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                                  П Р А В И Л Н И К 
                        За безбедност и здравје при работа 

 
 
 

         1.      OПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 
         Вработените при Јавното Комунално Претпријатие ДЕРВЕН ( во понатамашниот текст : 
претпријатието) со овој Правилник ја уредуваат организацијата за безбедноста и здравјето 
при работа, заштитата при работа, личните безбедносни средства и уредуваат работи 
односно работни задачи на кои се работи со зголемено внимание и одговорност. 
 
 

Член 2 
 
       Одредбите од овој Правилник се применуваат на сите вработени кои засновале 
работен однос во ова претпријатие, без оглед на времето поминато на работа, кои 
учествуваат во процесот на производството, како и на другите физички лица кои работат по 
налог и за сметка на ова претпријатие, студентите и учениците за време на практичната 
работа, лицата на стручно оспособување и усовршување и др. 
 
 

Член 3 
 
       Безбедноста при работа опфаќа мерки и средства насочени кон создавање на 
безбедни услови за работа. 
       Безбедни услови за работа се оставаруваат со примена на современи технички, 
здравствени, социјалнии и други мерки за спречување и отстранување на причините за 
телесни повреди и здравствени оштетувања на вработените при работа. 
 

 
Член 4 

 
       Вработените во претпријатието имаат право и должност да се запознаат со 
опасностите при работа, со безбедносните средства и мерките за отклонување на 
опасностите и со правата и должностите во врска со безбедноста при работа. 
       Запознавањето во смисла на став 1 од овој член се врши при засновање на 
работниот однос и во текот на работењето. 
 
 



 
2.   ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
          ПРИ РАБОТА 
 
 

Член 5 
 

Организирањето, спроведувањето и унапредувањето на безбедноста и здравје при 
работа опфаќа: 

 
 1.  Донесување програма за безбедност при работа (годишни и среднорочни), 
 2.  Обезбедување на финансиски средства за извршување на програмите и мерките за         

безбедност при работа, 
 3. Запознавање со состојбата и условите за работа, обезбедување на обука на 

вработените за безбедно извршување на работите и донесување на соодветни 
одлуки  за обезбедување и унапредување на безбедноста при работа, 

 4.  Разгледување на извештаите од инспекцијата на трудот и други органи, 
 5.  Донесување на соодветни одлуки и известување на инспекциските и другите органи  

за мерките кои ќе се превземат за отсранување на констатираните неправилности. 
 
 

Член 6 
 
Безбедноста при работа е основна задача и одговорност на : 
 

- Управниот Одбор на претпријатието, 
- Директорот и помошниците на  директорот, 
- Преставник на вработените за безбедност и здравје при работа, 
- Стручно лице за безбедност при работа, 
- Раководители на РЕ и одделенија, 
- Работоводители и груповодители, и  
- Секој вработен. 
 
 
 
Права и обврски на 
 Управниот одбор 
 

Член 7 
 

      Управниот Одбор најмалку еднаш годишно го разгледува прашањето за 
спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа. 

      Во врска со безбедноста и здравјето при работа Управниот одбор ги има следните 
права и обврски: 

 
1. Донесува перспективни програми на мерки за безбедност и здравје при работа , 
 
2. Донесува општи акти и други акти за безбедност и здравје при работа, 
 
3. Еднаш годишно го разгледува извештајот за безбедност и здравје при работа. 
 
 



 
Права и обврски на Директорот 
и помошниците на директорот 
 
 

Член 8 
 
Директорот на претпријатието и помошниците на директорот се одговорни за 

спроведување на безбедноста и здравјето при работа во претпријатието и во поглед на 
безбедноста при работа ги имаат следните права и обврски: 

 
 
1. Го организираат спроведувањето на одлуките донесени во претпријатието како 

и решенијата на инспекцијата на трудот во врска со безбедноста и здравјето 
при работа. 

2.    Ја насочува работата на субјектите за безбедност и здравје при работа и 
другите служби заради ефикасно спроведување на одредбите од овој 
Правилник, 

3.    Преку помошниците на директорот и Раководителите на РЕ и одделенијата 
обезбедуваат доследно спроведување на програмите и мерките за безбедност 
и здравје при работа, и 

4. Се запознаваат со состојбата на повредите и заболувањата во врска со 
работата заради изнаоѓање на мерки за отстранување на причините за истите. 

 
 
Права и обврски на Претставникот на вработените 
за безбедност и здравје при работа 
 
 

Член 9 
 
Вработените во претпријатието од своите редови на синдикален собир на 

мнозинскиот синдикат избираат двајца свои претставници за безбедност и здравје при 
работа. 

Претставниците од став 1 на овој член имаат посебна заштита од работен однос што 
ја има и претставникот на синдикатот кај работодавачот, согласно со Закон и Колективен 
договор. 

Претставниците на работниците за безбедност и здравје при работа од своите 
редови избираат координатор. 

 
Член 10 

 
     Претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа ги имаат 

следните права и должности: 
 

1. Да ги обиколуваат работните места заради согледување на состојбата во врска 
со   безбедноста при работа, 

2. Да разговараат со работодавачот за потребите и проблемите за безбедност 
при работа и за здравствената и работната состојба на работниците, 

 3.     Да соработуваат со инспекцијата на трудот и да бараат нејзино посредување и   
присуствување, да даваат свои согледувања и да имаат увид во записникот 
составен од страна на инспекторот и 



4.   Да бараат од работодавачот информации и да имаат пристап до изјавите за 
процена на безбедноста и извештаите што се обврска на работодавачот и други 
документи во врска со планирањето и уредувањето на безбедноста и здравјето 
при работа. 

 
   Работодавачот е должен на Претставниците на вработените за безбедност и здравје 

при работа да им овозможат непречено вршење на нивната функција, преку обезбедување 
на соодветно време и потребни средства без намалувње на платата, при што не смее да ги 
стави во неповолна состојба поради нивните активности 

 
 
Права и обврски на Стручното лице 
за безбедност и здравје при работа 
 
 

Член 11 
 
Работодавачот за вршење на работите од областа за безбедноста и здравјето при 

работа назначува едно или повеќе стручни лица. 
При извршувањето на стручни задачи кои се однесуваат на безбедноста при 

работа, стручните лица за безбедност директно одговараат пред работодавачот. 
 
 

Член 12 
      
Стручното лице за безбедност и здравје при работа ги има следните права и 

обврски: 
 
1. Се грижи за спроведување на прописите за безбедност и здравје при 

работа, 
2.          Учествува во изработка на општи акти, програми и планови за безбедност и 

здравје при работа и изработка на упатства за безбедно извршување на 
работата,  

3. Советување на работодавачот за планирање, избор, купување и одржување 
на средставата за работа и за опремување на работното место и работната 
средина,  

4. Го организира и го врши запознавањето на вработените од областа на  
безбедноста при работа при засновањето на работниот однос како и во 
текот на работењето, 

5. Врши редовни и контролни прегледи и испитувања на работната опрема, 
6. Се грижи за редовно упатување на вработените на периодични и 

специјалистички прегледи, 
7. Изготвува и поднесува потребни извештаи во врска со безбедноста при 

работа, 
8. Се грижи за спроведување на решенијата на инспекцијата на трудот и 

другите органи, 
9. Врши контрола над спроведувањето на мерките за безбедност и здравје  

при работа и врши внатрешен надзор над спроведувањето на мерките за 
безбедно извршување на работата, 

10. Предлага покренување на дисциплинска постапка поради непридржување 
кон мерките и прописите за безбедност и здравје при работа, 



11. Врши повремени контроли во работните простории и на работните места со 
цел непосредно да укаже помош во спроведувањето на мерките и 
нормативите за безбедност и здравје при работа, предлага разрешување на 
констатираните недостатоци од страна на надлежните служби, лица и 
органи, 

12. Вршење на редовни и контролни прегледи на хемиските, физичките или 
биолошките ризици во работната средина, 

13. Води евиденција за сите повреди и несреќи при работа, врши следење и 
анализа на повредите поврзани со работењето, професионалните болести, 
идентификација на причините за истите и подготовка на извештаи за 
работодавачот, зедно со сите предложени безбедносни мерки, 

14. Врши подготовка на програма и спроведување обуки на вработените за 
безбедно извршување на работата, 

15. Врши и други работи што му се ставени во надлежност со позитивните 
законски прописи. 

 
 

           Член 13 
 

         Непосредно, со испитувањето на причините на тешките и смртни повреди и 
здравствени оштетувања, Стручното лице за безбедност и здравје при работа пополнува и 
доставува пријава за несреќа при работа на соодветен пропишан образец.  

 
 

Член 14 
 

                Пријавата за повреда при работа се доставува во рок од 24 часа од несреќата при 
работа, 

          Ако Стручното лице за безбедност и здравје при работа не можело да биде 
известено за несреќата, должено е пријавата да ја поднесе во рок од 24 часа од моментот 
кога дознало дека несреќата се случила. 

 
Член 15 

 
              Стручното лице за безбедност и здравје при работа е должно итно, без одлагање, 
да ја извести инспекцијата на трудот за секој смртен случај, тешка повреда при работа, како 
и за секоја опасност што прети да го загрози животот на вработените во претпријатието. 

 
 
                                                                  Член 16 
     
     Во случај кога има повреда на работа, здравствени оштетувања, смртни случаи, 

тешки повреди и сл., Стручното лице за безбедност при работа поднесува извештај до 
работодавецот, како и за секоја опасност што се заканува да го загрози животот на 
вработените во претпријатието. 

 
Член 17 

 
Стручното лице за безбедност и здравје при работа за својата работа одговара пред 

Директорот и Раководителот на Правно одделение. 
 
 



 
Член 18 

 
Секое неизвршување, одбивање да се изврши наредба,  непрописно спроведување 

на мерките за безбедност и здравје при работа или отстранување на недостатоците од 
страна на стручното лице за безбедност и здравје при работа, а во врска со безбедноста при 
работа, се смета за потешка повреда на работната обврска. 

 
 
 
 
Права и обврски на Раководителите 
на работните единици и одделенија 
 
 
 

Член 19 
 
Раководителите на работните единици и одделенија се должни да обезбедат 

целосна сигурност на вработените на работа, а во врска со тоа треба: 
 

1. Пред почетокот на изведувањето на работите со зголемена опасност да 
проверат дали се превземени сите мерки за безбедно работење, 

2. Да запрат со работа штом забележат дека е загрозен животот на 
вработените или безбедноста на погонот, односно секторот и за тоа веднаш 
да го известат Директорот или помошниците директори, 

3. Да го известат Директорот или Стручното лице за безбедност и здравје при 
работа за сите неправилности или опасности при работата кои не се во 
можност сами да ги отстранат, 

4. Раководителот е должен, до колку утврди дека вработениот е неспособен 
за работа поради болест или консумирање на алкохол или не ги користи 
личните безбедносни средства, да го отстрани работникот од работа, 

5. Предлагаат поведување на дисциплинска постапка против работникот кој не 
се придржува кон мерките за безбедност и здравје при работа, 

6. Повремено го отстранува од работа, без право на надоместок на личен 
доход, секој вработен кој не ги носи или не користи личните и колективните 
безбедносни средства или не сака да се придржува на пропишаните мерки 
за безбедност и здравје при работа. 

7. Веднаш да го извести Стручното лице за безбедност и здравје при работа 
за секоја тешка несреќа на работа ( смрт на вработен, тешка телесна 
повреда, експлозија, пожар, рушење на објект и други потешки несреќи ) и 
до неговото доаѓање на лице место, да го одржи местото на несреќата по 
можност во непроменета состојба. 

8. Во рок од 24 часа да достави писмен извештај за секоја несреќа при работа 
до Стручното лице за безбедност и здравје при работа, 

9. Вршат и други работи кои се ставени во надлежност со позитивните 
законски прописи. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Права и должности на работоводителите и 
груповодителите 
 
 

Член 20 
 

Работоводителите и груповодителите ги имаат следните права  и должности: 
 

1. Да ги запознаваат вработените со кои раководи со опасностите на 
работните места и мерките за безбедност и здравје при работа, 

2. Да ги запознаваат работниците со начинот на употреба на алатите и 
приборот за работа како и личните безбедносни средства, 

3. Да ги контролираат секојдневно безбедносните средства и да не 
дозволуваат да се работи со неисправни безбедносни средства, 

4. Да водат сметка дали вработените ги користат личните и колективните 
безбедносни средства  и 

5. Привремено да го отстранат од работа вработениот кој не се придржува 
кон пропишаните мерки за безбедност и здравје при работа и не ги носи 
предвидените безбедносни средства и да предлагаат поведување на 
постапката за дисциплинска одговорност. 

 
 
 
Права и обврски на вработените 
 
 
 

Член 21 
 
Вработените во претпријатието во областа на безбедноста и здравјето при работа ги 

имаат следните права и обврски: 
 

1. Да се оспособат за безбедност и здравје при работа и за укажување помош 
на другите вработени кога тие се наоѓаат во опасност, 

2. Да се јават на редовен превентивен - здравствен преглед, 
3. Да ги подобруваат своите знаења и вештини во поглед на безбедноста и 

здравјето при работа, 
4. При засновање на работен однос и во текот на работењето да се јавуваат на 

проверките за запознавање со безбедност и здравје при работа, 
5. Да се запознаат со опасностите на работното место и со мерките за 

безбедност и здравје при работа,  
6. Да ги користат личните и колективните безбедносни средства и опрема 

пропишани за безбедност и здравје на тоа работно место, 
7. Пред започнувањето со работа да ја проверат исправноста на средствата за 

работа, безбедносните средства и алатот, и ако истите се неисправни 
веднаш да го известат непосредниот раководител,и 

8. Своите работни задачи да ги извршуваат со потребно внимание за да не го 
загрозат својот живот како и животот и здравјето на другите вработении 
средствата за работа на претпријатието. 



 
 

                Член 22 
 

Вработениот има право да одбие извршување на работата ако на работното место 
не е обезбедена соодветна безбедност при работа и доколку предходно не е информиран за  
сите можни опасности и штетности, доколку работодавачот не го обезбеди пропишаниот 
здравствен преглед, доколку вработениот е изложен на непосредна опасност по здравјето 
или по животот, кога не се спроведени безбедносните мерки или доколку работодавачот не 
ја отстрани опасноста. 

Ако вработениот одбие да работи од причината од став 1 од овој член, иститот ќе 
биде распореден на други работи и работни задачи што одговараат на неговата стручна 
спрема или оспособеност за работа, и тоа за време додека не се отстранат недостатоците, а 
непосредниот раководител е должен итно да превземе мерки за отстранување на истите. 

 
 

               Член 23 
 

Секој вработен е должен правилно да ракува со средствата за работа и со 
средствата за заштита при работа, за да се избегне предизвикување на непожелни 
последици. 

По завршувањето на работата вработениот е должен да ги остави средствата за 
работа во исправна состојба и на тој начин да им овозможи непречена работа на 
вработените од наредната смена. 

 
 

Член 24 
 
Вработениот има право да поднесува барања и приговори до работодавачот во 

врска со безбедноста и  здравјето при работа. 
 
 
 
                     Член 25 
 
Секој вработен е должен да се придржува на одредбите од овој Правилник и на 

другите прописи за безбедност и здравје при работа. 
Право и обврска на секој вработен е да се грижи за сопствената безбедност и 

здравје и за безбедноста и здравјето на другите лица кои работат со него, во согласност со 
обуките и инструкциите кои му се дадени од страна на работодавачот и да биде запознаен 
со мерките за безбедност и здравје при работа и да биде обучен за нивната примена. 

 
 
 

Член 26 
 
Вработениот е должен, при засновање на работниот однос и во текот на 

работењето да го извести претпријатието за неговата здравствена состојба, ако истата 
негативно би влијаела врз сигурноста и безбедноста при извршувањето на работните 
задачи. 

 
 



Член 27 
 
Вработениот е должен, за секоја повреда што ќе му се случи на работното место да 

го извести непосредниот раководител веднаш или најдоцна во рок од 24 часа, во спротивно 
повредата нема да се третира како повреда на работа. 

 
Член 28 

 
Кога доаѓа на работа вработениот не смее да има консумирано алкохол и други 

наркотични средства, а исто така и за време на работата во претпријатието не смее истите 
да ги консумира воопшто. 

 
 
3. ОБУЧУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
 

Член 29 
 
Претпријатието е должно да обезбеди стручно обучување и оспособување на 

вработените од областа на безбедност и здравје при работа пред да го распореди на 
работното место и во текот на работата. 

Стручно оспособување се спроведува по посебна програма што ја донесува 
Управниот Одбор на предлог од Стручното лице за безбедност и здравје при работа. 

 
 

Член 30 
 
Вработениот не може да заснова работен однос, ниту да биде распореден на друго 

работно место, пред да биде запознат и пред да му бидат обезбедени соодветни обуки за 
безбедност и здравје при работа, со условите за работа, опасностите на работното место, 
средствата за работа и оспособен, запознат и обучен со мерките за безбедност и здравје 
при работа. 

Претпријатието е должно на секој вработен да му обезбеди соодветни обуки за 
безбедност и здравје при работа во случај на воведување на нова технологија или нови 
средства за работа и во случај на секоја измена на работниот процес која може да го 
промени нивото на безбедноста и здравјето при работа. 

 
 

Член 31 
 
Теоретското и практичното обучување на вработените за безбедност и здравје при 

работа го организира и го врши Стручното лице за безбедност и здравје при работа и 
непосредниот раководител во организациониот дел во претпријатието. 

За теоретското обучување од областа на безбедноста и здравјето при работа може 
да се ангажираат и други стручни вработени од претпријатието како и надвор од истото.   

 
 

Член 32 
 
Претпријатието е должно да утврди задолжителни редовни теоретски и практични 

испити за безбедно извршување на работата на сите вработени на работното место каде 
што е констатирана зголемена опасност од повреда и нарушување на здравјето при процена 



на ризикот, како и за сите оние вработени на работни места каде што е зголемен бројот на 
случаи на повреда при работа и загрозување на здравјето. 

За вработените од претходниот став од овој член, претпријатието е должно на 
секои три (3) години да им обезбеди проверка на оспособеноста за безбедност и здравје при 
работа. 

Организирањето и спроведувањето на обуката на вработените и нивните 
претставници ќе бидат на товар на претпријатието. 

 
Претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа има право на 

посебна обука за безбедност и здравје при работа специфични за дејноста на 
претпријатието, под услови предвидени со колективен договор. 

  
Член 33 

 
Стручното лице за безбедност и здравје при работа води евиденција за обучавање 

на работниците од областа на безбедноста и здравјето при работа. Доколку во текот на 
работењето се врши проверка или дополнителна проверка на знаењето на вработените од 
областа на безбедност и здравје при работа, повторно ќе се повика на проверка на 
знаењето. 

 
 
 
4.       СРЕДСТВА ЗА РАБОТА И НИВНИ  
          ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА 
 
 
 

Член 34 
 
Со средствата за работа може да ракуваат само вработените кои се оспособени, 

обучени и задолжени со нив да извршуваат одредени работи и работни задачи. 
Секој вработен пред да почне со работа е должен да провери дали средствата со 

кои треба да работи се во исправна состојба. Ако истите не се исправни должен е веднаш да 
го извести непосредниот раководител. 

 
Член 35 

 
Машините, апаратите, транспортните уреди и алатите што се употребуваат при 

работата мораат да бидат во исправна состојба и работата со нив да може да се врши без 
опасност по вработените. За таа цел, истите мораат да бидат исправни пред да почнат да се 
употребуваат. 

Работодавачот не смее да стави во употреба средства за работа кои не се 
прегледани и испитани за безбедно работење, односно не се исправни за безбедна работа, 
ниту пак работникот смее да употреби такви средства за работа. 

Работодавачот е должен средствата за работа да ги одржува во исправна состојба, 
да ја проверува исправноста и безбедноста за работа со повремени прегледи и испитувања 
кои ги врши на начин и во рокови пропишани со актот што тој го донесува, односно со 
упатството на производителот, техничките прописи и стандарди, а особено: 

- пред првата употреба, 
- по реконструкција или хаварија и 
- по преместувањето од едно на друго место (дигалка и слично). 

 



Член 36 
 
Основните средства за работа машините, алатите и другите помагала мораат да 

бидат подложени на прегледи од лицата задолжени за исправност на истите како и од 
вработениот кој ракува со нив. 

 
 

5. ЛИЧНИ БЕЗБЕДНОСНИ СРЕДСТВА  
      

 
                Член 37 
 

За време на работата вработените имаат право на употреба на лични и колективни 
безбедносни средства. 

Личните безбедносни средства за секое работно место и нивниот рок на траење се 
утврдени со Прегледот на личните и колективни безбедносни средства по работни места, 
што е составен дел на овој Правилник. 

 
 

Член 38 
 
Претпријатието е должно да набави средства за лична безбедност на вработените, 

ако опасностите и штетностите на кои се изложени не може да се отстранат на друг начин. 
Безбедносните средства ги набавува комерцијалниот сектор по барање од стручното 

лице за безбедност и здравје при работа и во магацин секогаш треба да го има пропишаниот 
минимум. 

 
Член 39 

 
Извршувањето на работите и работните задачи од страна на вработениот треба да 

биде со исправни лични и колективни безбедносни средства. 
 

Член 40 
 
Наведените безбедносни средства мораат да бидат по македонски стандарди, 

односно по меѓународни стандарди доколку безбедносните средства се увозни. 
 
 

Член 41 
 
Личните безбедносни средства вработениот има право да ги употрбува само за 

време на работата во претпријатието. 
На безбедносното средство треба да има втиснат амблем на претпријатието со цел 

да се спречи неговото користење надвор од претпријатието. 
Амблемот се става пред да биде дадено безбедносното средство за употреба. 
 
 

Член 42 
 
Секое лично безбедносно средство има одреден рок на траење. По истекот на рокот 

на траењето се врши замена на истото. 



Личното безбедносно средство може да се замени и пред истекот на рокот на 
неговото траење, ако стане неупотрбливо за својата намена, но не по вина на вработениот. 

Заменувањето на личното безбедносно средство пред истекот на рокот на траењето 
го одобрува Стручното лице за безбедност и здравје при работа. 

 
 

Член 43 
 
Стручното лице за безбедност и здравје при работа може да го продолжи време 

траењето на безбедносното средство кое се враќа доколку констатира дека истото може и 
понатаму да се употребува. 

 
Член 44 

 
Пред да прими ново безбедносно средство вработениот е должен да го врати 

предходно применото безбедносно средство. 
Одредбата од предходниот став се однесува на следните безбедносни средства : 

техничка бунда, кожувче, мантил за дожд, гумирани алишта, заштитни ракавици и гумени 
чизми. 

 
Член 45 

 
Колективните безбедносни средства без одреден рок на траење ги требува од 

магацин раководителот или работоводителот на работната единица или одделение. 
Колективните безбедносни ги користат вработените на работни места за кои тоа е 

предвидено со Прегледот на лични и колективни безбедносни средства. 
 
 
6. ПОВРЕДИ ПРИ РАБОТА 

 
 

                 Член 46 
         

Повредата на работа е секоја повреда на вработениот што настанала при 
извршување на работи и работни задачи на чија основа вработениот има својство на 
осигуреник. Повредата при работа е и повреда што му се случува на вработениот на патот 
до дома или до работното место, освен ако несреќата не е во причинска врска со 
извршување на работата, или ако не се случила на редовниот пат за поаѓање на работа и 
обратно или не се случила во редовно време за доаѓање на работа и обратно. 

 
 

                  Член 47 
 

        Работодавачот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа по настанот, писмено 
да го извести органот државната управа надлежен за работите на инспекцијата на трудот за:  

- секој смртен случај, 
- колективна несреќа и повредите при работа кои предизвикуваат времена 

неспособност за работа повеќе од три (3) работни дена и 
- секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста 

на вработените при работа. 
    
 



 
 

  Член 48 
 

Вработениот е должен секоја повреда при работа да ја пријави на непосредниот 
раководител веднаш, а најкасно во рок од 24 часа. 

Непосредниот раководител е должен да ја провери точноста на наводите на 
вработениот во врска со повредата при работа. 

Извештајот за повреда при работа треба да содржи точни податоци за изворите и 
причините на повредата и да биде потпишан од очевидци и непосредниот раководител. 

 
 

Член 49 
 
За секоја потешка повреда или смрт на вработениот или колективна несреќа 

најхитно, а најкасно во рок од 24 часа, се известува инспекцијата на трудот на општината и 
Преставникот за безбедност и здравје при работа. 

 
 
7.      ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
     
 

Член 50 
 
Вработените кои работат на работни места под посебни услови на работа подлежат 

на предходни и периодични здравствени прегледи. 
Работодавачот е должен да обезбеди здравствени прегледи за вработените, 

најмалку на секои 18 месеци. 
 

Член 51 
 
За личнат хигиена е должен да се грижи секој вработен. Вработениот е должен да се 

грижи и за хигиената на работното место. 
 

Член 52 
 
Заради превентива се вршат здравствени прегледи на вработените во следните 

работни единици и одделенија: 
- РЕ ,, Водовод и канализција,, 
- РЕ ,, Комунална хигиена,, 
- Ф-ка за производство на вода 
 
Времето за вршење прегледи од став 1 од овој член е пропишано соогласно со 

Законот за безбедност и здравје при работа и Правилникот за здравствени прегледи на 
лица. 

 
Член 53 

 
Вработениот кој на одредениот датум нема да се јави на здравствен преглед во 

соодветната установа, а своето изостанување не го оправда, истиот ке биде отстранет од 



претпријатието се додека не го изврши соодветниот преглед, а деновите додека е отстранет 
се водат како неоправдани и против истиот ќе се поведе дисциплинска постапка. 

 
Член 54 

 
На прегледот ако се констатира дека со неговата здравствена состојба вработениот 

не ги исполнува условите за работа на работното место, не може понатаму да работи на тоа 
работно место и се распоредува на друго работно место, се до отстранување на причината 
за тоа. 

 
Член 55 

 
Претпријатието мора да обезбеди здравствени прегледи за вработените најмалку на 

секои 18 месеци. 
Стручното лице за безбедност и здравје при работа е должно да устрои и води 

евиденција за периодичните лекарски прегледи. 
 
 

Член 56 
 
Вработените во претпријатието се должни да ги извршуваат обврските од областа на 

безбедноста и здравјето при работа предвидени со овој Правилник. 
Неизвршувањето на обврските од овој Правилник преставува потешка повреда на 

работната обврска, за која може да се изрече една од мерките предвидени во Колективниот 
договор на претпријатието. 

 
Член 57 

 
Составен дел на овој Правилник е Прегледот на личните и колективните безбедносни 

средства по работни места. 
 

 
Член 58 

 
Во магацинот на претпријатието секогаш треба да има резерва од минимум 10% од 

потребните безбедносни средства и опрема. 
 
 

Член 59 
 
Личните и колективните безбедносни средства на вработените ги издава 

магационерот по налог на Стручното лице за безбедност и здравје при работа. 
 
 
 
7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 
 

Член 60 
 

Овој Правилник го донесува Управниот одбор на ЈКП ДЕРВЕН Велес. 



 
Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на ист начин како и при неговото 

донесување. 
 
 

Член 61 
 
Орган за толкување на одредбите на овој Правилник е Управниот Одбор на 

претпријатието. 
 
 

Член 62 
 
Овој Правилник стапува во сила осмиот ден од неговото усвојување од страна на 

Управниот Одбор на претпријатието. 
 
 

Член 63 
 
Со стапување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 

заштита при работа бр.0102-1037 од 02.11.2001 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Председател на У.О.  
                                                               
        


