претходната кампања, за новата кампања 2020-
2022 ни беше доделен статусот поддржувач на 
кампањата Олесни го товарот, со овластување да 
го користиме официјалното лого на поддржувачи 
на кампањата.

Бевме првото Здружение во РС Македонија која 
го организираше присуството на официјалната 
маскота на EU-OSHA за здрави работни места 
НАПО во 2018 година, и тоа со полна агенда цели 
две недели во текот на Европската недела за БЗР.

Склучивме меморандуми за соработка со 
неколку Здруженија надвор од РС Македонија 
и со две веке организиравме една меѓународна 
конференција и една online обука, повторно со 
голема посетеност од нашите членови.

Имаме редовни контакти и размена на искуства, 
идеи, стручни материјали, заеднички иницијативи... 
со колегите од речиси сите земји од Балканот и 
пошироко.

Се што правиме, правиме во интерес на сите 
кои се инволвирани во струката под единственото 
мото ,,За БЗР се работи”.

За крај, Ваши идни планови и гледања, каде ја 
гледате Тутела во наредните години?

Во Македонија, мала шега. Тутела  веќе е 
ЗДРУЖЕНИЕ кое има свои тела, план, програма 
и се разбира што е најважно, за да може да 
функционира има членови. Насоката во која ќе 
продолжиме да функционираме е јасна, основата е 
самиот Статут, а целта е БЗР, што и да кажам повеќе 
од тоа ќе делувам несериозно. 

 M-р Дејан Ангеловски
 претседател на ЗИЗ Тутела
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Октомври 2020 г. – април 2021 г.
19.10.2020  г. - На почетокот на Европската недела за БЗР членовите на ЗИЗ „Тутела“, 

г-ѓа Надица Фотев и г. Борче Стојчевски гостуваа во Утринската програма на МРТ1 на тема 
„ЕВРОПСКА НЕДЕЛА ЗА БЗР“. Во текот на гостувањето од страна на г-ѓа Надица Фотев беше 
образложена започнатата кампања на Европската агенција за безбедност и здравје при 
работа (EU-OSHA) „Здрави работни места – Олеснете го товарот“ која ќе се спроведува во 
наредните две години (2020-2022). 

Господин Борче Стојчевски напомена дека ЗИЗ „Тутела“ беше медија-партнер на 
претходната кампања (2018-2020), додека оваа година продолжуваме како поддржувач на 
актуелната кампања за што добивме право да го користиме и логото на кампањата.

АкТивНОСТи помеѓу два броја

22.10.2020 г. - Како дел од одбележувањето на Европската недела за БЗР, во ООУ ,,Гоце 
Делчев”, с. Љубанци, Општина Бутел, беше промовирана втората збирка песни и раскази 
,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ”. 

На настанот беа доделени пофалници и награди за учениците од ова училиште (во 
категорија 4 - расказ на тема БЗР за ученици од VI до IX одделение, младите автори од ова 
училиште освоија прво и трето место), за училиштето како училиште во кое учи ученикот 
кој добил прва награда и неговиот ментор. На останатите учесници во конкурсот им беа 
доделени благодарници за учество.

Во наредниот период им беа доделени и другите награди и признанија на останатите 
млади автори учесници во проектот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“.

збирка песни и раскази

 БЗР од мали ноЗе
2020 година 
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22.10.2021 г. - Како дел од работните 
активности на стручните работни групи на 
ЗИЗ „Тутела“, во првата половина на 2020 
година е изготвен нов Предлог-правилник за 
безбедност и здравје при работа при рачно 
пренесување на товар, кој би го заменил 
актуелниот Правилник за безбедност и 
здравје при работа при рачно пренесување 
на товар („Сл. весник на РМ“ бр.135/07). Имајќи 
ја предвид Европска недела за безбедност и 
здравје при работа, во која се промовира 
актуелната кампања на Европската агенција за 
безбедност и здравје при работа (EU-OSHA) 
чиј фокус и тема се превенција и управување 
со мускулно-скелетните нарушувања (МСН), 
како еден од најзастапените здравствени 
проблеми кои се јавуваат кај работниците, 
а кои се директно поврзани со работата 
и работните места, ЗИЗ „Тутела“ како 
медија-партнер на претходната кампања 
и поддржувач на актуелната кампања на 
ЕU-OSHA, до МТСП го достави Предлог-
правилникот за безбедност и здравје при 
работа при рачно пренесување на товар.  
Терминот кој го избравме се поклопува со 
актуелната кампања на Европската агенција за 
безбедност и здравје при работа и сметаме 
дека ќе биде значаен придонес како за сите 
чинители од областа, така и за МТСП како 
фокал поинт на EU-OSHA за РС Македонија.

Им се заблагодаруваме на членовите на 
Стручната работна група, останатите членови 
на ЗИЗ „Тутела“, како и на колегите од другите 
здруженија кои доставија свои предлози и 
придонесоа да се изготви новиот Предлог-
правилник.  

22.12.2020 г. - Во услови на светска 
пандемија од ковид-19, a согласно со член 
29 став 1 и 2 од Статутот на Здружението на 
инженери за заштита ,,Тутела” - Скопје, како 
и Одлуката на ИО на Здружението, донесена 
на онлајн седницата одржана на 28.11.2020 
година, на ден 22.12.2020 година се одржа 
онлајн седница на третото редовно Годишно 
собрание на Здружението на инженери за 
заштита „ТУТЕЛА“ - Скопје.

Централна организација на Собранието 
беше направена од страна на „СЕМОС 
едукација“ - Скопје. Ова беше прво онлајн 
Собрание на ЗИЗ „Тутела“ - Скопје во 
присуство на 104 члена на Здружението. 
Собранието се одржа преку апликацијата 
Microsoft Teams.

Собранието започна со обраќање на 
прeтседателот на Здружението на инженери 
за заштита, г. Дејан Ангеловски, со Предлог-
дневен ред на настанот.

Предлог-дневниот ред беше едногласно 
прифатен од страна на присутните членови на 
Собранието на ЗИЗ „Тутела“. По изгласување 
на Дневниот ред, согласно со точка 1, се 
пристапи кон избор на претседател на 
Собранието, по што на даден предлог 
едногласно за претседател на 3. редовно 
Годишно собрание на ЗИЗ „Тутела“ - Скопје 
беше избран г. Борче Стојчевски. По 
изборот и преземањето на раководењето со 
Собранието од страна на г. Борче Стојчевски 
се пристапи кон избор на другите членови на 
работното претседателство. 

Согласно со Извештајот од верифи-
кацио ната комисија, заклучно со денот на 
одржување на Собранието, ЗИЗ „Тутела“ 
брои 141 активни членови, со уредно платена 
членарина, а согласно со член 30, став 1 
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од Статутот на ЗИЗ „Тутела“ - Скопје, Собранието може полноправно да одлучува ако се 
присутни повеќе од една половина од вкупниот број членови. Во моментот на одржување 
на Собранието беа присутни 104 членови, со што условот од став 1 од член 30 (присуство 
на мнозинство, односно 71 член) беше исполнет, а согласно со тоа Собранието може 
полноправно да одлучува. 

Во првиот дел од седницата, од страна на членовите на Извршниот одбор беа презентирани 
и образложени: Извештајот за досегашните активности на ЗИЗ „Тутела“ во 2020 година, 
Финансискиот извештај за 2020 година, како и Извештајот за работата на Надзорниот одбор. 
Во вториот дел од седницата беше разгледана и едногласно усвоена Програмата за работа 
на ЗИЗ „Тутела“ во 2021 година.

Истиот ден, односно на 22.12.2020 година беше одржана прва онлајн Стручна наменска 
обука од серијалот „POST CORONA – STARTS NOW“, на тема „БЗР – ЗАКОНСКИ ОБВРСКИ 
НАСПРОТИ ПРЕПОРАКИ И МЕРКИ“ во централна организација на „СЕМОС едукација“ - Скопје. 
Модератор на настанот беше г. Борче Стојчевски. На обуката присуствуваа 108 членови на 
ЗИЗ „Тутела“.

Воведниот збор на онлајн обуката го имаа претседателот на ЗИЗ „Тутела“, г. Дејан Ангеловски 
и претседателот на ЗБР „28 април“, г. Благоја Богоевски. Потоа следеше обраќањето на 
директорката на Државниот инспекторат за труд, г. Јована Тренчевска. Во своето обраќање 
таа истакна дека основна задача на ДИТ е надзор на спроведените мерки од областа на 
безбедност и здравје при работа и работните односи согласно со законските и подзаконските 
акти. Но, под надзор не се разбира само барање на негативности и неспроведени обврски, 
надзорот опфаќа пред сѐ превенција, советување, укажување поддршка на работодавците, 
стручните лица за безбедност при работа, претставниците за безбедност на вработените 
и вработените при исполнување на законските обврски. Државниот инспекторат за труд 

како институција се залага за системски 
и професионален пристап, со цел да го 
искорениме паушалното спроведување на 
мерките, односно да ја смениме перцепцијата 
„да имам документи за пред инспекторите”. 
Тој начин на размислување, односно таа 
перцепција нема да добие поддршка затоа 
што истата води кон зголемен број на несреќи 
при работа, намалување на продуктивноста, 
ефективноста, го уништува општеството и е 
на штета на вработените, на нивното здравје 
и живот. 
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Првата тема на обуката со наслов „Инспек-
циски надзори во врска со спроведување 
на мерките, протоколите и препораките за 
превенција од ковид-19“ беше презентирана 
од страна на инспекторите од ДИТ, Тони 
Војнески и Оливера Лазаревска.

Втората тема со наслов „Постковид ера 
- Враќање на работно место по ковид-19“ ја 
презентираше колегата Ѓоко Павлов, дипл. 
инж. по ЗПР.

Третата тема на обуката беше презентирана 
од страна на г. Цветан Ковач од Република 
Хрватска, кој нѐ запозна со посебните 
применети правила за БЗР во Република 
Хрватска во услови на пандемијата КОВИД-19.

Обуката продолжи со презентацијата 
на Надица Фотев од Компанијата „КЕМЕТ 
електроникс Македонија“ ДООЕЛ.

Обуката заврши со презентацијата на 
колегата Љупчо Кочовски, управител на 
ФЦБЗР.

Активната вклученост на учесниците, 
како и реакциите од нивна страна во текот 
на обуката, е потврда дека и овој настан, 
како и претходните во организација на ЗИЗ 
„Тутела“, се вброи во категоријата успешно 
организирани обуки за усовршување на 
стручните лица за БЗР.

30.12.2020 г. - На онлајн состанок на ИО на 
ЗИЗ „Тутела“ - Скопје едногласно се одлучи да 
се одвојат 15% од расположливите средства 

на сметката на ЗИЗ „Тутела“ и истите да се 
уплатат на јавно објавената сметка за донации 
на Црвениот крст на РС Македонија, наменети 
за настраданите во земјотресот во Република 
Хрватска.

31.12.2020 г. - Објавен е сумарниот 
извештај за проектот „БЗР ОД МАЛИ 
НОЗЕ 2020 “, со констатација дека и овој 
пат, во време на пандемија, во време на 
ограничувања, лична, колективна заштита и 
грижа за сопственото здравје, здравјето на 
најблиските, во време на ковид-19, најмладите 
најсериозно пристапија и исполнија уште 
стотина страници од нивното гледање на 
безбедноста и здравјето при работа. Ваквиот 
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однос и одговорност на најмладите, нивните 
ментори, наставници, родители… ни потврди 
дека сме на вистинскиот пат и воедно ни 
претставува поттик да продолжиме и уште 
повеќе да се заложиме културата за БЗР да се 
развива и негува од мали нозе. Следува „БЗР 
ОД МАЛИ НОЗЕ 2021“.

20.01.2021 г. - Здружението на инжeнери 
за заштита „Тутела“ - Скопје и Европското 
здружение на инженери за безбедност, 
поаѓајќи од заедничките цели, во одбрана на 
интересите на струката и на своите членови 
кои ги застапуваат, потпишаа Протокол за 
соработка.

25.1.2021 г. - Во организација на МТСП се 
одржа онлајн состанок на кој присуствуваа 
претставници на Здружението на инженери 
за заштита „Тутела“ - Скопје, Здружението за 
безбедност при работа „29 април“ - Скопје, 
Здружението за заштита при работа на 
Општина Битола - Битола, Македонското 
здружение за заштита при работа - Скопје и 
Македонско здружение за обуки за безбедна 
работа на височина - Скопје.

На состанокот по искажувањето на сите 
присутни, преовлада ставот на трите здру-
женија (Здружението на инженери за заштита 
„Тутела“ - Скопје, Здружението за безбедност 
при работа „29 април“ - Скопје, Здружението 
за заштита при работа на општина Битола 
- Битола) кој беше идентичен со Дописот 
кој претходно два пати беше доставен до 
Владата на РСМ и МТСП, со барање за смена 
на актуелниот претставник на стручните 
здруженија кои ги обединуваат стручните лица 
за безбедност при работа, односно негова 
смена и во наредниот период ротирање на 
секои две години на нов претставник од 
секое здружение редоследно, со конкретен 
предлог за нов претставник да биде г. Борче 
Стојчевски од ЗИЗ „Тутела“. Предлогот, 
односно ставот на трите здруженија наиде 
на остра реакција кај претставникот на МЗЗПР, 

со напомена дека тој е единствен избран 
претставник во Советот за БЗР од неговото 
основање и во иднина. Поради тоа што 
немаше можност да се усогласат ставовите, 
од претставниците на МТСП, како неформален 
заклучок беше даден предлог дека „доколку 
до МТСП дојде официјален Допис на кој ќе 
бидат попишани најзначајните здруженија 
кои навистина обединуваат поголем дел од 
овие осумстотини и педесет-шеесет лица 
кои имаат положено стручен испит, како 
Министерство кое го подготвува Предлогот 
на Решението со членови до Владата, истото 
како ќе постапи по предлогот” (за што постои 
конкретен запис).

19.2.2021 г. - Согласно со одлуките на 
извршните тела на трите здруженија 
(Здружението на инженери за заштита 
„Тутела“ - Скопје, Здружението за безбедност 
при работа „29 април“ - Скопје, Здружението 
за заштита при работа на општина Битола - 
Битола) се одлучи уште еднаш да се достави 
Допис до Владата на РС Македонија и копија 
до МТСП, со барање од трите здруженија 
за смена на актуелниот ,,претставник” на 
стручните лица за безбедност при работа во 
Советот за БЗР, со нов претставник. Дописот 
е доставен до архивaта на Владата на РСМ и 
МТСП на ден 19.2.2021 година.

28.2.2021 г. - По повод три години од 
формирањето на ЗИЗ „Тутела“, со почитување 
на протоколите за заштита од ковид-19 во BIS 
Lounge bar беше oрганизирана „Роденденска 
забава”.
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1.3.2021 г. – ПОВИК ЗА УЧЕСТВО - ГОДИШНИ 
НАГРАДИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ВО ОБЛАСТА 
БЗР ВО 2020 г.

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 практики во БЗР 
за 2020 година.

Ќе бидат доделени награди во 5 категории:

•	 Категорија 1 - Услужни дејности;

•	 Категорија 2 - Административни дејности;

•	 Категорија 3 - Производствени, земјодел-
ски, 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.

•	 Категорија 5 - Мерки и средства за спре-
чување на ширење на SARS-CoV-2 вирусот 
- 7 (седум) правни субјекти.

1.3.2021 г. – ПОВИК ЗА УЧЕСТВО - ГОДИШНИ 
НАГРАДИ ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 2021 ГОДИНА”. 
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 аплицирање во изборот на најдобрите 
литературни творби изработени од учениците 

од основните училишта на Конкурсот „БЗР 
ОД МАЛИ НОЗЕ 2021“, настан кој се одржува 
третпат.

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).

25.3.2021 г. - Во организација на Европското 
здружение на инженери за безбедност 
- ESSE, Здружението на инженери за 
заштита „Тутела“ - Скопје и Здружението за 
безбедност при работа „28 април“ - Скопје 
беше организирана стручна онлајн обука на 
тема „Заштита на градилиште“.
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Модератор на настанот беше д-р Јосип Таради од Европското здружение на инженери 
за безбедност ESSE. На вебинарот имаше 9 презентации од автори од 3 држави (Босна и 
Херцеговина, Хрватска и РС Македонија). Учествуваа вкупно 329 учесници од 6 држави (Босна 
и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, РС Македонија, Словенија и Србија). Од РС Македонија 
учествуваа 128 учесници.

Вебинарот го отвори и прв се обрати 
претседателот на ESSE - д-р Јосип Таради, 
по што на присутните им се обрати и 
претседателот на ЗИЗ „Тутела“ - м-р Дејан 
Ангеловски. По отворањето на настанот 
следеа презентациите од авторите на 
трудовите пријавени за настанот.

2.4.2021 г. - Сменет е претставникот на 
стручните лица за безбедност при работа во 
Советот за БЗР на РСМ. Со Решение за измена 
на Решението за назначување на членови на 
Советот за БЗР, објавено во „Сл. весник на 
РСМ“ бр.73_2021 на седница на Владата на 
РСМ на предлог на Министерството за труд и 
социјална политика, а врз основа на дописите 
доставени од трите здруженија на стручни 
лица од областа БР: Здружение за заштита 
при работа на Општина Битола - Битола, 
Здружение за безбедност при работа „28 
април“ - Скопје и Здружението на инженери 
за заштита „Тутела“ - Скопје конечно 
беше иницирана промена на актуелниот 
претставник на стручните лица во Советот за 
БЗР на РСМ, г. Милан Петковски, МЗЗПР, со нов 
претставник поддржан од трите здруженија 
- г. Борчe Стојчевски, член на ЗИЗ „Тутела“ - 
Скопје.

3.4.2021 г. - Во првата фаза од Повикот 
„БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2021 година, за 
избор на најдобри литературни творби на 
тема „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
(БЗР)“, изработени од учениците од РС 
Македонија, Повик кој третпат се одржува и 
станува традиционален, апликација поднесоа 
учениците од следните основни училишта:

- ООУ „Св. Климент Охридски“, Македонски 
Брод

- ООУ „Св .  Климент  Охридски“,  ПУ 
,,Манастирец”, Македонски Брод

- ООУ „Гоце Делчев“, Горно Лисиче, Аеродром, 
Скопје

- ООУ „Св. Кирил и Методиј“, Иловица, 
Босилово

- ООУ „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари, 
Прилеп

- ООУ „Св. Кирил и Методиј“, Велес

- ООУ „Гоце Делчев“, Босилово

- ООУ „Гоце Делчев“ - н. Илинден

- ОУ ,,Христо Узунов”, с. Другово, Кичево

- ООУ „Браќа Миладиновци”, Аеродром
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- ООУ „Крсте Мисирков”, Куманово

- SH.F.K. Imri Elezi - ИМРИ ЕЛЕЗИ, Чаир, Скопје

- ООУ „Славејко Арсов“ , Штип

- ООУ „ Дане Крапчев “, Маџари, Гази Баба, 
Скопје

- Државно училиште за рехабилитација на 
деца и младинци со oштетен вид „Димитар 
Влахов“, Кисела Вода, Скопје

- ООУ „Кочо Рацин“, Куманово

- ООУ „Кирил Пејчиновиќ“, Кисела Вода, 
Скопје

- ООУ„Св. Климент Охридски“, Драчево, 
Кисела Вода, Скопје

Како проект ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ” е 
одобрен и од страна на Министерството за 
образование и наука и Бирото за развој на 
образованието, како настан за подигање 
на јавната свест за градење на култура за 
безбедност и здравје од најмала училишна 
возраст кај учениците.

Заклучно со крајниот рок за поднесување, 
поднесени се вкупно 109 творби, од кои 79 
песни и 30 раскази.

„Со задоволство и мотив, на час по 
дополнителна настава, моите третоодделенци 
твореа за учество на вашиот конкурс. Ви 
благодариме за можноста! Пред сѐ научивме 
за безбедност при работа, разговарајќи за 
повеќе случувања“ - Со почит, одделенски 
наставник Николина Милевска при ООУ „Кочо 
Рацин“ - Куманово.

Во втората фаза следи комисиско 
разгледување на пристигнатите творби, 
тематска селекција и избор на најдобрите 
кои ќе бидат објавени на настан кој ќе се 
организира на 28.4.2021 година, по повод 
одбележувањето на 28 aприл - Светскиот ден 
за безбедност и здравје при работа.

Збирката песни ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 2021″ 
ќе се промовира во октомври, за време на 
Европската недела за БЗР.

3.4.2021 г. - Во првата фаза од повикот 
за аплицирање, квалификување и избор, 
на најдобрите правни субјекти во 2020 
година, кои реално и стручно придонеле 
во сопствениот развој, инвестирајќи / 
имплементирајќи добри практики во 
безбедни и  здрави работни места, во сите 
5 (пет) категории од Повикот, апликација 
поднесоа 27 правни субјекти кои работат на 
територијата на РС Македонија.

•	 Категорија 1 - Услужни дејности (финан-
сиски, информативни, транспорт, трговија, 
сервисни и други услуги) (дејност со 
броевите 45-75 од НКД) - 4 (четири) правни 
субјекти.

•	 Категорија 2 - Административни дејности 
(адвокатски, нотарски, сметководствени 
канцеларии) (дејност со броевите 77 - 96 
од НКД) - 3 (три) правни субјекти.

•	 Категорија 3 - Производствени, земјо-
делски, рударски, градежни дејности и сл. 
(дејност со броевите 01-43 од НКД).

А) Мали претпријатија - до 50 вработени - 3 
(три) правни субјекти.

Б) Средни претпријатија - до 250 вработени 
- 3 (три) правни субјекти.

В) Големи претпријатија - над 250 вработени 
- 4 (четири) правни субјекти.

•	 Категорија 4 - Правен субјект кој најмногу 
инвестирал во безбедноста и здравјето на 
своите вработени - 3 (три) правни субјекти.

•	 Категорија 5 - Мерки и средства за 
спречување на ширење на SARS-CoV-2 
вирусот - 7 (седум) правни субјекти.

Во втората фаза следи формирање на 
комисија, која стручно и најтранспарентно 
ќе ги евалуира и избере најдобрите правни 
субјекти за 2020 година кои придонеле во 
сопствениот развој и заштитата на своите 
вработени, инвестирајќи / имплементирајќи 
добри практики во безбедни и  здрави 
работни места.
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ПРЕДВИДЕТЕ, ПОДГОТВЕТЕ СЕ И ОДГОВОРЕТЕ НА 
КРИЗИТЕ - ИНВЕСТИРАЈТЕ СЕГА ВО ПРИСПОСОБЛИВИ 

СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
(БЗР)

Пандемијата ковид-19 ги наведе владите, 
работодавците, работниците и општата 
популација да се соочат со невидени 
предизвици во врска со вирусот и многуте 
ефекти што ги имаше вo сферата на работата. 
Светскиот ден за безбедност и здравје при 
работа ќе се фокусира на стратегиите за 
зајакнување на националните системи за 
безбедност и здравје при работа (БЗР) за 
нивна приспособливост, со цел да се соочат со 
кризи сега и во иднина, црпејќи ги научените 
лекции и искуства од светот на работата.

Откако се појави како глобална криза 
на почетокот на 2020 година, пандемијата 
ковид-19 има огромни влијанија насекаде. 
Пандемијата ги допре речиси сите аспекти 
во сферата на работата, од ризикот од 
пренесување на вирусот на работните места, 
до ризиците за безбедност и здравје при 
работа (OSH) што се појавија како резултат 
на мерките за ублажување на ширењето 
на вирусот. Пренасочувањата кон нови 
форми на работни аранжмани, како што е 
широко распространетото потпирање на 
работа на далечина, на пример, претставија 
многу можности за работниците, но исто така 
претставуваа и потенцијални ризици за БЗР, 
вклучувајќи ги психосоцијалните ризици, а 
особено насилството. 

Светскиот ден за безбедност и здравје при 
работа 2021 се фокусира на искористување 
на елементите на системот за БЗР утврден 
во Конвенцијата за промотивна рамка за 
безбедност и здравје при работа, 2006 
година (бр. 187). Извештајот за светскиот ден 
испитува како сегашната криза ја покажува 
важноста на зајакнување на овие системи 
за БЗР, вклучително и професионалните 

ТЕмА НА бРОЈОТ

здравствени услуги на национално ниво и на 
ниво на претпријатие.

МОТ ќе ја искористи оваа можност да ја 
подигне свеста и да го стимулира дијалогот 
за важноста од создавање и инвестирање 
во еластични системи за БЗР, користејќи 
примери и од регионот и од земјата за 
ублажување и спречување на ширењето на 
ковид-19 на работното место.

Извор: https://www.ilo.org/global/topics/
safety-and-health-at-work/events-training/
events-meetings/world-day-safety-health-
at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm 



РАБОТА ОД ДОМА – ПРЕДИЗВИК ИЛИ...

АкТУЕЛНО

Колкумина од нас, од оние кои ќе го прочитаaт 
ова мое „пионерско“ размислување за 
една перспектива, ќе беа дел од оние кои 
размислуваат за оваа проблематика доколку 
не се појавеше фамозната пандемија? 
Колкумина од нас ќе потврдат дека сме 
подготвени за сѐ во секое време и на секое 
место? 

Многу е мал процентот и во тоа сум убеден. 
Додека се чудиме на тоа како подолг временски 
период, без никакви пандемии, ИТ менаџерите 
од дома, буквално во пижами, ја вршат својата 
работна должност онлајн или на далечина, светот 
оди напред... и граби кон новите предизвици за 
тоа како да се задржи резултатот на високо ниво 
со висок процент на успешност. 

Каде сме ние? 
Па, како и секогаш - на почетокот на 

автопатот... во улога на „автостопер“ чекаме 
некој автобус, од оние двокатните да нѐ качи и 
да нѐ однесе... каде ќе нѐ однесе, таму. Можеби 
е конечно време да си фатиме навреме седиште 
во вистинскиот автобус, оној кој е на најбрзата 
лента. А сето тоа зависи од сите нас - или 
барем (се надевам) оние кои го читате ова мое 
размислување.

Можеби треба веднаш да реагираме како 
нашите соседи, Република Србија, кои преку 
Министерството за труд, вработување, боречки 
и социјални прашања го направија првиот чекор 
издавајќи „Водич за безбедна и здрава работа 
- работа од дома“. Ќе пробаме во многу блиска 
иднина со нашата група да изработиме нешто 
слично со примена на новите идеи, правци и 
препораки во светот, за да можеме конечно 
да го насочиме регулирањето на работата од 
дома како една многу професионална дејност. 
Но затоа ќе оставиме и нашето здружение 
„Тутела“ да биде носител на издавање на 
некаков прирачник, секако со сите сугестии 
кои ќе пристигнат од ваша страна. 

Во основа работата од дома во развиените 
системи на менаџирање се користи за да се 

намалат трошоците за вработените, трошоците 
за работниот простор, а од друга страна пак 
вработените имаат и потреба во ова време 
на развој, за флексибилно работно време и 
флексибилно работење. Ова води кон тоа сѐ 
повеќе вработени да креваат глас „ЗА“, особено 
оние на кои компјутерот и новите информатички 
помагала им се издвоени од „матичната 
канцеларија“. 

Од друга страна, обврските на вработените 
околу БЗР и заштитата на животната средина 
заради намалениот трансфер на луѓе е од 
големо значење, иако треба да се задоволат 
како висококатегоризиран хотел со неколку 
ѕвездички условите во согласност со законските 
прописи (барем онаму каде што се пропишани), 
а работниците мора да бидат на крај обучени за 
БЗР во ваков систем на работа.

Што треба да се задоволи во прв момент, 
освен тоа што работниците ќе имаат можност 
или привилегија или пак неудобност што ќе 
работат од дома? 

Во почетокот мора да има доста добра 
организација, како алгоритам пропишан и 
одобрен согласно со стандардите на секоја 
компанија. На „домашното работно место“ 
е потребно да се проверат елементите на 
работното опкружување, согласно со важечките 
законски одредби од подрачјето на БЗР, а за тоа 
во следниот период, искусувајќи ги повеќето 
модели кои се препорачуваат ќе ви ги предочиме 
како предлог за да дојдеме до финалната алатка 
која ќе овозможи детално спроведување во 
пракса работењето на издвоеното работно 
место.

Во светската легислатива постои Конвенција 
бр.177 за работа од дома, прифатена од МОТ 
во Ѓенова во 1996 година, со која се дефинира 
работата од дома како работа што лицето ја 
изведува:

- во својот дом или неговите простории или 
по негов избор, освен работниот простор на 
работодавецот;
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- во својот дом за соодветен надомест, 
што резултира со зголемена продуктивност, 
без оглед на тоа кој ги сноси трошоците за 
опрема, материјали или други средства, освен 
ако лицето кое работи од дома нема степен на 
автономија и економска независност или како 
што е сега популарно наречено „free lancer“.

Во наведената Конвенција има еден член 
кој за нас, засегнатите страни за БЗР, е доста 
интересен, а тоа е член 3 во кој се наведува 
дека секоја земја која ја има ратификувано 
оваа Конвенција мора на одреден временски 
период да ја ревидира националната политика 
со цел да се подобрува работната положба на 
вработените кои работат од дома, советувајќи 
се притоа со најрепрезентативните организации 
на работниците или работодавците создавајќи 
„тројно братство“, кое ќе одлучува за положбата 
на вработените во оваа дејност. Не смее да 
се заборави дека треба да се земат предвид 
и разликите по пол, опсег и карактеристиките 
на работата од дома, минималните пропишани 
работи и сл., како и начинот на информирање 
на вработените за новите законски мерки и 
практики, бидејќи мора да се смета дека без 
разлика на неговата местоположба, тој е сепак 
вработен во компанијата. Сега, таков е случајот 
со пандемијата и учењето од дома, каде што 
евидентен пример се наставничкиот кадар кој 
држи предавања без никакви или доста мали 
упатства за тоа како треба да изгледа нивното 
„привремено“ работно место. Уште едно место 
во автобусот од почетокот за нас или...

Во Конвенцијата од 1996 година е пропишано 
дека работодавецот мора да води евиденција за 
работното време, за износот на плата, трошоците 
и одбитоци во согласност со националните 
закони и прописи. Рокот за завршување на 
работната задача не би требало да биде пречка 
за да може да се користи дневниот, неделниот 
или годишниот пропишан одмор, како што не 
смее да се занемари ниту законската одредба 
за заштита на мајчинството. Значи имаме цела 
една планина пред нас.

Директивата на Советот на Европа 1991/533/
EC, од друга страна, зборува за обврските на 
работодавецот да ги известува вработените  за 
условите кои мора да ги применуваат согласно 
со работниот договор или работниот однос, како 
и значајните аспекти од него кои се однесуваат 
на идентитетот на вработените и на работењето, 
заштита на личните податоци и можните 
компјутерски хакерски интервенции, местото 

за работа, спецификацијата на работењето, 
датумот на започнување со работа, износот на 
плата, должината на отказниот рок, должината 
на работниот ден или недела и сл. Ние само 
треба да ја приспособиме оваа Директива кон 
нашето законодавство, нели целта ни е ЕУ.

Кои се предностите, а кои се недостатоците 
на работењето на далечина, работата од дома 
или без разлика како се нарекува?

За да успее цела оваа приказна мора да има 
согласност и од страна на работодавецот и 
од страна на работникот. Честопати овие две 
страни се антиподи еден на друг, со сосема 
дијаметрално спротивни цели и перспективи во 
однос на работата, бидејќи менаџментот сака 
ефективност, организираност и намалување на 
трошоците на работење, додека работниците 
сакаат да го редуцираат стресот и да го 
унапредат квалитетот на живеење. И токму 
тие разлики може да доведат до раскрсница 
на „работењето од дома“ - дали ќе се одлучат 
двете страни кон добра самоорганизација и 
работна дисциплина, што пак може да води кон 
подобрување и на приватниот живот или ќе се 
фати оној другиот пат на слабо снаоѓање во 
таквиот начин на работа и работата од дома да 
стане проблем. 

Ова е наше видување, што значи и не е 
ограничено на следното:

-  Предностите за работодавците се 
согледуваат преку: полесен пристап до 
талентираните вработени,  можност за 
отворање на нови работни места во нови 
регии, зголемена продуктивност заради 
можноста да се избере оптималното време 
за работа, поевтини инвестиции во име на 
вложување и режија на проектот, намалување 
на трошоците за уредување на работните места 
и намалени износи на полиси на осигурување 
на вработените заради повреди кои можат да 
настанат и дома до работа и обратно;

- Предностите за работниците се согледуваат 
во: флексибилно работно време, воспоставување 
на рамнотежа помеѓу деловниот и приватниот 
живот, подобра концентрација на работните 
задачи, поголема продуктивност, помали 
трошоци за „дрес код“ на работното место, 
поголемо време посветено на семејството, 
заштеда на време и финансии потребни за 
патување до работа и назад до дома, особено 
добри можности за вработените со одредени 
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физички недостатоци како и за мајки по 
породилно отсуство или за оние кои имаат 
лице за кое се грижат, можност да се работат 
повеќе проекти со цел развој на сопствените 
натамошни компетенции и сл.  

Недостатоците и за двете групи се исти, а се 
однесуваат на: деперсонализација на работното 
опкружување, немање на размена на совети и 
идеи, недостиг на натпреварувачки ентузијазам, 
недоволно раздвојување на приватниот и 
деловниот живот, нарушување на комодитетот на 
семејството дома, во многу случаи работниците 
размислуваат дека склучувањето на договор за 
работа од дома значи и можен отказ, стрес и 
несигурност заради непостоењето на социјален 
контакт, а најновите истражувања покажуваат 
дека вработените кои работат од дома побавно 
напредуваат во кариерата.

Каде се наоѓа БЗР во оваа нова „порција на 
новото време“? 

Светските препораки покажуваат дека мора 
надлежното тело да осигури имплементација на 
насоките за имплементација на сигурносните 
и здравствените прописи на мерките за БЗР. 
Пред сѐ треба работодавецот да ги запознае 
вработените со сите опасности на нивното ново 
работно место, како и на сите мерки кои треба 
да се преземаат за соодветно оспособување 
на домот за „работна канцеларија“, машините и 
уредите треба да бидат опремени со заштитна 
опрема (да не заборавиме дека треба да се најде 
место за компјутерот, за печатачот, за показни 
средства и сл.), а на работникот треба да му се 
обезбеди потребната лична заштитна опрема 
бидејќи мора да се почитуваат мерките за БЗР 
исто како на матичното место во компанијата.

Е сега, по интернет кружат различни „чек 
листи“ за тоа како, што и кога треба да се 
изработи за да нашиот дом стане „канцеларија“. 
Во Прирачникот кој го изработуваме и е во 
зародиш ќе се обидеме да го пренесеме 
светското искуство, бидејќи и земјите во нашето 
опкружување се на стартот во решавање на 
оваа проблематика. Но пред сѐ, овие листи ќе 
ви бидат дадени на увид, ќе дискутираме, ќе 
предлагаме за да дојдеме до најдоброто во 
моментот. 

Не смееме да заборавиме дека треба да се 
изработат нови процени на работни места и да 
се обучат вработените за работа на безбеден 
начин. Тие сигурно дека ја знаат својата 
инсталација во домот најдобро, сигурно знаат 
кои им се опасностите, но истите треба да се 
предвидат и опишат исто како нивниот дом да ни 
е пред очи. Мора да се воспостават процедури 
за однесување во случај на инциденти, а 
одговорноста на работникот мора да е означена 
во договорот за вработување или во соодветен 
анекс на договорот.

Што треба да се има на ум?
Работна околина - Мора да се провери 

г о л е м и н а т а  н а  р а б о т н и о т  п р о с т о р , 
осветленоста, појавата на рефлексија, бучавата, 
микроклиматските услови, изборот на опрема од 
аспект на електромагнетно зрачење и начинот 
на напојување на електричната опрема

Опремата на работното место - Да се провери 
опремата за работа, работната маса, работниот 
стол, како и евентуалниот држач за нозе (ако е 
потребно заради висина на вработениот), како и 
соодветните работни ормари, односно полици.

Оспособеност на вработените - Вработените 
кои работат на издвоеното работно место мора 
да се оспособени за работа на безбеден начин. 
Мора да се оспособени за почетно гасење 
на пожар и за давање на прва помош. На 
издвоеното работно место мора да се наоѓа и 
кутија за прва помош со потребниот прибор.

Останатото ви го  оставам на ваше 
размислување. Се надевам дека го подигнавме 
нивото на сфаќање на проблемот кој го имаме 
во моментот, како и во иднина, бидејќи ниту 
пандемијата во моментот (април 2021 г.) не 
мисли да се предаде, ниту пак ова треба да се 
занемари. 

Можеби тука е и клучот на идните работни 
места. Времето ќе го покаже своето. 

А ние, стручните лица за БЗР, што побргу да 
влеземе во „автобусот“.

 Ѓоко Павлов, дипл.инж по ЗПР
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ДИРЕКТИВИ – ПРАВИЛНИЦИ

АкТУЕЛНО

Поттикнат од подготовката и спроведувањето 
на постапката за донесување на нов Правилник 
за безбедност и здравје при работа при рачно 
пренесување на товар или како и да се вика 
официјално, неминовно ми се појавуваат неколку 
многу важни дилеми кои мора да ги продискутираме 
за да се донесе став како ќе продолжиме понатаму 
во безбедноста и здравјето при работа. Внимателно 
ги разгледував забелешките од институциите кои 
ги добивме за претходно споменатиот Предлог-
правилник и размислувам дали ние од Здружението, 
кои работиме во работните групи за подобрување на 
квалитетот на постоечките правилници, пропуштаме 
нешто многу важно, најважно, односно дали воопшто 
ни се потребни промени или треба да останеме 
во нашите недоречености, нејаснотии, во нашето 
незнаење. Дали воопшто сакаме да ги заштитиме 
работниците, а притоа да не ги „заколеме“ 
работодавците?

На почеток сакам да напоменам дека ако 
сакаме во ЕУ, мора да се приспособиме кон 
тоа законодавство, значи приспособиме, а 
не до збор да препишеме сѐ што е наведено 
во Директивите и толку. Најважното кое не 
смееме да го заборавиме е дека Директивите 
се рамка, нешто што е минимално задолжително 
за имплементација на сите држави-членки на ЕУ 
и оние кои се стремат кон овој сојуз, а секоја 
членка во зависност од внатрешното уредување 
ги имплементира одредбите од Директивите.

До сега кај нас најчесто Директивите кои се 
однесуваа на БЗР беа преведени и преточени во 
правилници, но не само кај нас. Во најголемиот 
дел во државите кои беа во состав на бивша 
СФРЈ состојбата е иста. Последните тенденции 
во овие држави е оваа пракса да се промени, да 
се примени искуството, бидејќи слепиот препис 
не дава резултати, со такви акти нема напредок 
во БЗР.

Свесни сме дека вака подготвените 
правилници (превод на Директива) до сега кај 
нас даваа многу мали резултати и во нивна 
примена и во нивно разбирање, со исклучок 
на неколку акти кои можеме да кажеме дека 
се во ред и можеме да ги имплементираме. Во 
голем дел од нашите правилници смислата на 
одредбите е изгубена во преводот.

Мое лично видување е дека мораме да ги 
прошириме правилниците, мораме да бидеме 

попрецизни со предложените мерки, мора да 
бидеме разбирливи и да оставаме што е можно 
помалку недоречености. Мораме да спречиме 
две различни мислења за иста одредба, мораме 
да им помогнеме на инспекторите да не се 
двоумат за мерката. Притоа треба да ги користиме 
сите досега научно докажани тези и практични 
искуства, кај нас и во светски рамки. При 
подготовка или давање на мислење во постапка 
на донесување на актите да ги заборавиме 
личните интереси, а водилка да ни биде општото 
добро. Она што го видов во дел од забелешките 
и предлозите на гореспоменатиот Предлог-
правилник не води кон општо добро, туку кон 
останување на постоечкото и делумно кон лични 
интереси. Можеби проблемот е во пандемијата 
и неможноста да се организираат собири на 
кои ќе се дискутира за предлозите, можеби 
пропустот е што Советот за БЗР на седница на 
која го разгледуваше Предлог-правилникот не 
повика претставници од предлагачот. Можеби... 

Да не заборавиме дека ние сме народ кој 
најчесто прашува: „Каде пишува дека мора да 
е така?“. Примената на таканареченото морално 
искуство (произлезено од морал) за нас сѐ 
уште е далеку, мораме уште многу да работиме. 
Терминот техничка пракса како поим сѐ уште е 
неприфатлив како обврска, можеби и со право 
бидејќи секој од нас ќе има своја техничка пракса 
која се базира на некоја ваква или таква студија. 
Факт е дека не можеме сѐ да пропишеме, да 
нормираме, но да се обидеме барем основните 
мерки да ги прецизираме. 

Само правилен пристап ќе ни ја олесни 
работата на стручните лица за безбедност при 
работа и докторите по медицина на труд. 

Некогаш во иднина ќе нѐ прашаат дали сме ја 
имплементирале „таа и таа“ директива, нема да 
нѐ прашаат дали ја препишавме. Имплементација 
не значи само ставање на хартија, туку и примена 
во пракса, во секојдневното работење.

Секако, најважното е да ги заштитиме 
работниците во вистинска смисла за да имаме 
здрава нација која ќе биде продуктивна во секоја 
смисла и во секој сегмент на живеењето.

 
 М-р Борче Стојчевски, дипл. инж. по ЗПР,
 стручно лице за безбедност при работа
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БЕЗБЕДНОСНИ РАБОТНИ ПРАКТИКИ  
ВО уСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

АкТУЕЛНО-ДОбРА ПРАкСА ОД СТРУчНО ЛиЦЕ

Во услови на светска пандемија кога се 
обидуваме да функционираме нормално и 
покрај сите информации кои нѐ опкружуваат 
и внесуваат доза на страв, за една компанија 
од големо значење е да ја одржи позитивната 
мисла на своите вработени. Кога организацијата 
на работа не дозволува работа од дома, 
потребно е да се осмисли план за работа кој 
би го олеснил притисокот од неизвесноста 
на вработените за загуба на своето работно 
место и дополнително ќе обезбеди услови 
вработените да се чувствуваат безбедни и 
сигурни. Токму во ваква компанија сум дел од 
тимот веќе 7 години, компанија која применува 
добри безбедносни практики и со својата 
политика на отворени врати позитивно влијае 
врз растот и развојот на своите вработени. 

„Индустри сервис“ е фамилијарна компанија, 
основана во 2002 година, специјализирана за 
индустриски кетеринг и организирана исхрана 
за потребите на големите индустриски 
капацитети и тоа во неколку градови во нашата 
држава: Кавадарци, Битола, Тетово, Скопје, 
Пробиштип и Радовиш. 

Компанијата нуди и идејни решенија за 
дизајн на оперативна кујна во рамките на 
производствените капацитети на клиентот, 
како и кетеринг услуги за корпоративни 
настани.  

Во период од скоро две децении 
компанијата подготви и послужи повеќе од 17 

милиони оброци, без регистриран инцидент 
или неусогласеност од аспект на безбедноста 
на храната. Дејноста индустриски кетеринг и 
подготовката на храна претставуваат сложен 
и одговорен процес кој бара имплементација 
и секојдневна примена на стандарди и закони. 

И покрај тоа што будно се следат трендовите 
во делот на угостителството, со посебно 
внимание го менаџираме управувањето со 
човечкиот потенцијал како основен темел за 
успехот на компанијата. Денес броиме 120 
вработени распоредени во 7 подружници на 
кои сме посебно горди. 

Почетокот на пандемијата не ги засени 
секојдневните заложби и активности на 
менаџментот и вработените за безбедноста 
и здравјето на работното место. Почитувајќи 
ги безбедносните протоколи се продолжи 
со програмата за зголемување на свеста кај 
вработените за значењето на безбедноста 
и здравјето при работа. Со сопствен план 
за обуки вработените посетуваат екстерни 
и интерни обуки на кои вработените се 
запознаваат со своите права и обврски при 
изведување на работните активности, со 
упатствата за безбедно користење на опремата 
за работа, значењето за користење на личната 
заштитна опрема и се разгледуваат предлози 
од вработените за работните практики. 

За успешно завршување на работата се 
практикува тимска работа. За поттикнување на 
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тимскиот дух кај вработените се организираат 
различни работилници и „teаm building“ 
активности за дружење и подобро меѓусебно 
запознавање. Компанијата како дополнителен 
бенифит за своите вработени обезбедува 
и колективно осигурување од повреди и 
несреќи при работа.

Секоја деловна единица на компанијата 
е организирана на начин кој, освен што ги 
исполнува барањата за безбедна подготовка 
на храна, ги исполнува и условите за безбедно 
извршување на работата.   

За да се добие објективна слика за 
секое работно место подготвена е изјава за 
безбедност при работа со процена на ризик и 
преземени се соодветни мерки за намалување 
на ризиците или нивна контрола.

Обезбедени се опрема и средства за работа 
кои ја олеснуваат работата во голема мера и 
го намалуваат заморот на вработените. Како 
основна мерка за заштита на вработените од 
аспект на опасностите кои произлегуваат од 
употребата на средствата и опремата за работа 
се врши нивно периодично испитување.  

Во секоја подружница на компанијата 
поставени се огласни табли на кои се 
истакнуваат упатства за безбедна работа и 
различни известувања за вработените. 

Како важен предуслов за безбедна и здрава 
работна средина, извршени се и мерења 
на микроклиматските услови и физичките 
штетности на работното место. 

Со цел да обезбедиме безбедна, здрава 
и пријатна работна средина за своите 
вработени, покрај исполнување на законските 
и подзаконските обврски, имплементиравме 
систем за управување со безбедност и здравје 
при работа согласно со ISO 45001:2018.  

Со почетокот на пандемијата и препораките 
од надлежните институции се преземени сите 
мерки за заштита на вработените. Обезбедени 
се заштитни маски, вработените се поделени 
во групи кои меѓусебно не се сретнуваат, 
формирана е и резервна група на вработени 
кои се активираат по потреба во случај на 
изолација на цела група или при изолација на 
суспектно или позитивно лице на ковид 19.  

Со досегашните преземени мерки успешно 
се справуваме и досега не сме имале 
кластер или застој или прекин во работата и 
настојуваме да продолжиме, зашто само со 
ваков начин на работа во вакви услови имаме 
континуитет и непреченост во извршувањето 
на нашата дејност. 

Снежана Ставрова, дипл.инж.технолог, 
стручно лице за БЗР, 

„Индустри сервис“ ДОО Скопје 
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Практични совети за бзР
KPI ВО ПРОЦЕСОТ НА БЕЗБЕДНОСТ  

И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Колку пати сме биле во ситуација во компаниите 
во кои работиме да се побара од нас да 
исполниме одредени норми, да образложиме 
(докажеме, покажеме) дека работиме успешно, 
да достигнеме одредени цели, да прикажеме 
подобри резултати во однос на претходен 
период?

Ваквите барања се сосема очекувани и 
оправдани од оние кои ги водат компаниите, 
од инвеститорите, од институциите, од 
вработените, односно од сите оние кои се 
заинтересирани за успешно работење на една 
компанија, кои со еден поим се нарекуваат 
заинтересирани страни.

Заинтересирана страна е лице, компaнија 
или институција која може да има влијание 
во работењето на компанијата. Во текот 
на работењето на одредена компанија се 
јавуваат повеќе заинтересирани страни, па 
поради тоа е потребно да се направи анализа 
за секое нивно барање.

Заинтересираните страни можат да се 
поделат во неколку групи и тоа: купувачи/
корисници, сопственици (инвеститори, 
акционери), општествена заедница (граѓани, 
држава,  соседни држави) ,  партнери 
(добавувачи, осигурувачи, конкуренција, 
медиуми) ,  вработени (вработените, 
синдикати, семејства на вработените).

Со цел препознавање, разбирање 
на потребите и очекувањата на сите 
заинтересирани страни потребно е да се 
направи анализа на работното опкружување 
со сите внатрешни и надворешни фактори 
кои можат да имаат позитивно или негативно 
влијание на компанијата и нејзиното работење. 
Исклучително е важно овие фактори стручно 
и објективно да се согледаат за да може 
реално да се процени нивното влијание.

ВНАТРЕшНИ фАКТОРИ
Внатрешните  фактори вли јаат  на 

опкружувањето во кое компанијата настојува 
да ги реализира своите цели, кои можат да 
имаат влијание на начинот на управување.

Дефинирање на внатрешните фактори 
значи добро познавање на начинот на 
управување со компанијата, нејзините 
структурни елементи, нивната меѓусебна 
интеракција, како и механизмите на делување 
во управувањето.

Кога се разгледуваат прашањата поврзани 
со овие фактори се анализираат најмалку 
следниве елементи:
•	 структурата на компанијата;
•	 јавни документи (стратегија, политика, 

како и компаниски цели);
•	 овластувања и одговорности во компа-

нијата (управување, донесување на 
одлуки);

•	 способност во однос на ресурсите и 
знаењата (капитал, технологија, процеси, 
време,  стручни и  квалификувани 
вработени, проток на информации внатре 
во работните процеси и др.);

•	 стручни и квалификувани вработени;
•	 платежна способност на корисниците 

(услови и плаќања);
•	 односи со инвеститорите (облик и опсег на 

партнерски односи во компанијата);
•	 компаниска култура како дефинирана рамка 

на вредностите внатре во компанијата.

НАДВОРЕшНИ фАКТОРИ 
За да се препознаат надворешните 

фактори потребно е да се разгледуваат 
можностите кои произлегуваат од социјални, 
технолошки, етички, политички, правни и 
економски влијанија. Некои од нив можат 
да бидат: технолошки промени, промена 
во законодавството, политички промени, 
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општествено опкружување, економски 
можности, промени во образовниот систем.

За да можеме да ги разбереме потребите 
и очекувањата на заинтересираните 
страни, мораме да го анализираме нашето 
опкружување. Само врз основа на анализа 
и добра претстава што се очекува од нас 
можеме да дадеме одговор на прашањето 
дали сме успешни. Потребата за успешност 
наметнува континуирано подобрување, а тоа 
е потребно пред сѐ да биде мерливо, бидејќи 
ако нешто се мери, тогаш со него може да се 
управува, а ако со нешто се управува тогаш 
тоа може и да се подобрува.

Секогаш за да се прикаже одредена 
успешност потребно е да направи споредба на 
вашите вредности со некои други вредности 
(критериуми/параметри). Најголемата 
умешност е тој критериум да биде дефиниран 
како објективен, реален показател.

Честопати во литературата или од страна 
на раководството во секојдневното работење 
сме се сретнале со терминот KPI кој делува 
апстрактно, непознато, термин кој не секогаш 
можеме да го споиме со секојдневните 
активности.

KPI не е ништо друго туку мерење 
на успешноста преку точно дефиниран 
параметар.  По дефиниција  KPI  (key 
performans indicators) - клучни индикатори на 
перформансите, претставуваат квантитативни 
и квалитативни показатели кои се користат 
за мерење, следење и управување на 
остварените резултати на компанијата, т.е. 
алатки со кои се следат успехот, напредокот и 
реализацијата на целите на некоја компанија.

Индикаторите ги идентификуваат разликите 
(помеѓу остварените перформанси и целите) 
кои укажуваат на начинот на потребните 
интервенирања и подобрувањата. Големината 
на таа разлика ја дава повратната информација 
за тоа што и во која насока е потребно да се 
направи подобрување, приспособување или 
други корективни акции за да го подобриме 
нашето работење. Тие подобрувања не се 
ништо друго туку достигнување на саканите 
цели и насока во која се движи компанијата. 
Оттука, сензитивноста на избор на видот 
и вредностите на индикаторите е голема. 
За да се направат правилни чекори кон 
подобрување на работните процеси потребно 

е да се одберат и соодветни индикатори 
на перформансите. Потребно е тие да се 
одбираат внимателно за да можат да водат 
кон мали континуирани промени или големи 
исчекори напред. Ова може да се направи со 
некои постоечки едноставни алатки, како на 
пример преку поголема brainstorming анализа 
(„бура од идеи” со цел решавање на одреден 
проблем) или користејќи го Bencmarking 
(споредба со најдобрите) како алатка.

Покрај добрите страни, секогаш е потребно 
внимателно да се пристапи кон ваквите 
мерења, бидејќи можат да предизвикаат 
несогласувања меѓу вработените. Секоја 
рационализација може да предизвика 
намалување на некои од работните места, 
несогласувања на раководството, различно 
гледање на приоритети, поголем јаз помеѓу 
раководството и вработените.

Поради тоа, за мерењата и воведувањето 
на KPI да бидат ефективни мора да се сфатени 
и прифатени, како од вработените, така и 
од нивното раководство. KPI можат да се 
користат за:
•	 стратешко и оперативно планирање;
•	 оценка на моменталната состојба на 

работењето;
•	 унапредување на тимската работа и давање 

на поддршка на тимовите за способност за 
донесување одлуки;

•	 за подобрување на квалитетот на 
производот / услугата;

•	 за подобрување на безбедноста и 
здравјето при работа;

•	 за унапредување на заштитата на животна 
средина и слично.

•	 Во продолжение се наведени неколку 
видови на KPI кои можат да се следат и 
се поврзани со процесот на безбедност и 
здравје при работа.

•	 број на повреди на работа;
•	 број на повреди на работа кои се поврзани 

директно со производниот процес;
•	 број на повреди на работа кои се со 

боледување до 3 работни дена;
•	 процентуално изразен однос на број на 

повреди кои се однесуваат директно 
поврзани со производниот процес во 
однос на вкупниот број на повреди;

•	 п р о це н т уа л н о  и з р а з е н  од н о с  н а 
„затворени” сугестии (постапено по нив) 
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во однос на вкупен број на сугестии од 
областа безбедност и здравје при работа;

•	 вкупен број на денови од боледувања 
поради повреди на работа;

•	 процентуално изразен однос на број на 
денови од боледувања поради повреди 
на работа во однос на вкупен број на 
боледувања во компанијата;

•	 фреквенција на изгубено работно време 
како резултат на повреди (LTIF - Lost Time 
Injury frequency);

•	 вкупен број на избегнати инциденти (near 
miss);

•	 резерва на ЛЗО изразена во парична 
вредност;

•	 број на утврдени неправилности кои 
произлегуваат од контроли направени со 
чек листи;

•	 процентуално изразен однос на број на 
отстранети неправилности во однос на 
утврдени неправилности кои произлегуваат 
од контроли направени со чек листи.

Ова се само предлог-индикатори кои секако 
можат да се модифицираат, изменат, дополнат 
во зависност од потребите, карактеристиките 
на дејноста и спецификите на работењето во 
одредена компанија. Вака дефинираните KPI 
се следат табеларно на одреден временски 

период со дефинирана временска динамика. 
Табела 1 претставува поедноставена табела за 
следење на KPI во процесите. Во неа можат 
да се додадат колони со податоци за видот 
на потпроцес, компаниска цел, процесна цел, 
одговорно лице на процес, одговорно лице 
за водење на податоците, документ каде се 
сретнуваат податоците за KPI и слично.

За повеќегодишен период, дополнително 
може да се направи споредба на вредностите 
на KPI по години.

Врз основа на добиените податоци се 
прави анализа за причините за делување 
при постигнување или приближување кон 
саканата (поставената) цел. Се прави анализа: 
Што влијае на вредноста? Кој внатрешен 
или надворешен фактор влијае? Кои мерки 
можеме да ги преземеме?

Со одговори на овие и слични прашања 
добиваме одговор и на  прашањата за 
поврзаноста на KPI со процесите, заинте-
ресираните страни, внатрешните и надво-
решните фактори кои влијаат на работењето 
на компанијата, како и потребата за конти-
нуираното подобрување кон исполнување на 
саканите цели.

Табела 1. Следење на KPI во процесите

Ред. 
бр.

Процес во 
компанијата KPI

Фреквенција

на следење

Реализација по месеци

(и вкупно) во 2020*

Та
рг

ет
 в

о 
20

20
 г

од
ин

а 
*

Ја
ну

ар
и

Ф
ев

ру
ар

и

...

Де
ке

м
вр

и

Вк
уп

но
 н

а 
го

ди
ш

но
 

ни
во

1. Производство 
на енергија

Број на повреди кои директно 
се поврзани со производниот 

процес
месечно 1 0 ... 2 5 0

2. Вршење на 
ремонт

Број на утврдени неправилности 
кои произлегуваат од контроли 

направени со чек листи
месечно 1 3 ... 2 12 4

3.
Набавка на 

материјали и 
услуги

Резерва на ЛЗО (поради 
несоодветност) месечно 10 40 ... 10 90 30

4. Магацинско 
работење

Број на сугестии поврзани со 
ергономијата месечно 4 0 ... 0 5 2

* дадените вредности се само како пример и не соодветствуваат на некоја реално анализирана состојба

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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Безбедноста и здравјето при работа е 
глобалeн проблем, наука и решение. Повеќе 
од 3,2 милиони смртни случаи се регистрираат 
секоја година како резултат на несреќи и 
болести поврзани со работата. Покрај тоа, 
годишно се пријавуваат 160 милиони нови 
случаи на професионални заболувања и 300 
милиони повреди при работа без смртен 
исход. 

Економски гледано, како резултат на болес-
тите и смртните случаи поврзани со работата, 
а со тоа и губењето на продук тивноста се 
прог нозираат загуби во врска со тоа кои 
изнесуваат 4% од БДП на глобално ниво. 
Затоа, обезбедувањето и унапредувањето на 
безбедна и здрава работна околина треба да 
биде приоритет на глобално ниво. 

Турција има релативно млада популација. 
Вкупното население во 2014 година било 77 
милиони, при што секој четврти имал помалку 
од 15 години, додека луѓето над 65 години се 
само 7,9%. Генерално, 12% од луѓето на возраст 
од 15 години и повеќе не завршиле основно 
образование, додека 10,8% се дипломирани 
студенти. 

Очекуваниот животен век е 76,9 годи ни, 
а водечки причини за смрт се кардиоваску-
ларните заболувања (39,78%), малигни 
болести (21,32%) и хроничните респираторни 
заболувања (9,83%). 

Секој четврти од работната сила е во 
индус трискиот сектор и околу 60% се во 
услужниот сектор 

Министерството за труд и социјално оси-
гурување е главната одговорна институција 
во оваа област, во соработка со други 
министерства и засегнати страни и е одговорна 
за развој и спроведување на законодавството 
поврзано со БЗР. Двете најрелевантни 
единици на Министерството се Генералниот 
директорат за БЗР и Одборот за инспекција 
на труд. Генералниот директорат го развива 

бзР ОкОЛУ НАС – ТУРЦиЈА

законодавството за БЗР во соработка со 
други засегнати страни, додека инспекторите 
на Одборот вршат инспекции во однос на 
усогласеноста со законодавството за БЗР, како 
и за прашања поврзани со работните односи 
и управувањето. Трипартитната соработка е 
клучна во праксата за проблематиката со БЗР.

Постојат неколку механизми за соработка 
со релевантни организации, од кои најважен 
е Советот за БЗР кој е составен од 26 члена: 
половина од владини и половина од не-
владини организации и со истиот раководи 
потсекретарот на Министерството.

Законот за БЗР ги вклучува сите работни 
места и работници, вклучително и државни 
службеници, работници во приватни прет-
пријатија и самовработени, без оглед 
на бројот на вработени или видот на 
работата. Според него, обезбедувањето на 
безбедносни и здравствени услуги за секое 
работно место е одговорност и обврска на 
работодавецот. Работодавецот, во согласност 
со законските барања, може да ги обезбеди 
услугите или со воспоставување на договор 
со специјализирана компанија за БЗР или 
преку заеднички служби за БЗР. До јули 2015 
година, вкупно 1 995 вакви заеднички служби 
имало регистрирано во земјата. Покрај тоа, 
Министерството за здравство организира 
услуги за БЗР преку 81 здравствени центри во 
64 провинции и планира да формира најмалку 
еден заеднички центар во сите 81 провинции. 

Образованието, обуката и сместувањето на 
лекари за медицина на труд, инженерите за БЗР 
и другиот ангажиран персонал за потребите 
на БЗР се спроведува под надлежност на 
Министерството, додека реализацијата на 
испитите за сертификација на експертите 
е под диригентска палка  на Центарот за 
мерење, селекција и номинација. До јули 
2015 година, повеќе од 27 илјади лекари биле 
овластени како лекари на медицина на трудот 
и скоро 90 илјади инженери за БЗР, од кои 
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повеќето имаат сертификат од класа Ц според 
категоризацијата на турското законодавство. 
Помалку од половина од овластените лекари 
и само еден од четири од инженерите за БЗР 
активно работат на терен. 

Лабораториските услуги за БЗР ги обез-
бедува владина институција (Институт за 
истражување и развој на БЗР, ÜSGÜM), а 
Институтот ги спроведува стандардите 
на нивните сопствени лаборатории и на 
приватните лаборатории, со цел тие приватни 
лаборатории да можат да бидат овластени да 
служат за БЗР, односно ги мониторира и го 
има комплетниот надзор. До јули 2015 година 
биле овластени 13 лаборатории. Можеби ова 
е нов правец кој треба да се трасира кај нас?

Службите за социјално осигурување 
имаат долга историја во Турција и им се 
даваат многу години од три различни сис-
теми за осигурување. Во 2006 година, овие 
три системи беа унифицирани според истиот 
систем на социјално осигурување за да 
ги опфатат сите работници вработени во 
државни или приватни работни места, како 
и самовработените. Премиите за профе-
сионална болест, мајчинство, несреќи и 
професионални заболувања ги плаќа само 
работодавецот, додека другите премии се 
плаќаат на заедничка основа.

Постојат неколку објекти за едукација и 
обука за БЗР. Министерството за национално 
образование спроведува програми во 
стручните училишта и програми за едукација 
и свесност за БЗР како дел од програмите за 
доживотно учење. На универзитетско ниво, 
некои универзитети, особено медицинските 
училишта и некои инженерски факултети имаат 
курсеви за БЗР, а средните стручни училишта 
исто така спроведуваат програми. Некои 
универзитети спроведуваат магистерски и 
докторски програми за БЗР. Едукација и обука 
на професионалците за БЗР се спроведува 
под надлежност на Министерството за труд 
и социјално осигурување. Здруженијата 
на работодавци и работници организираат 
програми за едукација и обука за своите 
членови, додека Центарот за обука и 
истражување за труд и социјално осигуру-
вање (ÇASGEM) на Министерството за труд 
спроведува програми за работници и рабо-
тодавци.

Стапките на несреќи при работа пока-
жуваат постојан пад во текот на последните 
20 години, но стапката за 2013 година е скоро 
три пати поголема од стапката од претходната 
година. Системот за известување на несреќи 
и повреди на работното место е променет во 
2013 година и зголемувањето може да биде 
резултат на таа промена. 

Од друга страна, професионалните 
болести се многу малку застапени во Турција. 
Стапката на професионални заболувања 
е намалена од 22,1 на 3,1 на сто илјади 
работници, т.е. повеќе од 100 пати помалку 
од глобалниот просек.

Во Турција има три синдикални орга-
низации на вработените и три синдикални 
организации за државните службеници. 
Меѓу здруженијата на вработени, првиот е 
основан во 1952 година, додека другите две 
се основани во 1967 и во 1976 година. Речиси 
1,5 милиони вработени се регистрирани во 
овие организации. Сите три организации 
на државни службеници се основани во 
90-тите години на минатиот век, а бројот 
на членови е повеќе од 1,5 милиони. 
Најпознатата организација на работодавци 
(TİSK) е основана во 1962 година. Она што 
е особено интересно за нас е дека некои 
синдикални организации на работодавците 
и работниците имаат единици за БЗР и 
спроведуваат соодветни активности со 
ограничен број на персонал.

Министерството за труд и социјално 
осигурување организира активности за БЗР 
секоја година во форма на национални и 
меѓународни конференции наизменично. 
Министерството, исто така, има реализирано 
неколку проекти за БЗР со цел да се 
зголеми свеста на различните целни 
групи, вклучувајќи ги професионалците и 
пошироката јавност. Овие проекти служат 
за  подобрување на условите за работа, 
исто така.

Неколку интересни детали од светот на 
БЗР во Република Турција се следните:

- Законот за безбедност и здравје при 
работа (бр. 6331; 2012 година) бил објавен 
во „Службен весник“ дури во 2012 година. 
Пред 2012 година, прашањата за БЗР биле 
регулирани во Законот за работни односи, 
соодветните регулативи и некои други 
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општи закони. Законот за БЗР не се применува 
на лица кои работат во домашни услови, лица 
кои произведуваат стоки и услуги на свое име 
и за своја сметка, затвори и слични инсти-
туции.

-  Министерството за труд има улога да 
управува со односите помеѓу двете 
најголеми страни - вработените и 
работодавците.  Покрај  тоа,  некои 
други министерства и други државни 
организации се вклучени во управувањето 
со БЗР во земјата, како и голем број 
невладини организации

- Главното владино тело за собирање, 
обработка и ширење на информации за 
БЗР областа е Министерството за труд и 
социјално осигурување. Целото законо-
давство, вклучително и законот и прописите 
се достапни на веб-страницата на Минис-
терството. Генералниот директорат за БЗР 
и неколку други оддели на Министерството 
и една институција (Институт за истра-
жување и развој  на  БЗР;  ÜSGÜM) 
продуцираат книги, брошури, постери 
и сличен материјал и ги дистрибуираат 
нашироко во работните средини. Некои 
од публикациите на МОТ и од други 
меѓународни организации се преведени 
на турски јазик од Министерството и 
дистрибуирани до соодветното работно 
место, бесплатно. Целиот материјал 
продуциран од Министерството е исто 
така достапен преку интернет.

-  Здравствените услуги во областа на БЗР 
првпат биле регулирани со Општиот 
здравствен закон (бр. 1593, 1930). Во 
согласност со овој закон, работодавците 
со повеќе од 50 работници мора да имаат 
обезбедено професионални здравствени 
услуги за секое работно место. Доколку 
компанијата има повеќе од 500 работници 
мора да имаат имплементирано и болница 
во просториите, која ќе работи не само 
за вработените, туку ќе обезбедува 
здравствени услуги и за општата заедница 
во околината. Голем број вакви болници сѐ 
уште се во функција.

-  Лабораториите за БЗР служат за поддршка 
на студиите и за помош во изготвување на 
процена на ризик и обезбедуваат докази 
за инспекциите на трудот. Институтот за 

истражување и развој на БЗР (ÜSGÜM) е 
основна база врз која се темелат работните 
активности на лабораториите за БЗР. 
Денес покрај централната институција 
и лабораторија во Анкара, İSGÜM има 
регионални лаборатории во 8 провинции 
(Адана, Бурса, Газиантеп, Истанбул, Измир, 
Кајсери, Коџаели и Самсун).

-  Според Законот за БЗР (бр. 6331, 2012 
година), работодавецот изготвува пријава 
за несреќи при работа и професионални 
болести и за тоа ја известува Институцијата 
за социјално осигурување во рок од 3 
работни дена. Несреќите во близина на 
работното место, исто така, треба да ги 
евидентира работодавецот. 

-  Стапката на несреќи при работа значително 
се намали во текот на последните 40 години 
во Турција. Сепак, Турција сè уште има 
голема стапка на несреќи при работа. 
Стапките паднаа на помалку од 1% во текот 
на последните години, но последната бројка 
од стапката на професионални несреќи во 
2014 година беше 1,6%.

Скоро три четвртини од несреќите при 
работа се случуваат во текот на денот, помеѓу 
8,00 и 18.00 часот. Ова е предвидливо бидејќи 
повеќе луѓе се на работа во текот на овие 
часови и се работи со подолг временски 
интервал.

Користена литература: www.ilo.org

 Ѓоко Павлов, дипл. инж. по ЗПР
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ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА  
ПРИ РАБОТА НА ВИСОЧИНА  

СТАНДАРДи зА ЛичНА зАШТиТНА ОПРЕмА

Заштита од паѓање е превентивен систем 
дизајниран за работник кој може да изгуби 
рамнотежа при работа на височина. Заштитата 
од паѓање секогаш мора да се обезбеди со 
цел да се контролираат или елиминираат 
можните последици од падот и мора да 
вклучува план и методи за спасување.

Опремата за лична заштита при работа на 
височина ја користат работниците во бројни 
индустрии. Таа е дизајнирана и приспособена 
за да спречи несреќи на работното место или 
да ги заштити работниците од последиците 
од ваквите несреќи.

И најквалитетната опрема за заштита при 
работа на височина нема да ја гарантира 
безбедноста доколку не се користи и скла-
дира правилно, и треба да биде редовно 
проверувана од корисникот и периодично 
од надлежно лице.

Потенцијалниот рок на траење е определен 
од производителот на односното ЛЗС. Некои 

производители даваат потенцијален рок на 
траење на пластични и текстилни производи 
1 година во магацин и 10 години по датумот 
на производство и не е прецизен за метални 
производи.

Рокот на употреба на индивидуални ЛЗС 
може да варира во зависност од видот или 
моделот на уредот, начинот на кој се користи, 
околината во која се користи, компетентноста 
на работникот, одржувањето, складирањето 
и друго. Во некои случаи, овој период може 
да се намали на единечна употреба, на 
пример, ако производот бил во контакт со 
опасни хемикалии, изложен на екстремни 
температури, во контакт со остри предмети 
на работ, претрпел големи товари или 
сериозен  удар итн.

Обврски на работодавецот да ги провери ЛЗС за 
работа на висина

Опремата за лична заштита се проверува 
на две нивоа:

-  редовен преглед (пред, за време и по 
секоја употреба) од страна на корисникот;

-  периодичен детален преглед (најмалку 
еднаш годишно) од надлежно лице.

За подобра контрола на опремата, препо-
рачливо е производот да биде даден на 
користење на еден корисник, со цел да 
се добие подобро разбирање на нивното 
користење.

Барања дефинирани со EN 365 + AC: 2006
Производителите треба да обезбедат 

обука на лица кои треба да бидат компетентни 
или да ја ажурираат нивната надлежност за 
вршење периодични проверки на ЛЗС или 
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други средства, или да преземат мерки за 
да овластат организации или лица достапни 
за оваа намена. Доколку е потребно, 
производителот мора да им обезбеди на 
надлежните лица ажурирана обука за измени 
и подобрувања.

РЕДОВНА ИНСПЕКЦИЈА
Мора да се изврши редовна проверка на 

ЛЗС за работа на висина со цел да се откријат 
дефектите.

Фреквенцијата на редовната инспекција 
треба да биде најмалку на секои 12 месеци 
и мора да ја изврши квалификувано лице, 
обучено од производителот или овластено 
лице оспособено да ги идентификува 
и процени знаците на дефектите и да 
преземе активности, строго усогласени со 
процедурите на производителот.

ЖИВОТЕН ВЕК НА ПРОИЗВОДОТ
Изјава за кое било познато ограничување 

на безбедниот век на траење на производот 
или за кој било дел на производот или совет 
за тоа како да се препознае кога производот 
веќе не е безбеден.

Секој производител обезбедува инфор-
мации во врска со безбедниот век на траење 
на производот.

Животниот век на SEKURALT ЛЗС за работа 
на височина, произведени од IRUDEK 2000 
S.L. е 1 година од складирање + 10 години 
од датумот на производство на текстилните 
делови и неограничено за металните делови. 

Следниве фактори можат да го намалат 
животниот век на производот: интензивна 
употреба, контакт со хемикалии, многу 
агресивна средина, изложеност на екстремни 
температури, изложеност на ултравиолетови 
зраци, абразија, сечење, лоша употреба или 
одржување.

Задолжителната годишна инспекција 
ќе утврди дали производот е безбеден за 
понатамошно користење.

EN стандарди кои се однесуваат ЛЗО за 
работа на височина:
•	EN 354:2010 Лична заштитна опрема против 

паѓање од височина. Заштитни јажиња;
•	EN 353 – 2:2003 Лична заштитна опрема 

против паѓање од височина. Дел 2: Уреди за 
сопирање против паѓање со флексибилна 
безбедносна линија;

•	EN 355:2003 Лична заштитна опрема 
против паѓање од височина. Апсорбери на 
енергија;

•	 EN 358:2002 Лична заштитна опрема за 
позиционирање при работа и заштита 
од паѓање од височина.  Појаси за 
позиционирање при работа и јажиња за 
ремонтни работи и позиционирање при 
работата;

•	 EN 360:2003 Лична заштитна опрема против 
паѓање од височина. Уреди за сопирање 
кои се повлекуваат;

•	 EN 361:2003 Лична заштитна опрема против 
паѓање од височина. Заштитни појаси за 
целото тело;

•	 EN 362:2005 Лична заштитна опрема против 
паѓање од височина. Спојници (конектори);

•	 EN 365:2004+AC:2006 Лична заштитна 
опрема против паѓање од височина. 
Општи барања за упатства за употреба, 
одржување, периодична инспекција, 
поправка, обеле жување и пакување;

•	 EN 795:2012 Лична заштитна опрема против 
паѓање од височина. Безбедносни уреди;

•	 EN 813:2008 Лична заштитна опрема против 
паѓање од височина. Безбедносни ремени 
со седечка положба.

 Татјана Зрмановска 
 Стенсо-Мак ДОО
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бул.„Србија“ број 13 А, Скопје                 +389 2 277 59 59              info@stenso-mak.com                 www.stenso-mak.com
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Висина на надоместок за реклама во Списание Тутела

Ред. бр. Опција Цена

1. 10.000,00

2. 8,000,00

3. 7.000,00

4. 4.000,00

5. 3,000,00

Внатрешни 
корици 

(предпоследна) 
(28,7х20cм)

Внатрешни цела 
страна 

(28,7х20 cм)

Внатрешни 
корици (втора) 

(28,7х20cм)

1/2 
(14х20cм)

1/3 
(9х20cм)

1/2 
(28,7х10cм)

1/23
(28,7х7цм)
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