
 
 

 Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при 
работа 

 
(Објавен во Службен весник на РМ, бр. 136/11) 

 

Член 1 
 
Во Законот за безбедност и здравје при работа (”Службен весник на Република 
Македонија” бр.  92/07) по членот 1 се додава член 1-а, кој гласи: 
 

"Член 1-а 

 

Целта на овој закон е да се воведат мерки кои ќе поттикнат подобрување на безбедноста 

и здравјето при работа.” 
Член 2 

 
Во член 2 во ставот (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: "во спротивно безбедноста и здравјето на вработените при работа 
кај овие дејности треба да се обезбедат, колку што е можно повеќе, според целите на 
овој закон" . 
 

Член 3 
 

Во член 3 алинеја 2 по зборовите: “"Работодавач” е физичко или правно лице" се 
додаваат зборовите: "одговорно за работата и вработените"    : 
 
 

Член 4 
 

Во член 6 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
”Овластените правни и физички лица ангажирани од страна на работодавачот се 
одговорни  за извршувањето на договорените обврски. ” 
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
 

 
Член 5 

 
Во членот 8 точката на крајот на реченицата се брише, и се додаваат зборовите: ”и да ги 
прилагоди мерките земјаќи ги предвид променливите околности за подобрување на 
постојните состојби.” 
 

Член 6 
 

Во член 9 во алинеја 4  по зборот ”средина” запирката се брише и се додаваат 
зборовите: ”и олеснување на монотоната работа и работата со предходно утврдено 
работно темпо, ” 
 



Во алинејата 9 зборот  ”технолошкиот” се заменува со зборовите ”техничко-
технолошкиот ”. 
 

 

Член 7 
 

Во член 17 во алинејата 1 запирката се брише и се додаваат зборовите ”при работа, ”. 
 

Член 8 
 

Во член 18 во ставот (2) по зборовите ”членот 46” се додаваат зборовите ”став (2)”. 
 
Во ставот (5) зборот ”Одговорното” се заменува со зборот  ”Стручното ”. 
 

Член 9 
 

Во член 19 во ставот (2) зборовите  ”има положено стручен испит за безбедност при 
работа и” се бришат.  
 

Член 10 
 

Во член 20 алинејата 3 се менува и гласи: 
 ”- организирање и спроведување на обука за прва помош на вработените”. 
 

Член 11 
 

Во член 22 во ставот (1) бројот  ”18” се заменува со бројот ”24”.  
 
Во ставот (2) по зборот ”начинот” сврзникот ”и” се заменува со запирка, а по зборот 
”обемот” се додаваат зборовите ”и ценовникот.”  
 
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Висината на трошоците за здравствените прегледи, која ќе се определи во 
ценовникот, се утврдува врз основа на видот, начинот и обемот на вршење на 
здравствените прегледи.” 
 

Член 12 
 

Во член 25 во ставот (1) по зборот ”Работодавачот ” се додаваат зборовите  ”во најкраток 
можен рок”, во втората реченица   зборот ”може” се заменува со зборот ”треба”.  
 

Член 13 
 

Во член 26 во ставот (1)  првата реченица се менува и гласи:  
”Работодавачот е должен да ги информира вработените и нивните претставници за секој 
вид на ризик за сите работни места, за безбедносните мерки потребни за контрола на 
ризиците и елиминирање на штетните последици, како и информации за вработените со 
посебни одговорности за прва помош, заштита од пожари и евакуација.” 
 
 



Член 14 
 

Во член 27 во став (1) зборот ”донесуваат” се заменува со зборот ”однесуваат”. 
 

Член 15 
 

Во член 30 во ставот (1) алинејата 2 се менува и гласи: 
  ” - да побара од работодавачот да преземе соодветни мерки и во таа насока да 
поднесува предлози со цел да се намалат опасностите за вработените и/или да се 
отстранат изворите на опасностите. ” 
 

Член 16 
 

Во член 31 во ставовите (2) и (7) зборот  ”опасности ”се заменува со зборот ”ризици ”.  
 

Член 17 
 

Во членот 32 по зборот  ”работодавачот” се става точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат.    
 

Член 18 
 

Во член 38 во ставот (1)  по зборот ”него” се додаваат зборовите ”и лицата кои се 
засегнати од неговите активности”  : 
 

Член 19 
 

Во член 42  во ставот (3) по зборот "услови" се додаваат зборовите" кои не 
претставуваат ризик во рамките на неговата активност". 
 
 

Член 20 
 

Во член 43 став (2) во алинејата 2 зборот ”кохеринтната” се заменува со зборот 
”кохерентната”.  
 

Член 21 
 

Во член 45 во ставот (2) алинејата 4 се менува и гласи: 
” - по предлог на инспекторот на труд, доколку е утврдено дека работите не се вршат 
професионално и согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа”. 
 
По ставот (3) се додаваат шеснаесет нови става (4) , (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20) кои гласат:   

 
“(4) Министерот надлежен за работите од областа на трудот, во рок од 30 дена 

од денот на исполнување на условите согласно член 45 став (1) од овој закон  на барање 
на подносителот издава дозвола за вршење на стручни работи. 

(5) Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот, не донесе 
решение за издавање на дозвола за вршење на стручни работи во рокот од став (4) на 



овој член, подносителот има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да 
поднесе барање до писарницата на министерот надлежен за работите од областа на 
трудот, за донесување на решение, односно да издаде дозвола за вршење на стручни 
работи согласно член 45 став (1) од овој закон.  

 (6)  Министерот надлежен за работите од областа на трудот должен е  во рок од 
пет работни дена од денот на приемот на барањето од став (4) на овој член во 
писарницата на Министерството за труд и социјална политика да донесе решение со кое 
барањето за издавање дозвола за вршење на стручни работи е уважено или одбиено.  
Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот нема писарница, 
барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството за труд и 
социјална политика. 

 (7) Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не донесе 
решение во рокот од ставот (6) на овој член,  подносителот на барањето  може да го 
извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена. 

(8) Државниот управен испекторат е должен во рок од десет дена од денот на 
приемот на известувањето од ставот (6) на овој член  да изврши надзор во 
Министерството за труд и социјална политика дали е спроведена постапката согласно 
закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки.  

(9) Инспекторот од Државниот управен испекторат по извршениот надзор 
согласно закон донесува решение со кое го задолжува министерот надлежен за работите 
од областа на трудот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно 
да го уважи или одбие барањето и да го извести испекторот за донесениот акт. Кон 
известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. 

 (10) Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не одлучи 
во рокот од став (9) на овој член испекторот ќе поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе 
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот надлежен за 
работите од областа на трудот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе 
го извести испекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од 
актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го 
информира подносителот на барањето за преземените мерки.  

(11) Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не одлучи и 
во дополнителниот рок од став (10) од овој член, испекторот во рок од три работни дена 
ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. 

 (12) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од став (10) на овој член, 
подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор 
до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот 
нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот 
управен испекторат. 

(13) Директорот на државниот управен инспекторат е должен во рок од три 
работни дена да го разгледа приговорот од став (12) на овој член и доколку утврди дека 
инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите 
(8) и (9) и/или не поднесе пријава согласно ставовите (10) и (11) на овој член, директорот 
на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за испекторот и ќе 
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој испекторот ќе изврши надзор во 
Министерството за труд и социјална политика дали е спроведена постапката согласно 



закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки.  

(14) Доколку испекторот не постапи и во дополнителниот рок од став (13) од овој 
член, директорот на Државниот управен испекторат ќе поднесе пријава до надлежниот 
јавен обвинител против испекторот и во рок од три работни дена ќе го информира 
подносителот на барањето за преземените мерки. 

(15) Во случајот од став (14) на овој член директорот на државниот управен 
испекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг испектор да 
го спроведе надзорот веднаш. 

(16)Во случајот од став (15) од овој член, директорот на државниот управен 
испекторат во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето. 

(17)Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно 
став (12) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до 
надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена .  

(18) Доколку министерот надлежен за работите од областа на трудот не одлучи 
во рок од став (10) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен 
спор пред надлежниот суд. 

(19) Постапката пред Управниот суд е итна“. 

Ставовите (4),(5), (6) и (7)  стануваат ставови  (20), (21), (22) и  (23). 

 
 

Член 22 
 

Во член 46 во ставот (2) зборовите ”и здравје” се бришат.  
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
”Министерот надлежен за работите од областа на трудот со правилник ја утврдува 
висината на трошоците за спроведување на постапката од ставовите (1) и (2) на овој 
член врз основа на тоа дали кандидатот испитот го пријавува за прв пат или повеќе пати, 
дали кандидатот го полага цел испит или полага дел од испитот, користење на патничко 
моторно возило од страна на Комисијата и вршење увид на лице место од страна на 
Комисијата.  
  
 

Член 23 
 

По членот 48 се додава нов член 48-а и 48-б кои гласат: 
 

 
 

Член 48-а 
 

”(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот на трудот утврди дека 
за прв пат е сторена неправилност од членовите 13, 16, 24 став (7), 25 ставови (1), (2) и 
(4), 26 став (1) и (2), 27 став (1) и (2), 30 став (2) и 37, од овој закон, должен е да состави 
записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на 
утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за 
спроведување на едукација на лицето или правното лице каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 



(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот. 
(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за труд во рок не 
подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор. 
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за едно или повеќе лица, односно едно или повеќе правни лица.. 
(5) Доколку во закажаниот термин лицето или правното лице над кое се спроведува 
едукацијата не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 
(6) Доколку лицето или правното лице над кое се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуцирано по однос на 
утврдената неправилност. 
(7) Доколку инспекторот за труд при спроведување на контролниот надзор утврди дека се 
отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со 
кој ја запира постапката на испекциски надзор. 
(8) Доколку инспекторот за труд при спроведување на контролниот надзор утврди дека 
не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува 
барање за поведување на прекршочна постапка пред прекршочната комисија. 
(9) Државниот инспекторат за труд кој што го извршил инспекцискиот надзор, води 
евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот надлежен за 
работите од областа на трудот. ” 
 

Член 48-б 
 

 
Кварталните извештаи од извршените инспекциски надзори, на унифициран образец ќе 
се објавуваат на веб-страниците на Министерството за труд и социјална политика и на 
Државниот инспекторат за труд.  
 
 
 
 

Член 24 
 

Во член 50 во ставот (2)  зборовите  ”на овој член ” се заменуваат со зборовите  ”од член 
49 од овој закон” . 

 
Член 25 

 
Членот 51 се менува и гласи: 
(1) Против решението на инспекторот за труд може да се изјави жалба во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението.  
(2) По жалбата против решението на инспекторот одлучува Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.  
(3) Жалбата од став (1) на овој член не го одложува извршувањето на решението од 
член 49 став (2) и (3) од овој закон.  
 

Член 26 
 

Во член 52 во ставот (10) зборот ”жалба” се заменува со зборот ”тужба” 
  



 
 

Член 27 
 
Во член 54 во ставот (1) бројот  ”56” се заменува со броевите ”57 и 58”. 
Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите ”освен 
за прекршоците од член 58 од овој закон”. 

 
Член 28 

 
Членот 55 се брише.  

Член 29 
 

Во член 56 став (1) во алинејата 3 зборовите  ”член 24 став (8)”  се заменуваат со 
зборовите  ”член 24 став (7)”. 
 

Член 30 
 

Во член 58 во ставот (1) по алинејата 10 се додава нова алинеја која гласи:  
” - не постапи по решението на инспекторот за труд и во определен рок не ги отстрани 
утврдените неправилности и недостатоци. (член 49, став 3).” 
 

Член 31 
 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон.  
 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


