
                                                                                    
 

 

ПРИЛОГ КОН ФОРМУЛАРОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 2021 

(КАТЕГОТИЈА 4) 

Во табела 1 се дадени средствата кои влегуваат како инвестиции во БЗР и прифатениот процент за 

секоја инвестиција, според кои ќе се врши рангирањето на пријавените учесници.  

Табела 1 

Ред.бр. Активност/инвестирање во БЗР 
Прифатен процент 
од инвестицијата 

1 
Замена на постоечка опрема со нова (машина, алат, 
транспортно средство и сл.) 

20 % 

2 
Набавка на средства за подигање кои заменуваат рачно 
подигање и транспорт на товар 

80 % 

3 
Нова климатизација или вентилација или замена на 
постоечка 

80 % 

4 Подобрување на осветленост 80 % 

5 Мерки за намалување на бучава освен точка 1 и ЛЗО 100 % 

6 Мерки за намалување на вибрации освен точка 1и ЛЗО 100 % 

7 
Мерки за намалување на нејонизирачко зрачење освен 
точка 1 и ЛЗО 

100 % 

8 
Мерки за намалување на механички опасности освен точка 
1 и ЛЗО 

100 % 

9 
Мерки за намалување на опасности од електрична струја 
освен точка 1 или промена на целокупна електрична 
инсталација заради подобрување на капацитетите и ЛЗО 

100 % 

10 Мерки за намалување на хемиски штетности освен ЛЗО 100 % 

11 Мерки за намалување на биолошки штетности освен ЛЗО 100 % 

12 
Други мерки пропишани според правилници (мерки за 
бремени работнички, млади работници и сл.) 

100 % 

13 Набавка на ЛЗО 100 % 

14 
Извршени мерења на параметри според закон за 
безбедност и здравје при работа 

100 % 

15 Изработена проценка на ризик и изјава за безбедност 100 % 

16 Обуки на вработени 100 % 

17 Други мерки за подобрување на БЗР 100 % 

  

Табела 2.  

ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКСА (категорија 4)  

ИНВЕСТИЦИИ 

Активности во кои е инвестирано (In) Инвестиции по вработен(Iw) 

  



                                                                                    
 

 

 

 

Начин на пресметување на вредностите и пополнување на табела 2:  

- ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

АКТИВНОСТИ ВО КОИ Е ИНВЕСТИРАНО (In) - се наведуваат само редните броеви од табела 1 и доколку има активности 

според точка 17 се наведуваат и тие активности со краток опис. 

In = Σ (збир на вредностите од сите  инвестиции) 

ИНВЕСТИЦИИ ПО ВРАБОТЕН (Iw) – број кој се добива како количник од In (збир од сите инвестиции по ставките од 

табела 1) и W (бројот на вработени во правниот субјект) 

  Iw  = 
𝑰𝒏

𝑾
 

 

ПРИМЕР: 

Ред.бр. 1 – заменета стара опрема со нова (машина) во вредност од 150.000,00 ден. 

Прифатениот процент од инвестицијата е 20 % од 150.000,00 или пресметано 30.000,00 ден. 

Ред. бр. 3 – замена на постојни светилки со нови лед светилки, инвестиција од 48.700,00 ден. 

Прифатениот процент од инвестицијата е 80 % од 48.700,00 или пресметано 38.960,00 ден. 

Ред.бр.13 – за набавка на ЛЗО инвестицијата е 100 % од 2.785.450,00 или 2.785.450,00 ден. 

In = 30.000,00 + 38.960,00 + 2.785.450.00 = 2.854.410,00  

W = 54 вработени во правниот субјект 

Iw  = 
𝟐𝟖𝟓𝟒𝟒𝟏𝟎

𝟓𝟒
 = 52859,44   

 

- ВНЕСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ ВО ТАБЕЛА 2   

Активности во кои е инвестирано (In) Инвестиции по вработен (Iw) 

Реден број 1; 3; 13;  52.859,44 по вработен 

 

 


