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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

5742.
Врз основа на член 17- в став 2 од Законот за безбед-

ност и здравје при работа („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 
137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 192/15), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

Член 1
Со оваа програма, се пропишува градивото, пропи-

сите и литературата за полагање на стручен испит за 
безбедност при работа.

Член 2
Програмата за полагање на стручен испит за безбед-

ност при работа се состои од следните теми:
1. Закон за безбедност и здравје при работа
1.1. Основни одредби
1.2. Општи обврски на работодавачот 
1.3. Други обврски на работодавачот
1.4. Права и обврски на вработените
1.5. Совет за безбедност и здравје при работа
1.6. Овластување
1.7. Надзор  
1.8. Прекршочни одредби
2. Закон за работните односи
2.1.поглавје ХII посебна заштита на работниците 

кои се уште не наполниле 18 годишна возраст  
2.2. поглавје XIV заштита на инвалиди и поглавје
2.3. поглавје ХV посебна заштита на повозрасни ра-

ботници
3. Закон за пензиско и инвалидско осигурување 
3.1. инвалидност 
3.2. работа на која работи вработениот 
3.3. друга соодветна работа
3.4. намалена работна способност
3.5. преостаната работна способност  
3.6. загубена работна способност
3.7. повреда при работа
3.8. професионална болест
3.9. права врз основа на преостаната работна способ-

ност                                                 
3.10. скратено работно време, распоредување на 

друго соодветно работно место 
3.11. квалификација или доквалификација
4. Закон за здравствено осигурување 
4.1. задолжително здравствено осигурување
4.2. осигуреници 
4.3. право на здравствени услуги
4.4. права на парични надоместоци 
4.5. обезбедување на средства
5.  Закон за здравствена заштита
5.1. права од здравствена заштита 
5.2. спроведување на здравственото осигурување 
5.3. обезбедување средства, надоместок на штета на 

здравствени организации
6. Конвенции на Меѓународната организација на 

трудот   
6.1. Конвенција бр. 155 за безбедност и здравје при 

работа                                               
6.2. Конвенција бр. 161 за службите на медицина на 

трудот                                                                  
6.3. Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во 

индустријата и во трговијата 
7. Национална програма за усвојување на правото 

на Европската Унија                                            
7.1. социјална политика и вработеност

8. Директива на ЕУ бр. 89/391 ЕЕС (1989)
8.1.за воведување на мерки за поттикнување на по-

добрувањето на безбедноста и здравјето на работници-
те на работа

9. Стратегија на ЕУ во областа на безбедноста и 
здравјето на работа

10. Mерки за заштита при работа со екрани
11. Минимални барања за безбедност и здравје на 

вработените при употреба на лична заштитна опрема 
на работно место

12. Минимални барања за безбедност и здравје при 
употреба на опрема за работа од страна на вработените 
на работа

13. Знаци за безбедност и здравје при работа, из-
глед, боја, големина

14. Начин на водење евиденција во областа на без-
бедност и здравје при работа

15.  Минимални барања за безбедност и здравје при 
рачно пренесување на товар, кое претставува ризик од 
повреди 

16.  Минимални барања за заштита на вработените 
од ризици по нивното здравје и безбедност , кои наста-
нуваат од изложеност на бучава

17. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на привремени мобилни градилишта

18. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените на работниот простор

19. Услови кои треба да ги исполни правното или 
физичкото лице за вршење на стручни работи  

20. Минимални барања за заштита на вработените 
од ризици по нивното здравје и безбедност , кои наста-
нуваат од изложеност на механички вибрации

21. Начин  на изготвување на изјава за безбедност, 
нејзината содржина, како и податоците врз кои треба 
да се заснова проценката на ризикот

22. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризиците поврзани со изложување на 
азбест при работа

23. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризици поврзани со изложеност на био-
лошки агенси

24.Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризици поврзани со изложеност на 
канцерогени, мутагени или супстанци токсични за реп-
родуктивниот систем    

25. Минимални барања за безбедност и здравје на 
вработените од ризици поврзани со изложеност на хе-
миски супстанци

26. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на младите работници

27. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на бремени работнички, работнички кои неодам-
на се породиле или дојат

28. Начин на спроведување на едукацијата и начи-
нот на водење на евиденција за спроведување на едука-
ција

29. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени во индустријата за вадење на мине-
рали со бушење

30. Начин на бодување и активното и пасивното 
учество на обуките за стручно усовршување на струч-
ните лица за безбедност при работа

31. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени од ризици поврзани со изложува-
ње на физички агенси  (вештачко оптичко зрачење)

32.Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени во рударство со површинска и под-
земна експлоатација на минерални суровини   

33. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени на рибарски бродови

34. Минимални барања за безбедност и здравје при 
работа на вработени изложени на физички агенс елек-
тромагнетни полиња
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35. Устав на Република Македонија
35.1. Основни одредби
35.2. Основни  слободи и права на човекот и граѓа-

нинот
35.3. Организација на државната власт
35.4. Уставен суд на Република Македонија
35.5. Локална самоуправа
35.6. Меѓународни односи
35.7. Одбрана на републиката, воена и вонредна сос-

тојба

Член 4
Прописите и литературата за подготовка за полага-

ње на стручниот испит за безбедност при работа е даде-
на во Прилог, кој е составен дел на оваа програма.

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овaа програма 

престанува да важи Правилникот за условите, начинот 
и програмата за полагање на стручен испит за безбед-
ност при работа (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 138/07).

Член 6
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

Бр. 08-8428/3 Министер
17 ноември 2015 година за труд и социјална политика,

Скопје д-р Фросина Ташевска Ременски, с.р.

Прилог 

Прописи и литература за подготовка на стручниот 
испит за безбедност при работа:

- Устав на Република Македонија, 
- Закон за безбедност и здравје при работа, 
- Закон за работните односи, 
- Закон за пензиското и инвалидското осигурување,
- Закон за здравстеното осигурување, 
- Закон за здравствената заштита, 
- Закон за инспекција на трудот, 
- Закон за организација и работа на органите на 

државната управа, 
- Кривичен законик, член 166,167,168, 169, 170, 171 

и 289, 
- Конвенции на Меѓународната организација на тру-

дот                                                                                                                                         
- Конвенција бр. 155 за безбедност и здравје при ра-

бота, 
- Конвенција бр. 161 за службите на медицина на 

трудот, 
- Конвенција бр. 81 за инспекцијата на трудот во ин-

дустријата 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 воведу-

вање 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, 

- Правилник за мерки за заштита при работа со екра-
ни („Службен весник на Република Македонија” 
бр.115/05),

- Правилник за личната заштитна опрема која вра-
ботните ја употребуваат при работа („Службен весник 
на Република Македонија” бр.  116/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа при 
употреба на опрема за работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.  116/07),

- Правилник за знаци за безбедност и здравје при ра-
бота („Службен весник на Република Македонија” бр.  
127/07),

- Правилник за начинот на водење нс евиденција во 
областа на безбедност и здравје при работа („Службен 
весник на Република Македонија” бр.136/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа при 
рачно пренесување на товар („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.135/07),

- Правилник за формата и содржината на образецот 
за известување за започнување со вршење на дејност 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.136/07),

- Правилник за безбедност и здравје при работа на 
вработените изложени на ризик од бучава („Службен 
весник на Република Македонија” бр.21/08),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на привремени и мобилни гради-
лишта („Службен весник на Република Македонија” 
бр.105/08),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје на вработените на работниот простор („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.154/08),

- Правилник за условите за вработените, организа-
цијата, техничките и други услови кои треба да ги ис-
полни правното или физичкото лице за вршење струч-
ни работи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.37/08),

- Правилник за безбедност и здравје при работа на 
вработените изложени на ризик од механички вибра-
ции („Службен весник на Република Македонија” 
бр.26/08),

- Правилник за начинот на изготвување на изјава за 
безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз 
кои треба да се заснова проценката на ризикот („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.2/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје  на вработените кои се потенцијално изложе-
ни на ризик од експлозивни атмосфери („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.74/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје на вработените од ризиците поврзани со изло-
жување на азбест при работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.50/09),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложеност на биолошки агенси* („Службен весник 
на Република Македонија” бр.110/10),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на канцерогени, мутагени или суп-
станци токсични за репродуктивниот систем* („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.170/10),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на хемиски супстанци („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.46/10)

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на младите работници („Службен 
весник на Република Македонија” бр.127/12)

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на бремени работнички, работнич-
ки кои неодамна се породиле или дојат* („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.119/11),

- Правилник за формата и содржината на поканата 
за едукација, начинот на спроведување на едукацијата 
и начинот на водење на евиденција за спроведување на 
едукацијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 185/11),
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- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени во индустријата за 
вадење на минерали со бушење* („Службен весник на 
Република Македонија” бр.163/11),

- Правилник за начинот на бодување и активното и 
пасивното учество на обуките за стручно усовршување 
на стручните лица за безбедност при работа и формата 
и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учес-
тво на обуката за стручно усовршување („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 41/14),

- Правилник за висината на трошоците за издавање 
на дозвола за вршење на стручни работи  и полагање на 
стручен испит за безбедност при работа („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.56/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложување на физички агенси (вештачко оптичко    
зрачење)* („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.132/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени во рударство со пов-
ршинска и подземна експлоатација на минерални суро-
вини* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/12),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработените на рибарски бро-
дови* („Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/13),

- Правилник за висина на трошоците за извршување 
на стручни работи за безбедност при работа („Службен 
весник на Република Македонија” бр.10/14),

- Правилник за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на вработени од ризици поврзани 
со изложувања на физички агенси (електромагнетни по-
лиња)* („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 40/14). 


