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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 и  136/11), министерот за труд и социјална 
политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА 
ВРАБОТЕНИ ОД РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ 

АГЕНСИ (ВЕШТАЧКО ОПТИЧКО ЗРАЧЕЊЕ)∗ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат минималните барања за безбедност и здравје при 

работа на вработените од ризици поврзани со изложување на физички агенси  (вештачко 
оптичко зрачење). 

 (2) Овој правилник се однесува на ризикот по безбедноста и здравјето на вработените 
од негативните ефекти врз очите и кожата предизвикани од изложеност на вештачко 
оптичко зрачење.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење: 
1. „оптичко зрачење” е секое електромагнетно зрачење во подрачје на бранови должини 

меѓу 100 nm и 1 mm, и тоа: 
- „ултравиолетово зрачење” е оптичко зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 

100 nm и 400 nm. Ултравиолетовото подрачје е поделено на УВА (UVA) (315-400 nm), 
УВБ (UVB) (280-315 nm) и УВЦ (UVC) (100-280 nm); 

- „видливо зрачење” е оптичко зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 380 nm и 
780 nm;  

- „инфрацрвено зрачење”„ е оптичко зрачење во подрачје на бранови должини меѓу 780 
nm и 1 mm.  Областа на инфрацрвено зрачење е поделено на ИРА (IRA) (780-1400 nm), 
ИРБ (IRB) (1400-3000 nm) и ИРЦ (IRC) (300 nm – 1 mm); 

2. „ласер” (засилување на светлината со стимулирана емисија на зрачење) е секој уред 
кој може да биде произведен да создава и шири електромагнетно зрачење во подрачје на 
бранови должини на оптичко зрачење првенствено преку процес на контролирана 
стимулирана емисија; 

3. „ласерско зрачење” е оптичко зрачење од ласер; 
4. „некохерентно зрачење” е секое оптичко зрачење различно од ласерското зрачење; 
5. „гранични вредности на изложеност” се граници на изложеност на оптичко зрачење 

кои се базираат директно на утврдените влијанија врз здравјето и биолошките 
согледувања;  

6. „ирадијација (Е)” или густина на моќност” е влезна моќност на изворот на зрачење 
по единица површина врз површина изразена во вати на квадратен метар (W m-2);  

7. „изложеност на извор на зрачење (Н)” е интегрално време на зрачење, изразено во 
џули на квадратен метар (J m-2); 
                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 2006/25/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот од 5 април 2006 година за минимални барања за здравје и безбедност во однос на изложеност на 
работниците на ризици што произлегуваат од физички агенси (вештачко оптичко зрачење) (19 поединечна 
Директива во рамките на значењето на член 16(1) од Директивата 89/391/ЕЕЗ)  CELEX бр. 32006L0025 



Службен весник на РМ, бр. 132 од 26.10.2012 година 

2 од 19 

8.  „зрачење (L)” е светлински флукс или излезна моќност по единица по просторен 
агол по единица површина, изразен во вати на квадратен метар по стерадијан (W m-2 sr-1); 

9. „ниво” е комбинација на ирадијација, изложеност на зрачење и на зрачење на кое е 
изложен вработениот. 

 
Член 3 

(1) Граничните вредности на изложеност за некохерентно зрачење, различно од она 
што го емитуваат природни извори на оптичко зрачење, се дадени  во Прилог бр.1, кој е 
составен дел на овој правилник.    

(2) Граничните вредности на изложеност за ласерско зрачење се дадени во Прилог бр. 
2,кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

 (1) Од страна на работодавачот, во согласност со прописите од областа на безбедност  
и здравје при работа се врши проценка и по потреба  мерење и/или пресметка на нивото на 
изложеност на оптичко зрачење на кое може да бидат изложени вработените, за да се 
идентификуваат и да се спроведат мерките за ограничување на изложеноста до 
прифатливо ниво. 

(2) Мерките што се применуваат во проценката, мерењата и/или пресметките се вршат 
со примена на научни/стручни методи, во согласност со современите достигнувања.   

(3) Проценката, мерењето и/или пресметките од став 1 на овој член се вршат од страна 
на стручни лица, согласно прописите од областа на безбедност и здравје при работа.  

(4) Податоците добиени од проценката, вклучувајќи ги и оние добиени од мерењата 
или пресметките на нивото на изложеност од став 1 на овој член се чуваат согласно 
прописите за евиденција од областа на безбедност и здравје при работа.  

 
Член 5 

 (1) При вршење на проценка на ризик, особено се внимава на: 
а) нивото, областа на брановите должини и на времетраењето на изложеност на 

вештачки извори на оптичко зрачење; 
б)  граничните вредности на изложеност од член 3 од овој правилник; 
в) влијанијата кои се однесуваат на безбедноста и здравјето на вработените кои 

припаѓаат на особено чувствителни ризични групи; 
г) влијанијата врз  безбедноста и здравјето на вработените кои се резултат на заемно 

дејствување на оптичкото зрачење и фотосензитивните хемиски супстанци на работното 
место;  

д) директните влијанија, како што се времено ослепување, експлозија или пожар; 
ѓ) постоењето опрема за замена дизајнирана за намалување на нивото на изложеност на 

вештачко оптичко зрачење; 
е) соодветните информации добиени од следење на здравјето, вклучувајќи и објавени 

информации, колку што е можно повеќе; 
ж) постоењето на повеќе извори на изложеност на вештачко оптичко зрачење; 
з) класификацијата применета за ласери, како што е дефинирана во согласност со 

важечките стандарди донесени од Меѓународната електротехничка комисија  (ИЕЦ) и, во 
однос на вештачките извори кои можат да предизвикаат оштетувања слични на 
оштетувањата од ласери од класа 3Б или 4, сличните класификации и 

и) информациите добиени од производителите на извори на оптичко зрачење и 
придружна работна опрема во согласност со важечките прописи од областа на безбедност 
и здравје при работа. 
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Член 6 
 (1) Ако процената на ризикот од член 4 од овој правилник укажува на каква било 

можност граничните вредности на изложеност да бидат надминати, од страна на 
работодавачот се планира и спроведува план кој опфаќа технички и/или организациски 
мерки наменети за спречување на изложеност на прекумерни гранични вредности, земајќи 
ги предвид особено:  

а) другите работни методи кои го намалуваат ризикот од оптичко зрачење; 
б) изборот на опрема која емитува помало оптичко зрачење, земајќи ја предвид 

работата што треба да се изврши; 
в) техничките мерки за намалување на емисијата на оптичкото зрачење вклучувајќи, 

каде што е потребно, употреба на механички блокади, заштитни прегради или слични 
механизми за заштита на здравјето; 

г.) соодветните програми за одржување на системите на работна опрема, работните 
места и работните средини; 

д) планот и шемата на работните места и на работните средини; 
ѓ) ограничувањата на времетраењето и на нивото на изложеност; 
е) достапноста на соодветна лична заштитна опрема и  
ж) упатствата на производителот на опрема кога таа е опфатена со важечките прописи 

од областа на безбедност и здравје при работа. 
(2) Врз основа на извршената процената на ризик, работните места каде што 

вработените можат да бидат изложени на оптичко зрачење од вештачки извори на нивоа 
кои ги надминуваат граничните вредности  на изложеност, се  означуваат со соодветни 
знаци во согласност со прописите за знаци од областа на безбедност и здравје при работа. 
Пристапот во означените области треба да се ограничи кога тоа технички е возможно и 
кога постои ризик граничните вредности на изложеност да бидат надминати.   

(3) Вработените не треба да се изложени на вештачко оптичко зрачење кое ги 
надминува граничните вредности на изложеност. Во спротивно, од страна на 
работодавачот се преземаат итни мерки за намалување на изложеноста под граничните 
вредности, идентификувајќи ги причините за надминување на граничната вредност и 
соодветно приспособувајќи ги  заштитните и превенитвните мерки за спречување на 
повторно надминување на граничната вредност на изложување.  

 
Член 7 

Од страна на работодавачот се обезбедуваат неопходните информации и обука на 
вработените кои се изложени на ризици од вештачко оптичко зрачење при работа или 
нивните претставници, а кои се однесуваат на резултатите од процената на ризикот од 
член 4 од овој правилник, и тоа: 

а) мерките преземени за спроведување на овој правилник; 
б) граничните вредности на изложеност и потенцијални ризици; 
в) резултатите од проценката на ризик, мерењата и/или пресметките на нивото на 

изложеност на вештачко оптичко зрачење извршени согласно член 4 од овој правилник, 
заедно со објаснување за нивната важност и потенцијалните ризици; 

г) начинот на откривање на негативните влијанија врз здравјето и како да се пријават; 
д) околностите во кои вработените имаат право на следење на здравствената состојба; 
ѓ) безбедните работни практики за минимизирање на ризикот од изложеност и 
е) правилното користење на соодветна лична заштитна опрема. 
 

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

весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 07-6573/1  
15 октомври 2012 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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