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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 47 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 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРИ РАЧНО 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАР (*)

Член 1
Со овој правилник се уредуваат минималните барања за безбедност и здравје при 

работа кои треба да ги исполни работодавачот при рачно пренесување на товар при кое 
вработените се изложени на ризик од повреда или заболување на мускулно-скелетниот 
систем, а особено на 'рбетниот столб или грбот. 

Член 2
(1) Рачно пренесување на товар, во смисла на овој правилник, е секоја физичка работа и 

активност која вклучува пренесување или придржување на товар од страна на еден или 
повеќе вработени, вклучувајќи: подигање, спуштање, туркање, влечење, носење или 
преместување на товар, кој поради своите карактеристики или работење во неповолни 
ергономски услови, претставува ризик од повреди или заболувања на мускулно-
скелетниот систем, особено на 'рбетниот столб или грбот на вработените. 

(2) Активност, во смисла на овој правилник, е било кое движење на телото на 
вработениот со кое рачно се пренесува товар. 

(3) Под опрема, во смисла на овој правилник, се подразбира секоја опрема која се 
користи за подигање и/или пренесување на товар која како погон користи електрична, 
хидраулична, пневматска или механичка енергија, како што се разни видови на 
виљушкари, дигалки или транспортни ленти. 

Член 3
(1) Работодавачот треба да преземе организациски мерки и/или да користи средства за 

работа, особено механичка и друга опрема, заради избегнување на потребата за рачно 
пренесување на товар од страна на вработените. 

(2) Во случаите кога не може да се избегне потребата од рачно пренесување на товар од 
страна на вработените, работодавачот презема организациски и/или технички мерки или 
им обезбедува на вработените средства за работа, заради намалување  на ризикот кој 
произлегува од рачното пренесување на товар, земајќи ги во предвид факторите кои 
влијаат на ризикот наведени во Прилог бр. 1,  кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник.

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 90/269/ЕЕЗ на Советот од 29 мај 1990 година за минималните здравствени и 
безбедносни барања за рачно ракување со товари каде што постои ризик особено од повреди на грбот кај работниците (четврта посебна 
Директива во рамките на значењето на член 16(1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ) CELEX број 31990L0269.
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Член 4
(1) Секаде каде што не може да се избегне потребата за рачно пренесување на товар од 

страна на вработените, работодавачот треба да ги организира работата и работното место 
на таков начин што рачното пренесување на товар ќе го направи што е можно побезбедно 
и поздраво и треба да: 

- ги процени, однапред доколку е можно, здравствените и безбедносните услови на 
видот на работата која се извршува и особено да ги утврди карактеристиките на товарите, 
земајќи ги во предвид факторите кои влијаат на ризикот, дадени во Прилогот бр. 1 од овој 
правилник; 

- преземе мерки за да се избегне или намали ризикот од повреда и заболувања на 
мускулно-скелетниот систем кај вработените, притоа имајќи ги предвид карактеристиките 
на работната средина, барањата за извршување на активноста и индивидуалните 
карактеристики на вработените, земајќи ги во предвид факторите кои влијаат на ризикот, 
дадени во Прилог бр. 1 од овој правилник и

- го организира работниот процес кој вклучува рачно пренесување на товар од страна 
на вработените, имајќи ги во предвид максимално дозволената маса на товарот, како и 
начинот на пренесување на товарот, полот, возраста и здравствената состојба на 
вработените, дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник. 

(2) За проценка на здравствените и безбедносните услови на работата од ставот (1) на 
овој член, работодавачот треба да изврши проценка на ризик на работно место и работна 
средина каде не е можно да се избегне рачно пренесување на товар, земајќи ги во предвид 
факторите кои влијаат на ризикот и дозволените маси на товарот, согласно Прилогот бр. 1 
и Прилогот бр. 2 од овој правилник.

(3) При одредувањето на работните задачи кои вклучуваат рачно пренесување на товар, 
работодавачот треба да ја земе во предвид здравствената состојба на работникот, согласно 
проценетиот ризик и мислењето и оценката од извршениот здравствен преглед. 

Член 5
(1) Работодавачот ги информира вработените и/или нивните претставници за сите 

мерки во врска со безбедноста и заштитата на здравјето на вработените што треба да се 
спроведат согласно овој правилник. 

(2) Работодавачот треба да обезбеди општи и посебни информации за карактеристиките 
на товарот, а каде тоа е можно и обележување на: 

- тежината на товарот, 
- тежиштето на ексцентрични товари и товари со нееднакво распоредена тежина, 
- составот на товарот и 
- опасноста со која се детерминира товарот (кршливост, опасни хемикалии и сл.).   
(3) Работодавачот треба да обезбеди вработените да добијат соодветна обука за 

безбедност и здравје при работа и информации за тоа како правилно да ракуваат со 
товарите, како и за ризиците кои можат да произлезат доколку рачното пренесување на 
товар не се извршува правилно, земајќи ги предвид Прилог бр. 1 и Прилог бр. 2 од овој 
правилник.   

Член 6
Работодавачот треба да се консултира со вработените и/или со нивните претставници за 

прашањата опфатени со овој правилник. 
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Член 7
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, престанува да важи 

Правилникот за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07). 

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува една година од 
денот на влегувањето во сила.

Бр. 08-7426/1 Министер за труд
26 октомври 2022 година и социјална политика,

Скопје Јованка Тренчевска, с.р.
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