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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и
здравје при работа,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12
февруари 2013 година.
Бр. 07-827/1
12 февруари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
Член 1
Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република
Македонија” број 92/2007 и 136/11), по членот 18 се додаваат четири нови члена 18-а, 18б, 18-в и 18- г, кои гласат:
„Член 18-а
(1) Стручното усовршување на стручни лица за безбедност при работа се врши преку
учество на обуки за стручно усовршување.
(2) Стручното усовршување го организираат и спроведуваат наставно-научни установи,
државни органи, правни лица од областа на безбедноста и здравјето при работа (во
натамошниот текст: организатор), кои ги исполнуват следниве услови да:
- имаат најмалку две лица кои спровеле и одржале најмалку три обуки од областа на
безбедноста при работа на национално и меѓународно ниво,
- имаат најмалку три години искуство во организирање на меѓународни и национални
конференции од областа на безбедноста при работа,
- имаат донесено годишна програма за спроведување на обуки од областа на
безбедноста при работа, која особено содржи облици на стручно усовршување,
критериуми за утврдување на бодови според видот на обуките и времетраењето на
обуките и
- имаат обезбедено просторија за одржување на обуките.
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Член 18-б
(1) Организаторот на обуките поднесува писмено барање до министерот надлежен за
работите од областа на трудот за добивање на одобрение за спроведување на обуки за
стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа.
(2) По поднесеното барање од ставот (1) на овој член министерот надлежен за работите
од областа на трудот во рок од 30 дена донесува решение за одобрување или одбивање на
барањето.
(3) Министерот надлежен за работите од областа на трудот на предлог на Државниот
инспекторат за труд, донесува решение за одземање на одобрението за спроведување на
обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа, доколку
организаторот не ги спроведува обуките согласно со програмата за спроведување на обуки
од областа на безбедноста при работа од членот 18-а став (2) алинеја 3 од овој закон или
доколку повеќе не ги исполнува условите предвидени во членот 18-а став (2) алинеи 1 и 4
од овој закон.
(4) Против решението на министерот од ставовите (2) и (3) на овој член подносителот
на барањето, односно организаторот има право на жалба во рок од осум дена до
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.
Член 18-в
(1) Заради обезбедување на континуирано стручно усовршување во период од пет
години стручните лица за безбедност при работа се должни да се стекнат со 100 бода
преку учество во обуките за стучно усовршување.
(2) Учеството во обуките за стручно усовршување е активно, ако учесникот - стручното
лице презентира сопствен труд во својство на предавач на обуката и пасивно ако
учесникот - стручното лице ја следи обуката во својство на слушател.
(3) Организаторот издава потврда за стекнатите бодови за учество на обуката за
стручно усовршување.
(4) Начинот на бодувањето на активното и пасивното учество од ставот (2) на овој член
и формата и образецот на потврдата од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот
надлежен за работите од областа на трудот.
Член 18-г
(1) Организаторот е должен во рок од 15 дена по одржувањето на обуката во писмена
форма да го информира Државниот инспекторат за труд за видот, времетраењето и бројот
на учесници на спроведената обука.
(2) Стручното лице е должно најдоцна до 31 март во тековната година да го извести
Државниот инспекторат за труд за вкупниот број на бодови кои ги стекнало од учество на
обуки за стручно усовршување во претходната година.
(3) За известувањето од ставот (2) на овој член Државниот инспекторат за труд води
евиденција, која содржи име и презиме на стручното лице, број на уверение и стекнати
бодови.“
Член 2
Во членот 45 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи
"(2) Министерот надлежен за работите од областа на трудот ја пропишува висината на
трошоците за извршување на стручни работи врз основа на видот, начинот, обемот и
местото на извршените стручни работи."
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24) и (25) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) и (26).

2 од 3

Службен весник на РМ, бр. 23 од 14.02.2013 година

Член 3
Во членот 48-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Државниот инспекторат за труд изготвува шестмесечен извештај за утврдените
повреди на прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа, од страна на
стручните лица овластени за вршење на стручни работи за безбедност при работа и истиот
се објавува на веб страницата на Државниот инспекторат за труд."
Член 4
Во членот 56 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
работодавач - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."
Член 5
Во членот 57 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
работодавач - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."
Член 6
Во членот 58 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
"(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
на работодавач - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."
Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:
"(4) Надлежен орган за водење на прекршочна постапка и изрекување на
прекршочните санкции од ставовите (1), (2) и (3) на овој член е надлежниот суд."
Член 7
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Одредбите од членот 1 од овој закон со кои се додаваат одредбите од членот 18-в став
(1) ќе започнат да се применуваат по истекот на една година од влегувањето во сила на
подзаконскиот акт од членот 1 од овој закон со кои се додава членот 18-в став (4).
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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