Закон за безбедност и здравје
е при работаа – практична примена
а (стручни л ица за безб
бедност
бота)
при раб
Нашиотт закон за беезбедност и здравје при
и работа од неговото до
онесување ддо денес им
ма
претрпеено 5 измени во насока на подобруување на спроведување
ето или усоггласување со
с
европскката регулаттива. Но дал
ли постоечки
иот систем поставен
п
вак
ка како што е може да се
спровед
де? Она што
о најлесно го
о разбирамее е делот наа спроведливост кај струучните лица
а за
безбедн
ност при раб
бота.
За да ја утврдиме применливо
п
оста на законнот за безбе
едност и здр
равје при раабота во дел
лот на
и лица најпрво би сакал да ги спомеенеме членовите каде се
с дефинирра потребата
а од
стручни
стручно
о лице не навлегувајки во
в деловитее за неговото место во правниот
п
суб
убјект, негов
вите
обврски
и, начинот на
н едукација
а или полагаање на струччен испит и друго.
Член 3 сстав 1
....
ено
‐ “Струччно лице за безбедностт при работаа” е вработе
стручно
о лице кај рааботодавачо
от назначеноо од него заа
извршуввање стручн
ни задачи по
оврзани со ббезбедностаа при
работа ((во понатам
мошниот теккст: стручно лице)....
Член 122 став 1
Рабодоттавачот ја организира безбедноста
б
а и здравјето
о при
работа вво зависносст од технолошкиот прооцес, со прим
мена на
научно‐‐стручни меттоди и во со
огласност соо современи
ите
достигн
нувања, при што стручни
ите работи нна безбедно
ост ќе ги
врши работник со стручна под
дготовка за ббезбедност при
работа и
или друга сттручна подготовка адеккватна на
техноло
ошкиот проц
цес на работтодавачот, и
или ќе кориссти надворе
ешни услугии од овластени
правни или физичкки лица.
Член 177 став 1
Работод
давачот мор
ра да обезбе
еди мерки зза безбедност и здравје
е при работаа особено со:
‐ назначување на едно или повеќее стручни ли
ица за безбедност при рработа, ....
Член 188 став 1 и 2
(1)Работтодавачот за
з вршење на работитте од областа на безб
бедноста прри работа мора
м
да
назначи
и едно или повеќе
п
струччни лица.
дот и степенот на струч
(2)Работтодавачот ќе
ќ го одреди
и бројот, вид
чно образоввание во согласност
со член
н 46 став (2) од овој зако
он, како и:
‐ организац
цијата,
‐ природатаа и обемот на
н работниоот процес,
‐ бројот на вработените
в
е вклучени вво работнио
от процес,
‐ бројот на работните
р
смени
с
и
‐ бројот наа одделни ра
аботни единници.
Член 199 став 2
(2) Струучното лице може да ги
и врши зад
дачите наве
едени во ста
авот(1) алиннеи 3,4,5 и 9 на овој
член, до
околку ги иссполнува усл
ловите од члленот 46 на овој закон.
Член 466 став 1 и 2
(1) Министерот над
длежен за работите од областа на трудот со правилник гии утврдува условите
у
за врабо
отените, организацијатта, техничкитте и другите
е услови кои
и треба да гии исполни правното
п
или физзичкото лиц
це за вршење на стручни
ите работи.
(2) Министерот над
длежен за работите од ообласта на трудот
т
со пр
равилник ја утврдува ви
исината
на трош
шоците за сп
проведување на постапкката од ставвот (1) на овој член.“
Член 577 став 1

(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска против вредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице, ако:
‐ не назначи едно или повеќе лица одговорни за безбедност при работа во својата работна
средина (член 17 алинеја 1), ....
Ако добро ја погледнеме приложената важечка законска регулатива јасно е дека постои една
голема небулоза. Односно се поставуваат неколку прашања.
1. Како работодавачот ќе го спроведе член 18 став 2, односно по кои критериуми ќе го
назначи стручното лице, дали само по член 12 бидејки постоечкиот член 46 став 2 веќе
не се однесува на стручните лица?
2. Дали стручните лица кај работодавачот треба да имаат положено стручен испит за
безбедност при работа?
Доколку се обидам да одговорам на првото прашање уште на старт се сретнувам со една
интересна констатација дека оваа законска одредба е неприменлива, односно со последните
измени објавени во Службен весник бр.164/2013 и измената на член 46 оневозможена е
примената на оваа одредба. Како што можете да видите сега ставот 2 од член 46 се однесува
на висина на трошоци, а не на бројот, видот и степенот на стручно образование на стручните
лица.
А еве го и одговорот на второто прашање.
Со сите измени на Законот за безбедност и здравје при работа слободно можеме да кажеме
дека стручното лице за безбедност при работа работодавачот го назначува сам и тоа согласно
член 12 став 1. Преведено на „нашки“ тоа значи дека работодавачот од своите вработени
може да одреди било кое лице да биде стручно лице за безбедност кое ги исполнува условите
од членот 12 став 1. Уште попросто, немаме ограничување ниту по степен на образование ниту
по вид на образование, односно секој вработен и со основно образование може да биде
назначен за стручно лице за безбедност при работа. Со последните измени на законот кои
директно се однесуваа и на член 46 престанува да важи обврската од член 19 став 2, за тоа
дека секое стручно лице за безбедност при работа мора да има положено стручен испит. Мора
да имаат положено само стручните лица кои работат во овластени правни или физички лица за
вршење услуги во делот на безбедност при работа.
Место заклучок.
Не ќе да е лошо законодавецот да ни објасни што сака да постигне со сите последни измени.
Дали е постигната целта или пак сакајки да се постигне една цел се навлегува во системска
одредба со кој се менува целиот концепт на постоењето на стручни лица.
Сметам дека ова е сериозен проблем кој може и тоа како да отвори многу прашања и целиот
систем кој досега е граден да падне во вода.
Како и да е, не навлегувајки дали ова решение е исправно или не, согласно постоечката
законска регулатива, работодавачот може да назначи стручно лице за безбедност при работа
од редот на вработените кое не мора да полага стручен испит. Исто така работодавачот може
да ги довери работите во делот на безбедност при работа на овластено правно или физичко
лице кое мора да ги исполни условите дефинирани во член 46 каде што пак секое стручно
лице мора да полага стручен испит согласно членовите 17а‐17х.
Борче Стојчевски

