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Врз основа на член 46 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 92/07), министерот за труд и социјална политика 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите, начинот и програмата за полагање стручен 

испит за безбедност при работа. 
 

Член 2 
Стручното лице за безбедност при работа вработено кај работодавачите и стручните 

лица вработени кај овластени правни и физички лица, можат да вршат работи од областа 
на безбедноста при работа, доколку имаат положено стучен испит според овој правилник. 

 
Член 3 

Соодветна стручна подготовка и работно искуство како и условите кои треба да ги 
исполнува лицето за полагање стручен испит за безбедност при работа се утврдуваат во 
зависност од дејноста на работодавачот. 

Под соодветна стручна подготовка од став 1 на овој член се смета висока стручна 
подготовка од заштита при работа, технички или друг отсек, кој одговара на дејноста на 
работодавачот. 

 
Член 4 

Стручниот испит за безбедност при работа (во натамошниот текст: стручен испит), се 
состои од општ и посебен дел. 

Кандидатите, стручниот испит го полагаат според програма која е дадена во Прилог бр. 
1 и е составен дел на овој правилник . 

 
Член 5 

Општиот дел од стручниот испит опфаќа познавање на: 
- правното уредување на безбедноста и здравјето при работа, 
- начелата на социјалното осигурување (пензиско – инвалидско и здравствено 

осигурување), 
- работните односи и  
- здравствената заштита. 
 

Член 6 
Посебниот дел на стручниот испит опфаќа изработка и одбрана на писмената работа. 
Писмената работа и нејзината одбрана треба да го потврдат познавањето на 

безбедноста и здравјето при работа на вработените, а осебно во однос на: 
- средствата за работа, 
- опремата за работа, 
- работното место, 
- работната средина, 
- знаците за безбедност и здравје при работа, 
- безбедна работа при користењето на електричната енергија, 
- внатрешниот транспорт и складирањето, 
- заштитата од пожар, евакуацијата и спасувањето. 
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Член 7 
За полагање на стручниот испит, кандидатот се пријавува во Министерството надлежно 

за работите од областа на трудот (во понатамошниот текст – Министерство). 
Пријавата за полагање стручен испит е дадена во Прилог 2 и е составен дел на овој 

правилник . 
Со пријавата, кандидатот треба да приложи докази за отсекот и степенот на стручната 

подготовка и работното искуство. 
Ако кандидатот со пријавата не ја приложи целокупната потребна документација, ќе се 

побара таа да се достави најдоцна за 15 дена. 
Ако кандидатот не ја достави  потребната документација  во периодот од став 4 на овој 

член, ќе се смета дека кандидатот се откажал од полагањето на испитот. 
Со решение од страна на министерот  надлежен за работите од областа на трудот  се 

одобрува полагање на стручниот испит. 
 

Член 8 
Кандидатите писмено се известуваат од страна на Министерството  за темата на 

писмената работа, за  местото и времето на полагањето, најмалку 30 дена пред денот за 
полагање на стручниот испит. 

Ако кандидатот без оправдана причина не се јави на денот за полагање на стручен 
испит, ќе се смета дека се откажал од полагање на испитот. 

 
Член 9 

Стручниот испит кандидатот го полага пред Испитна комисија за полагање на стручен 
испит за безбедност при работа (во натамошниот текст: Комисија). 

Комисијата ја сочинуваат претседател и два члена, именувани од страна на министерот 
надлежен за работите од областа на трудот. 

Административните работи на Комисијата се вршат од страна на секретарот на 
Комисијата. 

 
Член 10 

Кандидатот кој го полага стучниот испит, писмената работа треба да ја достави до 
Министерството најдоцна 15 дена, пред денот одреден за полагање на стручниот испит. 

 
Член 11 

Кандидатот најнапред го полага општиот дел од стручниот испит, кој трае најмалку 30 
минути и се оценува со оценка: положил или не положил. 

Кандидатот кој не го положил општиот дел не  може да го полага, односно да го  
oдбрани посебниот дел од стручниот испит. 

 
Член 12 

Посебниот дел од стручниот испит трае најмалку 30 минути. 
Кандидатот за тој дел од стручниот испит, може да биде оценет со: положил или не 

положил. 
Посебниот дел од стручниот испит кандидатот го полага, односно го одбранува истиот 

ден, откако го положил општиот дел од стручниот испит, доколку писмената работа е 
позитивно оценета. 

 
Член 13 

Кандидатот кој не го положил општиот дел од стручниот испит, може  повторно да 
полага по истекот на 60 дена од денот кога не го положил општиот дел од испитот. 
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Кандидатот кој не го положил посебниот дел на стручниот испит, може повторно да 
полага по истекот на 90 дена од денот кога не го положил посебниот дел на стручниот 
испит. 

 
Член 14 

За текот на стручниот испит се води записник, кој го потпишува претседателот и 
членовите на Комисијата. 

 
Член 15 

На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит му се издава уверение за 
положен стручен испит, кое е дадено во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањетo во “Службен 
весник на Република Македонија“.  

 
         Бр. 07-11536                                     Министер 
8 ноември 2007 година          за труд и социјална политика, 

       Скопје                                   Љупчо Мешков, с.р. 
 

             Прилог бр. 1 
 

ПРОГРАМА 
за полагање на стручен испит за безбедност  

при работа 
 

I. ОПШТ ДЕЛ 
 
- Устав на Република Македонија, 
- Закон за безбедност и здравје при работа, 
- Закон за инспекција на трудот, 
- Закон за организација и работа на органите на државната управа, 
- Кривичен законик, член 166,`67,168, 169, 170, 171 и 289, 
- Закон за работните односи, поглавје XII посебна заштита на работниците кои се уште 

не наполниле 18 годишна возраст, поглавје XIV заштита на инвалиди  и поглавје XV 
посебна заштита на повозрасни работници. 

- Закон за пензиско и инвалидско осигурување – инвалидност, работа на која работи 
вработениот, друга соодветна работа, намалена работна способност, преостаната работна 
способност, загубена работна способност, повреда при работа , професионална болест, 
права врз основа на преостаната работна способност, скратено работно време, 
распоредување на друго соодветно работно место и квалификација или доквалификација. 

- Закон за здравстено осигурување – задолжително здравствено осигурување, 
осигуреници, право на здравствени услуги, права на парични надоместоци и обезбедување 
на средства. 

- Закон за здравствена заштита – права од здравствена заштита, спроведување на 
здравственото осигурување, обезбедување средства, надоместок на штета на здравствени 
организации. 
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Меѓународни акти 
 
- Конвенции на МОТ, 
- Конвенција бр. 155 за безбедност и  здравје при работа, 
- Конвенција бр. 161 за службите на медицина на трудот, 
- Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во индустријата и во трговијата, 
- Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија (социјална 

политика и вработеност), 
- Директива на ЕУ бр. 89/391 ЕЕС (1989) за воведување на мерки за поттикнување на  

подобрувањето на безбедноста и здравјето на работниците на работа. 
- Стратегија на ЕУ во областа на безбедноста и здравјето на работа 2002 -2006 година. 

 
II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

 
А,  Начин и постапка за проценка на ризик на работното место и во работната околина 
 
1. Обезбедување на податоци потребни за проценка на ризик:  
-  анализа на процесот на работа, работни постапки и работни активности на 

вработените на работните места во работната околина; 
- анализа на повредите при работа и професионалните заболувања  во последните 3 

години спрема работните места, односно работи на истражување на изворот и причините 
за повредувањата на работните места и во работната околина; 

- утврдување опасности при работа кои можат да бидат извор и причина за  повреди 
при работа, односно професионални заболувања на работните места и во работната 
околина: 

2. Анализа на постојната состојба за примена на мерките за безбедност и здравје при 
работа: 

- утврдување на нивото за применетите пропишани мерки за безбедност и здравје  при 
работа во постојната состојба; 

- состојба во примената на пропишаните услови за работната околина, односно за 
хемиски, биолошки и физички штетности (освен јонизирачко зрачење) микроклимата, 
осветленост и хигиената на работното место во целост; 

- состојба во примената на пропишаните мерки на средствата за работа (градежни 
објекти наменети за работни и помошни простории и простори и нивните инсталации,  
опремата за работа, личната заштинта опрема, транспортни патишта) пренатрупаност на 
просторот и сообраќајниците, организација на работата на работното место, како и во 
работната околина. 

3. Утврдување на ризикот како причина за можни повреди, односно професионални 
заболувања и негово отстранување: 

- утврдување на ризикот, големината на ризикот, веројатноста за повреда од ризик, 
зачестеност и траење на изложеност; 

- проверка на ризикот и утврдување на приоритети за отстранување на ризикот; 
- одстранување на ризикот и/или негово сведување на најмала можна мерка; 
- акт за проценка на ризикот за работните места и во работната околина, кој го донесува 

работодавачот, содржината на актот, утврдување на одговорност за отстранување на 
ризикот и управување со ризиците. 

4. Испитување на работната околина (хемиски, биолошки и физички штетности, 
микроклима и осветленост): 

- стручни наоди за испитувањата на работната околина, содржина и заклучоци, 
5. Прегледи, испитување и одржување на опремата за работа. 
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6. Обезбедување со лична заштитна опрема при работа во однос на проценката на 
ризикот. 

7. Утврдување на постпаки и начинот за обука на вработените од областа на безбедноста 
и здравјето при работа, според актот за проценка на ризикот. Проверка на обученоста на 
вработените во областа на безбедноста и здравјето при работа на работното место 
(Методологија за вршење на проценка на ризикот спрема  ISО стандард  ОHSАS – 18001 – 
1999, Насоки за проценка на ризик ЕU  ISNB  92-827-4278-4 од 1996 година). 

Б. Познавање на подзаконските прописи од областа на безбедноста и здравјето при 
работа, кои се во сила. 
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