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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 
15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за извршување на стручните 

работи за безбедност при работа од страна на овластените правни и физички лица, врз 
основа на видот, начинот, обемот и местото на извршените стручни работи.

Член 2
Висината на трошоците за проценка на ризикот изнесува најмалку 3.000 денари по 

работно место.

Член 3
Висината на трошоците за изработката на концептот на изјавата за безбедност изнесува 

најмалку 300 денари, по работно место.

Член 4
Висината на трошоците за редовно тестирање и контрола на работната опрема, во 

зависност од видот на опремата, изнесува:
- за машини – најмалку 2.500 денари по машина и 
- за апарати, електричен алат или опрема која се користи во работниот процес и која 

може да предизвика ризик – најмалку 1.000 денари.

Член 5
Висината на трошоците за вршење на испитување на нисконапонските електрични 

инсталации во рамки на постапката за препознавање и утврдување на опасностите кои се 
јавуваат со користење на електрична енергија на работното место и работната средина, 
при изготвување, менување или дополнување на проценката на ризикот, изнесува 
најмалку 300 денари, по работно место. 

Член 6
(1) Висината на трошоците за изработка и спроведување на програми за обуки на 

вработените кај работодавачот за безбедно извршување на работите, во зависност од 
бројот на вработените кои се обучуваат, изнесува:

- за обука на помалку од 25 вработени – најмалку 600 денари по лице и
- за обука на 25 и повеќе вработени – најмалку 400 денари по лице.
(2) Висината на трошоците за проверка на оспособеноста за безбедност и здравје при 

работа на секои три години, за вработените на работни места со зголемена опасност од 
повреда и нарушување на здравјето изнесува најмалку 400 денари по лице.  

Член 7
Висината на трошоците за вршење на периодични мерења на хемиски, физички и 

биолошки штетности и на микроклиматски услови во работната средина, во зависност од 
бројот  на мерни места за кои се врши мерењето, е дадена во најнизок износ, и тоа: 
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Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

висината на трошоците за извршување на стручните работи за безбедност при работа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.10/14).

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

           Бр. 08-9919/1                                      Министер за труд
26 декември 2019 година                                     и социјална политика,
               Скопје                                         Мила Царовска, с.р.
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