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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

12 ноември 2007

1828.
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и
115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2007 година, донесе

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
1829.
Врз основа член 37 став 3 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на РМ“ бр. 92/07),
министерот за труд и социјална политика донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА
НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
ВО 2007 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО
ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

1. Во Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/07 и 65/07), во дел II во воведната реченица бројот
„57.000.000,00“ се заменува со бројот „59.000.000,00“.
Во насловот на точката 3 бројот „3.000.000,00“ се
заменува со бројот „2.500.000,00“.
Точката 5 се менува и гласи:
„5. Организирање и учество на бизнис форуми во
странство во вкупен износ од 4.000.000,00 денари.
За организирање и учество на бизнис форуми во
странство Министерството за економија целосно ги надоместува патните трошоци за по еден претставник од
секој деловен субјект – учесник на бизнис форум во
странство.
За организирање и учество на бизнис форуми во
странство Министерството за економија објавува известување во печатените медиуми. Сите заинтересирани
деловни субјекти потребно е да го пријават своето
учество во Архивата на Министерството за економија
со достава на Образец – Пријава за учество на бизнис
форуми во странство.
Патните трошоци за учество на бизнис форуми во
странство, Министерството за економија ќе ги префрли
директно на сметка на туристичка агенција. Трошоците
за хотелско сместување не ги покрива Министерството
за економија.“
Во насловот на точката 6 по зборовите: „Република
Македонија“ се додаваат зборовите: „и странство“, бројот „100.000,00“ се заменува со бројот „1.000.000,00“.
Ставот 2 се брише.
Во точката 7 бројот „1.400.000,00“ се заменува со
бројот „7.500.000,00“.
Во точката 9 бројот „32.000.000,00“ се заменува со
бројот „12.000.000,00“.
По точката 10 се додаваат две нови точки 11 и 12
кои гласат:
„11. Проект-кампања „Да работиме заедно“ која ќе
има за цел информирање, едукација и активно вклучување на бизнис заедницата и останатите заинтересирани страни во процесот на стандардизација, запознавање со значењето на ознаката СЕ. Во вкупен износ од
10.000.000,00 денари.“
12. Промоција на земјоделско – прехранбени производи и пијалоци на надворешни пазари во вкупен износ
од 3.000.000,00 денари.“
2. Во делот III се додава нов став 1 кој гласи:
„За начинот и динамиката на реализирање на оваа
програма ќе се грижи Министерството за економија
кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи“.
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-2919/2
30 октомври 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за водење
на евиденција во областа на безбедноста и здравјето
при работа.
Член 2
Евиденцијата од член 1 од овој правилник се води
рачно во посебна книга или во електронска форма.
Член 3
Работодавачот води евиденција согласно Закон за:
а) стручното обучување и оспособување на вработените за безбедна работа;
б) извршени прегледи на средствата за работа;
в) спроведени испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности и на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните места;
г) претходни и периодични здравствени прегледи
на вработените;
д) професионални болести, заболувањата во врска
со работата, повредите при работа и смртните случаи
при работа.
Член 4
Во евиденцијата се внесуваат податоците за работодавачот, со адреса на седиште и на работните простории каде што се врши дејноста.
Член 5
При водење на евиденцијата за стручното обучување и оспособување на вработените за безбедна работа
се внесуваат следниве податоци:
- име и презиме на вработениот на кој е извршено
последното стручно обучување и оспособување за безбедна работа;
- ден месец и година на последното обучување;
- колку пати претходно вработениот бил обучуван
за безбедна работа;
- за кои области вработениот бил обучуван за безбедна работа;
- кое правно или физичко лице со добиена дозвола
ја вршеле обуката и
- дали обучувањето се вршело според изготвена
програма за обука вклучувајќи теоретска и практична
настава.
Член 6
При водење на евиденцијата за извршените прегледи на средствата за работа се внесуваат следниве податоци:
- производствено име на средството за работа;
- име на производителот на средството за работа;
- година на производство;
- ознака, тип и сериски број на средството за работа;
- ден месец и година на последниот преглед и испитување на средството за работа;
- ден, месец и година за наредно прегледување и испитување на средството за работа;
- работна енергија за средството за работа;
- кое правно или физичко лице со добиена дозвола
ги извршило прегледите и испитувањата;
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- ден, месец и година на извршена последна поправка или главен ремонт на средството за работа;
- утврдени рокови на производителот за периодичен преглед и испитување на средството за работа и
- наод и констатации од извршените прегледи и испитувања.
Член 7
При водење на евиденцијата за спроведените испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности и на микроклимата во работните и помошните
простории, односно на работните места се внесуваат
следниве податоци:
- име на работен простор, погон, работна единица и
работно место каде што се вршени последните испитувања за физички штетности, хемиски штетности , биолошки штетности и микроклимата;
- име на работен простор, погон, работна единица и
работно место за наредно испитување на физички, хемиски, биолошки штетности и микроклимата;
- кое правно или физичко лице со добиена дозвола
ги извршило испитувањата и наод и констатации од извршените испитувања.
Член 8
При водење на евиденцијата за претходните и периодичните здравствени прегледи на вработените се внесуваат следниве податоци:
- име и презиме на вработен на кој согласно пропис
треба да се изврши претходен или периодичен здравствен преглед;
- име и презиме на вработен на кој последен пат е извршен претходен или периодичен здравствен преглед;
- ден, месец и година за наредно извршување на
претходен или периодичен здравствен преглед на вработен и
- наод и мислење на здравствена установа, односно
здравствено лице за извршените претходни или периодични здравствени прегледи.
Член 9
При водење на евиденцијата за професионалните
болести, заболувања во врска со работата, повредите
при работа и за смртните случаи при работа се внесуваат следниве податоци:
- име и презиме на повредениот вработен/вработените;
- датум и место на раѓање;
- адреса на живеење;
- пол: машки/женски;
- стручна квалификација;
- вид на повреда: полесна - потешка, професионално заболување, смртен случај;
- стручно лице за безбедност при работа;
- непосредно раководно лице на повредениот вработен;
- работата што ја вршел вработениот во моментот
на настанување на повредата;
- колку работни часови работел вработениот во моментот на настанување на повредата;
- дали вработениот порано претрпел и други повреди при работа;
- повреден дел од телото;
- дали повредата е со смртни последици;
- дали повредата предизвикала отсекување на екстремитети од телото;
- кога се случила повредата:
а. час, ден, месец и година;
б. ден во неделата;
в. време на денот;
г. во која работна смена;
- во кој погон, работна единица и работно место е
настаната повредата;
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- кој е извор на повредата;
- кои се првични причини за повредата;
- дали на местото на настанување на повредата и
порано се случувале повреди;
- дали повредата е колективна;
- дали претходно биле преземени мерки за безбедност и здравје при работа и за време на настанување на
повредата и
- дали вработениот/вработените претходно и во
времето на настанување на повредата користеле наменска лична заштитна опрема.
Податоците наведени во член 5, 6, 7, 8 и 9 се внесуваат во три примероци.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.07-11448/1
Министер
7 ноември 2007 година
за труд и социјална политика,
Скопје
Љупчо Мешков, с.р.
___________
1830.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на РМ” бр.
92/07), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ СО
ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за известување за започнување со
вршење на дејност.
Член 2
Образецот за известување е со формат А4, на хартија во бела боја. Образецот од став 1 од овој член го
содржи следниов текст: Државен инспекторат за труд;
Подрачје; место за заверка на Државниот инспекторат
за труд; известување за започнување со вршење на дејноста; назив на работодавачот на подносителот на известувањето; седиште на работодавачот на подносителот на известувањето во согласност со уписот во Централниот регистар (улица, број и место); назив на фирмата, трговски (број, датум, место); даночен број; жиро
сметка (број) банка-депонент; податоци за одговорното
лице на работодавачот (име, презиме, ЕМБГ, тел:, е-маил), дејност која ќе се обавува во деловната просторија
и/или простор; адреса на деловната просторија и/или
простор (улица, број и место); датум на започнување со
вршење на дејноста (ден, месец и година); место за печат; потпис на работодавачот.
Член 3
Образецот од член 2 на овој правилник е даден во
Прилог бр. 1 и е негов составен дел.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.07-11448/1
7 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Љупчо Мешков, с.р.

