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АПСТРАКТ 

 

Вовед. Повреда на работа е секоја повреда предизвикана со непосредно и 
краткотрајно механичко, физичко или хемиско делување предизвикано од 
извршување на работите на кои лицето работи. 
Цел на трудот. Целта на трудот е да се прикажат легислативните и 
јавноздравствените аспекти на повредите при работа во Р.С. Македонија и да се 
направи анализа на системот за нивна евиденција. 
Материјал и методи. Истражувањето од типот студија на пресек (cross-sectional 
study) е изведено преку дескриптивна анализа на достапните извештаи за повредите 
при работа, како и анализа на добиените податоци од анкетниот прашалник 
конструиран за таа цел во периодот јуни-декември 2021 година. Истражувањето е 
спроведено со анализа на достапните податоци од годишните извештаи за повреди 
при работа во нашата земја, но и со анализа на податоците од специјално 
дизајнираниот прашалник за оваа цел е дистрибуиран на 50 клучни експерти од 
областа на безбедност и здравје при работа (БЗР) кај нас, однсно до т.н. "key 
informants" и/или "key stakeholders" во областа (специјалисти по медицина на трудот, 
претставници на здруженија за заштита при работа, синдикални организации, 
стручни лица за БЗР и сл.), со цел да се добијат информации за нивниот став и 
искуства во врска со ова прашање.  
Резултати. Просечниот работен стаж на анкетирани 50 клучни експерти од јавниот 
и приватниот сектор ("key informants" и/или "key stakeholders") во областа изнесува 
14,3 ± 9,4 години, додека рангот се движи во интервалот 1-41 години. Најголем број 
од испитаниците сметаат дека кај младите работници постои умерен (41,7%) и висок 
ризик (35,4%) за повреди при работа, додека најголем број од нив сметаат дека кај 
младите работници здравствениот статус добар (56%). Најголем број од 
испитаниците сметаат дека кај возрасните работници постои умерен (36,4%) и висок 
ризик (47,7%) за повреди при работа, додека најголем број од нив сметаат дека кај 
возрасните работници здравствениот статус лош (48%). Најголем број од 
испитаниците сметаат дека кај градежните работници постои висок (26,5%) и 
највисок ризик (53,1%) за повреди при работа, а најголем број од нив сметаат дека 
кај градежните работници здравствениот статус е лош (64%). Најголем број од 
испитаниците сметаат дека кај земјоделските работници постои умерен (33,3%) и 
висок ризик (42,2%) за повреди при работа, додека најголем број од нив сметаат дека 
кај земјоделските работници здравствениот статус е лош (58%). Најголем број од 
испитаниците сметаат дека кај здравствените работници постои умерен ризик 
(51,2%) за повреди при работа, а најголем број од нив сметаат дека кај 
здравствените работници здравствениот статус е добар (60%). Најголем број од 
испитаниците сметаат дека кај административните работници постои најнизок (41%) 
и умерен ризик (35,9%) за повреди при работа, додека најголем број од нив сметаат 
дека кај административните работници здравствениот статус е добар (56%). 
Најголемиот број од испитаниците (40%) не се сложуваат дека системот за 
евиденција на повредите при работа во РСМ е ефикасен и функционален. 
Најголемиот број од испитаниците (36%) не се сложуваат дека постоечкиот образец 
за евиденција на несреќите/повредите при работа (ЕТ-8) за прибирање на 
адекватните и релевантни информации во врска со повредите при работа во РСМ е 
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функционален и ефикасен. Најголем број од испитаниците (44%) силно се сложуваат 
дека службите за медицина на трудот се важни за превенција на повредите при 
работа во РСМ, додека најголем број од нив (42%) не се сложуваат дека постои 
адекватна достапност на службите за медицина на трудот до до вулнерабилните 
групи/сектори во РСМ.  
Заклучок. Со истражувањето се добива објективна слика и оцена на актуелната 
состојба во врска со повредите при работа во нашата земја, но и за легислативните 
и јавноздравствените аспекти на повредите при работа во Р.С. Македонија, како и 
можност да се направи анализа на системот за нивна евиденција. Врз основа на ова, 
ќе може да се подготват и усвојат препораки и мерки за превенција на повредите при 
работа и нивната тежина, влијанието врз апсентизмот и работната способност и 
безбедноста на работниците, да се дадат јавноздравствени насоки за подобрување 
и унапредување на здравјето на работниците, како и предлог за креирање на 
легислативни решенија и насоки за справување со постоечките проблеми во овој 
домен во поглед на подобрување на системот за евиденција на повредите при 
работа. 
 

Клучни зборови: повреди при работа, работници, сектори, дејности, вулнерабилни 

групи, легислатива. 
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ABSTRACT 
 
Introduction. Occupational injury is any injury caused by an immediate and short-term 
mechanical, physical or chemical action caused by the performance of the work that the 
person is working on. 
Aim of the study. The aim of this research is to present the legislative and public health 
aspects of work-related injuries in R.N. Macedonia and to make an analysis of the system for 
their records. 
Material and methods. The research of the cross-sectional study type was performed 
through a descriptive analysis of the available reports of injuries at work, as well as an 
analysis of the data obtained from the survey questionnaire designed for that purpose in the 
period June-December 2021. The research was conducted by analyzing the available data 
from the annual reports of injuries at work in our country, but also by analyzing the data from 
the specially designed questionnaire for this purpose was distributed to 50 key experts in the 
field of occupational safety and health (OSH) at us, ie to the so-called "key informants" and / 
or "key stakeholders" in the field (occupational medicine specialists, representatives of 
occupational safety associations, trade unions, OSH experts, etc.), in order to obtain 
information on their position and experiences on this issue. Results. The average length of 
service of the surveyed 50 key public and private sector experts ("key informants" and / or 
"key stakeholders") in the field is 14.3 ± 9.4 years, while the range ranges from 1 to 41 years. 
Most of the respondents think that young workers have a moderate (41.7%) and high risk 
(35.4%) of injuries at work, while most of them think that the health status of young workers 
is good (56%). Most of the respondents think that there is a moderate (36.4%) and high risk 
(47.7%) risk of injuries at work among adult workers, while most of them think that the health 
status of adult workers is bad (48%). Most of the respondents think that there is a high (26.5%) 
and highest risk (53.1%) risk of injuries at work among construction workers, and most of 
them think that the health status of construction workers is bad (64%). Most of the 
respondents believe that there is a moderate (33.3%) and high risk (42.2%) of injuries at work 
among agricultural workers, while most of them believe that the health status of agricultural 
workers is poor (58%). Most of the respondents believe that there is a moderate risk (51.2%) 
for injuries at work among health professionals, and most of them believe that the health 
status of health professionals is good (60%). Most of the respondents think that the 
administrative workers have the lowest (41%) and moderate risk (35.9%) for injuries at work, 
while most of them think that the health status of the administrative workers is good (56%). 
Most of the respondents (40%) do not agree that the system for recording injuries at work in 
RSM is efficient and functional. The majority of respondents (36%) do not agree that the 
existing occupational accident / injury record form (ET-8) for collecting adequate and relevant 
information regarding occupational injuries in RNM is functional and effective. Most of the 
respondents (44%) strongly agree that the occupational medicine services are important for 
the prevention of injuries at work in RNM, while most of them (42%) do not agree that there 
is adequate availability of the occupational medicine services to the vulnerable groups / 
sectors in RNM. 
Conclusion. The research provides an objective picture and assessment of the current 
situation regarding occupational injuries in our country, but also for the legislative and public 
health aspects of occupational injuries in R.N. Macedonia, as well as the opportunity to make 
an analysis of the system for their records. 
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Based on this, it will be possible to prepare and adopt recommendations and measures for 
prevention of injuries at work and their severity, the impact on absenteeism and work ability 
and safety of workers, to provide public health guidelines for improving and promoting 
workers' health, as well as a proposal for creating legislative solutions and guidelines for 
dealing with the existing problems in this domain in terms of improving the system for 
recording injuries at work. 
 
Keywords: injuries at work, workers, sectors, activities, vulnerable groups, legislation. 
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1. ВОВЕД 

 

Во денешно време светот во кој живееме и работиме се менува во сите аспекти 
со неверојатна стапка речиси секој ден. Правилата на работење и правилата на 
живеење добиваат нови вредности кои честопати многумина од нас се обидуваат со 
огромни напори да ги следат и пред се да ги разберат. Затоа, во насока на основниот 
столб на превентивното работење, циклусот на континуирана проверка, проценка на 
ризиците поврзани со работното место, мора пред се да се свртиме кон себе. 
Погледот да го насочиме кон осознавање на тоа кој се е вклучен во нашата 
професија и следбено на тоа да започнеме со меѓусебна поддршка и размена на 
знаења и искуства. Само на тој начин можеме да еволуираме и да направиме нашата 
професија да парира на предизвиците на современото работно место. Сведоци сме 
на постојани тенденции на работодавачите на целокупниот процес на оценување и 
проценување на ризиците да биде во рамките на нивните можности и внатре во 
нивните микро средини со ресурсите кои располагаат. Информациите кои им се 
нудат на работниците  се нецелосни и наместо фокусот да биде создавањето на 
превентивна култура на работното место, се повеќе се симплифицира постапката за 
оценка на присутните ризици и се товарат со одговорности, како што е давање на 
мислење за проценката на ризик од страна на синдикалниот претставник, за 
материја која ни оддалеку не ја познава. Но тука не застануваат, бројни стручни 
лица, кои се стекнаа со лиценци за вршење на работи од областа на безбедност при 
работа немаат ниту високо техничко образование (1).  
 Овој недостаток од страна на претставници на Државниот Инспекторат за Труд, 
надлежни за овој процес, ја објаснуваа со недореченоста на членот 17-а („...да има 
високо образование од заштита при работа, технички или друг отсек, кој одговара на 
дејноста на работодавачот...“) така во пракса можат да се најдат, професори од 
средни училишта како и лекари, фармацевти, стоматолози, медицинска сестра како 
стручни лица за безбедност при работа (2). 

Преку воспоставување на релации помеѓу соодветните институции од областа 
на БЗР, ќе се овозможи континуирана соработка помеѓу сите чинители во областа и 
можност за реализација на регионална мрежа BALcanOSH Network од релевантни 
институции преку која ќе се остварува постојана размена на искуства, заедничко 
организирање на обуки и тренинзи, проекти, како и примери од добра пракса. 
Секојдневно се повеќе земји ја разбираат важноста  и потребата од превенцијата на 
повреди и здравствена состојба на работното место (OSH -occupational safety and 
health) затоа е многу важен напредокот во ова поле.  Здравјето на работниците 
секојдневно го привлекува вниманието на медиумите во светски рамки. Насловните 
страни се често исполнети со глобални катастрофи каде бројот на човечки жртви е 
многу голем, но во светот секојдневно умираат луѓе и на своите работни места (околу 
2,3 милиони), а таквите случаии или се игнорираат или воопшто не се евидентираат 
(3). 

Нефаталните повреди и болести се причина од која страдаат милиони 
работници, сето ова претставува финансиски проблем за работниците и економски 
товар за претпријатијата како и за државите. 
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Во земјите со низок или среден приход  каде се наоѓа најголемиот дел од 
работоспособната популација на светско ниво во Југоисточна Азија и во Западно-
пацифичкиот регион  смртните случаи се поврзани со работното место. 

Главни причинители за смртност во сите региони  се разните облици на рак 
поврзани со работното место и болестите на кардиоваскуларниот систем. 

Додека кај заразните болести се загрижувачки бидејќи се слични со 
развиените земји, не само на повредите туку треба да се фокусираат и на болестите 
на работното место кои може да се манифестираат и по многу години.  

Превенцијата и третманот се клучни за подобрувањето на општата 
здравствена состојба на луѓето, а сето тоа може да се постигне со правилно 
менаџирање на најважниот постулат а тоа е секако безбедноста и здравјето за 
секого (4). 
  
1.2. Несреќи при работа во Р.С. МАКЕДОНИЈА во 2020 год.  
 

Според извештајот на ИЈЗ во 2020 година се случиле 152 несреќи при работа,  
25 од нив биле а фатални. Стапката на смртни случаи при работа во РСМ изнесува 
3,14 односно на секои 100.000 вработени, загинуваат 3 до 4 вработени, смртноста 
во  2019 година изнесувала 3.13. Споредбено со Велика Британија, каде стапката 
изнесува околу 0.5, ќе констатираме дека Македонија има прилично висока стапка 
на фатални несреќи при работа. 

Кога пак како параметар ќе се земат повредите при работа, тогаш стапката на 
повреди при работа за 2020 година изнесува 15,97, што покажува дека на секои 
100.000 вработени, се повредуваат околу 16 вработени. Споредбено со минатата 
година, кога стапката на повреди при работа изнесувала 19,18, стапката на повреди 
за 2020 е во благ пад. Во Република Македонија официјално има 34 градови. Во 2020 
година во 26 од нив се случиле несреќи при работа, што значи дека во 80% биле 
забележани несреќи при работа. Во однос на градот во кој се случила несреќата, 
Скопје е град со најголем број на несреќи. По Скопје следат Куманово и Кавадарци. 
Оваа година во истите градови се случија и најголемиот број на смртни случаи 
поврзани со работното место (5). 

Голем број на несреќи кои резултирале во смрт има во „дејности на 
домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за 
сопствени потреби; Дејности на домаќинствата како работодавачи;”, по што следи 
дејноста Преработувачката индустрија и градежништвото.. Дејностите на 
домаќинства како работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на 
своите имоти. Доколку овие лица се регистрирани како земјоделци, тогаш голем дел 
од повредите би се припишале на дејноста земјоделство. Најголемиот број на 
несреќи во оваа дејност се случиле со земјоделска машина - трактор, при вршење 
на земјоделски работи, транспорт или при учество во сообраќај. Исто така 
градежните зафати врз објектите од домаќинството каде што имаше исто така 
зголемен број на повреди и смртни случаеви, покажува дека дејностите во 
домаќинствата се една од најчестите причини за настанување на несреќи при 
работа. Како и изминатите години, така и оваа, при смртен случај или потешка 
повреда на работно место постојат различни инспекциски служби кои се надлежни 
за вршење увид. Во рударството увид во несреќите врши рударски инспектор. 
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Инспекцијата за заштита при работа во состав на Министерството за труд и 
социјална политика не врши увид и не води евиденција за несреќи на работници во 
сообраќај, во секторот на полиција, одбрана и за несреќи настанати при вршење 
дејност во домаќинствата. Поради ова постои можност за разлика во бројките за 
несреќи кои ги водат различни институции (6).  

 
1.3. Несреќи при работа според дејности за 2020 год. 
 

Несреќите по дејности се класифицирани според националната класификација 
на дејности (НДК). Во 2020 година најмногу несреќи има во „Јавна управа и одбрана”, 
Преработувачката индустрија, по што следи „Градежништвото”. Најголем број на 
несреќи кои резултирале во смрт има во „Дејности на домаќинствата како 
работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и 
вршат различни услуги за сопствени потреби”, по што следи дејноста 
Преработувачката индустрија и градежништвото.. Дејностите на домаќинства како 
работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на своите имоти. 
Доколку овие лица се регистрирани како земјоделци, тогаш голем дел од повредите 
би се припишале на дејноста земјоделство. Најголемиот број на несреќи во оваа 
дејност се случиле со земјоделска машина - трактор, при вршење на земјоделски 
работи, транспорт или при учество во сообраќај. Исто така градежните зафати врз 
објектите од домаќинството каде што имаше исто така зголемен број на повреди и 
смртни случаеви, покажува дека дејностите во домаќинствата се една од најчестите 
причини за настанување на несреќи при работа (5). 
 
1.4. Причинители на несреќи при работа 
 

Поради потребата од детална истрага и анализа за да се утврдат вистинските 
причинители за секоја повреда или смртен случај, не сме во можност да направиме 
соодветна класификација. Односно најчесто од нашите извори (медиумите) немаме 
целосни податоци за причинителот на повредата или целосен и точен опис на 
настанот. Ова ќе можеме да го класифицираме во моментот кога за извори на 
податоците ќе имаме релевантни податоци согласно одредена методологија на 
водење на несреќите (6).  
 
1.4.1. Несреќи при работа по месеци во 2020 год. 
 

Според резултатите добиени од анализа на несреќите при работа, по месецот 
во кој се случиле, можеме да видиме дека најмногу несреќи се случиле во месец 
февруари, април, јули, август, септември, декември. Во декември се случиле 
најголем број на смртни случаи. Може да се забележи дека несреќите најчесто се 
случувале во летните месеци во континуитет каде што имаме и највисоки бројки. 
2020 година во сите останати месеци имаме слична состојба со бројот на несреќни 
при работа. Во летните месеци на 2020 г. во споредба со минатата години има 
зголемување и на бројот на повреди и на бројот на смртни случаи (6). 
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1.4.2. Поделба на несреќите при работа по денови во 2020 год. 
 

Бидејќи податоците кои ги објавуваме се однесуваат на сите дејности согласно 
НКД, постои изедначеност на несреќите по денови. Затоа имаме несреќи при 
вршење дејност и во сабота и недела. При оваа анализа утврдено е дека најмногу 
смртни случаи имало во среда, а исто така голем број на повреди имало и во другите 
денови од неделата (6). 
 
1.4.3. Несреќи при работа по пол за 2020 година 
 

Во согласност со нашите податоци и оваа година поголемиот број на повреди и 
смртни случаи спаѓаат во категоријата мажи. Од вкупно 152 несреќи, 6 од нив спаѓаат 
во категоријата жени, што е повеќе од минатата година кога беа забележани 3 
повреди и 1 смртен случај во категоријата жени (5). 
 
1.4.4. Несреќи при работа по возраст за 2015 година 
 

Според добиените податоци најголем број несреќи се случиле на лица на 
возраст помеѓу 45-54 години. Најголем број на несреќи со фатален исход има во 
категорија од истата возраст од 45-54 години. Мора да се истакне дека за голем број 
на несреќи немаме податоци за возраста (7). 
 
1.5. Извор на прибирање на податоци за настанати несреќи при работа 
  

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) како извор за 
добивање на податоци за настанати несреќи при работа во 2020-та година ги 
користеше информациите објавени во пишаните и електронски медиуми во Р.С. 
Македонија. Добиените информации за настанати несреќи при работа од медиумите 
беа основа за направената анализа на податоците која е прикажана претходно (6).  
 

Македонското здружение за заштита при работа, со цел добивање на комплетни 
податоци за настанати несреќи при работа и смртни случаи во Р.С. Македонија за 
2020 год., побара официјални податоци за истите од: 
 
 • Државен завод за статистика на РСМ  
• ЈЗУ Институт за јавно здравје ма РСМ  
• Државен инспекторат за труд  
• Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на РСМ  
• ЈЗУ Институт за медицина на трудот на РСМ - Скопје  
• Организација на работодавачи на РСМ  
• Сојуз на синдикатите на РСМ 
 • Конфедерација на слободни синдикати 
 
  До моментот на заклучување на извештајот даден е преглед на достапни 
податоци од наведените институции за 2020 и споредба со 2019 година. 
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 Заштитата при работа односно безбедноста и здравјето при работа како збир на 
мерки, нормативи и стандарди пропишани за создавање на безбедносни услови за 
работа претставува уставна категорија (член 32 став 1 од Уставот на Република 
Македонија) (8). Безбедноста и здравјето при работа со нашата легислатива е 
концептирана како составен дел на организацијата на работата и на работниот 
процес и врз таа основа се обезбедува за секој работник и за секоја корисна работа, 
без оглед на видот и сложеноста на работата, што е во согласност со уставното 
начело за правото на секој вработен на заштита при работа. Меѓутоа, кога станува 
збор за безбедноста и здравјето при работа, под овој сложен термин не се означува 
само заштита на вработениот од физички повреди и професионални заболувања, 
туку и заштита на неговата психичка (морална) личност, што претставува доста 
комплексно прашање кое во денешно време станува се поактуелно.  

Неспорно е дека секоја работа, по поголем или помал степен, носи ризик и 
опасност по здравјето и животот на работникот (8). Од тој аспект во согласност со 
Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2006-2010 година и 
Националната програма за усогласување на законодавството на Република 
Македонија со законодавството на Европската Унија, покрај другите обврски се 
наметна и потреба да се усогласат и законите и подзаконските акти кои ја регулираат 
областа на безбедноста и здравјето при работа. Поради ова се наметна потребата 
да се донесе закон со нова концепција кој, како терминолошки, така и концепциски 
во потполност ќе ги пренесе одредбите од Директивата 89/391/ЕЕЦ (9).  

Насловот Закон за безбедност и здравје при работа кореспондира со 
термините на споменатата директивата (законите во најголем број на членки на ЕУ 
и регионот), а содржајно покрај основните одредби и комплетно превземање на 
одредбите од Директивата, дава нови решенија како обврски на работодавачот и на 
вработените во спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа во 
однос на предходниот закон.  

Со овој закон се дава правна основа за донесување на Национален стратешки 
документ за развој на областа, како и основање на советодавно тело на владата во 
делот на креирање и имплементација на политики во областа на безбедноста и 
здравјето при работа што произлегува и од Конвенцијата на Меѓународната 
Организација на трудот (МОТ) бр.155. Наведените причини ја наметнаа потребата 
за донесување на овој закон (10). 

 
1.6. Закон за безбедност и здравје при работа  

 
Со овој закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота (8), 

обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на 
безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки против 
професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, 
информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и 
нивно учество во планирањето и преземањето на мерки на безбедност и здравје при 
работа. 

 Одредбите од овој закон се применуваат во сите дејности на јавниот и 
приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или 
професионалните болести според прописите за пензиското, инвалидското и 
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здравственото осигурување и за сите други лица кои се вклучени во работните 
процеси.  

Одредбите од овој закон безбедност и здравје при работа не се применуваат 
во дејностите доколку со посебен пропис е регулирана оваа материја (вооружените 
сили, полицијата, во некои посебни активности на силите за заштита и спасување) 
како и на куќните помошници (8).  

 
1.6.1. Обврски на работодавачот  

 
Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за 

неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите 
обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје 
при работа на вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, 
обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и 
потребни средства, односно да воведе такви заштитни мерки и Државен инспекторат 
за труд да избере такви работни и производствени методи кои ќе го подобрат нивото 
на безбедноста и здравјето при работа, а ќе се вклучат во сите дејности на 
работодавачот и на сите нивоа на организација (8). 

 Обврските и работите на безбедноста и здравјето при работа, работодавачот 
може да ги довери на овластени правни или физички лица, ако тој не е во можност 
или нема соодветни стручни вработени и техничка опременост таквите работи и 
обврски самостојно да ги извршува.    Ангажирањето на надлежни надворешни 
овластени правни или физички лица за извршување на стручните задачи во врска 
со безбедноста и здравјето при работа не го ослободуваат работодавачот од 
неговите одговорности во оваа област. Обврските на вработените на полето на 
безбедноста и здравјето при работа не влијаат врз начелото за одговорност на 
работодавачот. Работодавачот ги спроведува мерките за безбедност и здравје при 
работа врз основа на следниве основни начела:  
- избегнување на ризици;  
- проценување на ризиците кои не може да се избегнат;  
- справување со ризиците на самиот почеток; 
 - прилагодување на работата кон поединецот особено во однос на карактеристиките 
на работното место и работната средина;  
- изборот на личната заштитна опрема; 
 - изборот на хемиски супстанци или препарати; 
 - изборот на работни и производни методи; 
 - спроведување на мерките потребни за одржување и зајакнување на здравјето; - 
прилагодување кон технолошкиот напредок; 
 - замена на опасното со безопасно или помалку опасно; 
 - развивање на целосна безбедносна стратегија која опфаќа, технологија, 
организација на работа, работни услови, меѓучовечки односи и фактори кои влијаат 
врз работната средина; 
 - давање приоритет на колективните безбедносни мерки наспроти поединечните 
мерки, 
 - обезбедување на соодветни упатства и инструкции и известувања на вработените. 
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 - Како нова институција и многу значајна по безбедноста и здравјето при работа на 
вработените е и обврската на работодавачот кои мора да изготви и спроведе изјава 
за безбедност за секое работно место за проценка на ризик, прецизирајќи го начинот, 
како и мерките кои треба да се преземат. Ако се променат условите или појави нова 
опасност на работно место и работната средина за која претходно е изготвена 
изјава, работодавачот мора да направи нова изјава за безбедност.  
              Изјавата за безбедност се заснова врз  безбедност и здравје при работа 
идентификација на опасноста и проценка на ризиците по безбедноста и здравјето на 
работното место и во работната средина на која се однесува изјавата за заштита. 

Начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина како и 
податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот, се пропишани со 
Правилникот за начинот на изготвување на изјавата за безбедност, нејзината 
содржина како и податоците врз кои треба да се заснова проценката на ризикот, 
Сл.весник на РМ бр. 5/09. Рабодотавачот ја организира безбедноста и здравјето при 
работа во зависност од технолошкиот процес, со примена на научно-стручни методи 
и во согласност со современите достигнувања, при што стручните работи на 
безбедност ќе ги врши работник со стручна подготовка за безбедност при работа или 
друга стручна подготовка адекватна на технолошкиот процес на работодавачот, или 
ќе користи надворешни услуги од овластени правни или физички лица (8,11).  
Работодавачот мора да обезбеди мерки за безбедност и здравје при работа особено 
со:  
- назначување на едно или повеќе стручни лица за безбедност;  
- ангажирање на овластена здравствена установа за вршење стручни задачи за 
здравје при работа; 
 - донесување на безбедносни мерки против пожар во согласност со посебни 
прописи;  
- донесување мерки за прва помош и евакуација во случај на опасност; - обука на 
вработените за безбедно извршување на работата врз основа на сопствена 
програма; 
 - обезбедување опрема за лична заштита за вработените и нејзината употреба, 
доколку преземените безбедносни мерки во работната средина не се доволни; 
 - вршење повремени прегледи и испитување на работната средина и опрема; и  
- следење на здравствената состојба на вработните. 
 
1.6.2. Информација на инспекторатот за труд  
 

Работодавачот е должен веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа по настанот, 
писмено да го извести органот на државната управа надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот (12), за:  
- секој смртен случај ;  
- колективна несреќа и повредите при работа кои предизвикуваат времена 
неспособност за работа повеќе од три работни дена; 
 - за секоја појава која претставува непосредна опасност и ја загрозува безбедноста 
на вработените при работа.  

Испитување на работното место, околината и средствата за работа 
Работодавачот е должен средствата за работа да ги одржува во исправна состојба, 
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да ја проверува исправноста и безбедноста за работа со повремени прегледи и 
испитувања кои ги врши на начин и во рокови пропишани со актот што тој го 
донесува, односно со упатството на производителот, техничките прописи и 
стандарди. Ако со упатството на производителот не се предвидени други рокови, 
работодавачот е должен средствата за работа да ги прегледа и испита:  

- пред првата употреба; 
 - по реконструкција или хаварија; 
 - по преместувањето од едно на друго место (дигалка и слично); и 
 - по преместувањето од едно на друго место (дигалка и слично);. 

Работодавачот не смее да стави во употреба средства за работа кои не се 
прегледани и испитани за безбедно работење, односно ако не се исправни за  
безбедност и здравје при работа безбедна работа, ниту пак вработениот смее да 
употреби такви средства за работа. Работодавачот е должен во работните и 
помошните простории во кои се одвиваат технолошките процеси да врши 
испитување на хемиските, биолошките и физичките штетности, микроклимата и 
осветленоста.  

Работодавачот е должен микроклиматските испитувања да ги врши во 
летниот и зимскиот период за време на работниот процес. Испитувањата, 
работодавачот е должен да ги изврши најдоцна во рок од една година од денот на 
започнувањето на со работа, односно по секоја промена на технолошкиот процес, 
реконструкција на објектот, реконструкција на системот на вентилација, греење и 
климатизација или по извршената измена на технолшката опрема.  

Работодавачот е должен да води евиденција за:  
- стручното обучување и оспособување на вработените за безбедна работа;  
- извршените прегледи на средствата за работа;  
- спроведените испитувања на физичките, хемиските и биолошките штетности 

и на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните 
места;  
- претходните и периодичните здравствени прегледи на вработените; и - 
професионалните болести, заболувањата во врска со работата, повредите при 
работа и смртните случаи при работата. 

 Mинистерот за труд и социјална политика со правилник го пропишува начинот 
на водењето на евиденцијата.  

Право и обврска на секој вработен е да се грижи за сопствената безбедност и 
здравје и за безбедноста и здравјето на другите лица кои работат со него, во 
согласност со обуките и инструкциите кои му се дадени од страна на работодавачот, 
да биде запознаен со мерките за безбедност и здравје при работа и да биде обучен 
за нивната примена, да дава предлози, мислења и забелешки за безбедноста и 
здравјето при работа на стручното лице и овластената здравствена установа (13). 
Вработениот има право да одбие извршување на работа доколку претдходно не е 
информиран за сите можни опасности и штетности, или ако работодавачот не го 
обезбеди пропишаниот здравствен преглед, да одбие извршување  Државен 
инспекторат за труд на работа, доколку е изложен на непосредна опасност по 
здравјето или по животот, кога не се спроведени безбедносните мерки и да побара 
нивно отстранување,доколку работодавачот не ја отстрани опасноста или не 
постапува во согласност со мислењето на овластената здравствена установа, 
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вработениот може да побара интервенција од надлежниот инспектор за труд и да го 
извести претставникот. Вработен може да работи на работно место или во услови 
на изложеност на зголемена опасност од повреда или нарушување на здравјето 
(работа при зголемен или намален воздушен притисок, високи или ниски 
температури, штетни зрачења, зголемени вибрации, бучава, работа со болни од 
заразни болести и со заразни материјали, работа во вода и влага, тешка физичка 
работа, теренска работа изложена изложена на атмосферски неприлики и други 
опасности, работа во услови на недоволна или пресилна осветленост, работа во 
простории загадени со хемиски штетности, работа под земја или под вода, работа 
на височина или на длабочина, работа на летачки персонал и сл.) (14) само врз 
основа на проценка на овластена здравствена установа со која се потврдува 
способноста на вработениот за односната работа. Вработените мора да ги 
почитуваат пропишаните мерки за правилно користење на средствата за работа 
(машини, апарати, алати, опасни супстанци, опрема за транспорт и други средства 
за производство) и не смее да ги исклучува, менува или отстранува заштитните 
направи на опремата. Истите мора да ги почитуваат пропишаните мерки за 
безбедност и здравје при работа и да ја користат пропишаната опрема за лична 
заштита и по употребата да ја врати на соодветно место, како и да направат 
здравствени прегледи во согласност со овој закон и другите прописи од оваа област.   
Вработениот мора веднаш да го извести својот работодавач, преку претставникот, 
усно или во писмена форма, за секој недостаток, опасност по безбедноста и 
здравјето или за друг инцидент со кој може да се загрози неговата безбедност и 
здравје и безбедноста и здравјето на другите вработени. Доколку работодавачот не 
презема мерки за отстранување на појавите или доколку вработен смета дека не се 
спроведени соодветните мерки за безбедност и здравје, вработениот може да 
побара интервенција од надлежниот инспекторат за труд. Вработениот мора 
постојано да соработува со работотодавачот и стручното лице се додека се 
обезбеди безбедна работна средина и работни услови и спроведување на мерките 
наложени од надлежниот инспекторат за труд. 

 
 1.7. Законодавна рамка и рамка на политики за БЗР  
 

Основата за донесување на законската рамка за заштита при работа во 
Република Македонија произлегува од Уставот на Република Македонија, поточно 
во членот 32, ставот 1 каде јасно е наведено дека ”Секој има право на работа, 
слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална 
обезбеденост за време на привремена невработеност” (15).  

 
Сепак со апликацијата за членство на Република Македонија во Европската 

Унија на 22 март 2004 година, започнува и процесот на усогласување на домашното 
со евроското законодавство, вклучувајќи ја рамковната европска директива за 
безбедност и здравје при работа 89/391/ЕЕС (Директива на Советот од 12 јуни 1989). 
Основната цел на Директивата е да се воведат мерки кои ќе ја поттикнат свеста 
преку конкретни мерки за подобрување на безбедноста и здравјето на вработените 
на работното место, предводена од општите принципи во поглед на превенција на 
ризиците при работа, т.е. намалување на небезбедни услови за работа. Директивата 
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89/391/ЕЕ ги поставува основните стандарди, додека секоја земја може да воведе 
повисоки стандарди и одредби за заштита на своите работници. Рамковната 
Директива се применува во сите работни сектори, и јавни и приватни. Сепак, со 
започнување на процесот за усогласување на постоечкиот македонски закон за 
заштита при работа (Службен Весник бри 13/98), кој произлегуваше од Уставот на 
Република Македонија, следбено на член 32, со рамковната директива за 
безбедност и дравје при работа (89/391/ЕЕС) се направи и еден преседан, да 
целокупната област која беше позната како ”Заштита при работа” се преименува во 
”Безбедност и здрвје при работа”. Имено, од страна на експертите кои беа вклучени 
во процесот на усогласување на законската регулатива во Република Македонија, 
со онаа на европската унија, дојдоа до заклучок дека постојната регулатива не 
одговара на онаа која ја побарува рамковната директива и се одлучија на целосно 
преведување на директивата и нејзино прилагодување во национален закон, кој не 
би ја третирал областа на заштита при работа, туку областа на безбедност и здравје 
при работа. Воедно, ваквиот пристап беше поддржан од страна на експертите на 
европската унија, како и оние на Меѓународната Организација на Трудот. Оттука 
безбедноста и здрвјето при работа е уставна категорија со статус на основно право 
на секој вработен кое влегува во групата на „уставно гарантирани основни 
економски, социјални, културни и хуманитарни права на човекот”. Речиси во сите 
земји оваа област е регулирана со законски и подзаконски акти (16). 

Повреда на работа е секоја повреда предизвикана со непосредно и 
краткотрајно механичко, физичко или хемиско делување предизвикано од 
извршување на работите на кои лицето работи. Повредата може да биде 
предизвикана и со ненадејна промена на положбата на телото, со ненадејно 
оптеретување или со други физиолошки промени на состојбата на организмот. 

Во повреда на работа спаѓа и болест која настанала како последица на незгода 
или некоја виша сила во текот на работењето. Работникот на работа треба да биде 
внимателен и не смее да работи без заштитна опрема. Ако работникот е одговорен 
за повредата на работа, работодавачот не е должен на работникот да му исплати 
надометок на штета. Додека пак работодавачот е одговорен за настанатата штета, 
односно повреда, дури и кога работникот со своето однесување допринел за 
настанување на штетата, работникот има право на исплата на договорен дел од 
штетата. Ако работодавачот не ја осигурал својата граѓанска одговорност, 
оштетното побарување се упатува директно на работодавачот. Работодавачот 
сноси целосна одговорност ако поради постоечката состојба или некое друго 
дејствие, дозволи да настане штетна последица која може да предизвика повреда 
на работа и истата не ја отстрани (17). 

 

Во случај на повреда на работа поради одговорноста на работодавачот можен е и 
надомест на штета за претрпена душевна болка како: 
 

  надомест за претрпен страв 
 за душевна болка поради намалена животна активност или нагрденост 
 надомест на штета за душевна болка поради смрт 
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Секоја година на 28 април-Светски ден за безбедност и здравје на работа, 
Меѓународната организација за труд (МОТ), отпочнува со спроведување на 
целогодишна кампања за подигнување на свеста во различни области на 
безбедноста и здравјето на работа и тоа под различно мото. 

 Под заедничкото мото, кое гласи: Ранливост на младите работници, 
Светскиот ден за безбедност и здравје при работа (SafeDay) и Светскиот ден против 
детски труд (WDACL) е организирана заедничка кампања за подобрување на 
безбедноста и здравјето на младите работници и против детскиот труд.  

Кампањата има за цел да ја забрза акцијата за постигнување на цел  за 
безбедна работна средина за сите работници до 2030 година и цел за прекинување 
на сите форми на злоупотреба на детскиот труд до 2025 година. 

 Заедничкиот и интегриран пристап за елиминирање на злоупотреба на 
детскиот труд и промовирање на превенција на здравјето при работа (OSH) ќе 
резултира со постигнување на поставените цели, а бенефитот од нив ќе го уживаат 
следните генерации на глобалната работна сила (реф).  

Од вкупно 541 милиони млади работници на возраст од 15-24 години, 37 
милиони се деца кои работат на опасни работни места и сочинуваат повеќе од 15,0% 
од светската работна сила. Од нефатални повреди на работа, 40,0% повеќе 
страдаат младите работници до 25 години. Многу фактори можат да ја зголемат 
младинската ранливост на ризиците кои произлегуваат од работната средина, како 
што се нивната физички и психолошки степен на развој, недостаток на работно 
искуство, недостаток на обука, ограничена свест за опасностите поврзани со 
работата и недостаток на моќ за договарање што може да доведе до тоа младите 
работници да прифатат опасни задачи или работни места со лоши работни услови. 
  Кампањата SafeDay од 2018 ја нагласува критичката важност за решавање на 
овие предизвици и подобрување на безбедноста и здравјето на младите работници, 
не само за промовирање на пристојно вработување на младите, туку и за 
поврзување на овие напори за борба против опасните и сите други форми на 
злоупотреба на детскиот труд.  

Повредите на работа и професионалните болести се директно поврзани со 
карактеристиките на работниот процес и условите на работното место.  

Анализата на достапните здравствено-статистички индикатори покaжува дека 
секоја минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 
работници, што претставува вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи 
годишно во светот.  

Околу 1,7 милиони од овие смртни случаи се поради професионални болести 
и околу 350.000 поради повреди на работа.  

Според податоците на Меѓународната организација на трудот (МОТ), секоја 
година се регистрираат 270 милиони повреди на работа со отсуство од работа 
подолго од 3 денови и 160 милиони професионални болести.     

Околу 30-40% од нив минуваат во хронични и иреверзибилни состојби, а 10% 
се поврзани со целосен и траен губиток на работната способност.  

Светската здравствена организација известува дека повредите на работа и 
професионалните болести учествуваат со 0,9% во вкупното оптеретување со 
болест, што е еднакво на 13,1 милион изгубени години на живот (DALYs).  
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Во земјите на Европската Унија на секои три ипол минути умира по еден 
работник поради причини што се поврзани со работата. Тоа значи дека секоја година 
умираат 159.500 работници поради професионлни болести и дополнително уште 
7.500 поради повреди на работа.  

Годишно се регистрираат околу 7 милиони повреди на работа, што значи дека 
3,2% од работничката популација во ЕУ се повредува во текот на една година. Дури 
10% од повредите се случуваат во сообраќајни несреќи поврзани со работата. Секоја 
година се губат 14 милиони работни денови, а директните трошоци само за 
осигурување поради повреди на работа надминуваат 20 милијарди евра годишно. 
Проблемот е особено нагласен во малите и средни претпријатија што вработуваат 
помалку од 50 работници. Поради професионални или болести поврзани со работа, 
како и поради повреди на работа, 2,6% од вработените отсуствувале од работа 
подолго од еден месец.  

Доколку, во отсуство на целосни податоци за состојбите во РМ, се обидеме да 
направиме естимација на регистрираните состојби во ЕУ, тогаш би можеле да 5 
очекуваме дека на национално ниво би се регистрирале повеќе од 20.000 повреди 
на работа. Користејќи ги истите проценки, поради повреди на работа и 
професионални болести би можело да се очекува дека би отсуствувале од работа 
подолго од 30 денови вкупно 18.000 работници (18). 

 Неодамнешната студија на Светската здравствена организација укажува дека 
несоодветните (нездрави) услови за работа се причина за 1,6% од вкупното 
оптеретување со болест регистрирано во Европскиот регион.  

При тоа, најзначајно е учеството на повредите, кои во структурата на 
оптеретувањето со болест предизвикано од условите за работа партиципира со 40%, 
бучавата со 22%, а професионалните канцерогени со 18%.  

Постојат повеќе од 150 физички, хемиски и биолошки агенси што се 
класифицирани како професионални канцерогени на кои се изложени околу 20-30% 
од машката и 5-20% од женската професионално активна популација. Секој 10-ти 
случај на карцином на трахеата, бронхот и белите дробови, како и секој 4-ти случај 
на леукемија имаат професионална етиологија.  

Доколку овие бројки ги естимираме на национално ниво, тогаш тоа би значело 
дека во Република Македонија околу 130.000 работници и дополнително уште меѓу 
14.000 - 54.000 работнички се изложени на професионални канцерогени. Се 
проценува дека секоја година во земјите на ЕУ умираат по 74.000 работници поради 
професионална изложеност на хемиски супстанции, што е за 10 пати повеќе од 
регистрираните повреди на работа. 

 Анализата на учеството на професионалната експозиција во вкупното 
оптеретување со болест покажува дека 5-18% од сите случаи на астма и 14% од 
случаите на хронична белодробна опструктивна болест (ХОББ) имаат 
професионална етиологија. Професионалната експозиција на бучава е причина за 
губиток на слухот кај 16% од оние кои имаат проблеми со слухот, што претставува 
0,3% од вкупното оптеретување со болест.  

Директните трошоци за дијагноза, лекување и рехабилитација на повредите 
на работа и професионалните болести значајно го оптоваруваат здравствениот 
систем, a индиректните 6 трошоци поврзани со отсуството од работа, изгубената 
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работна способност и намалената продуктивност претставуваат дополнително 
оптоварување на националните буџети на секоја земја (19).  

Според податоците на Европската агенција за здравје и безбедност на работа, 
професионалните болести и повредите на работа, кои се последица на несоодветно 
организираниот систем за безбедност и здравје на работа, ја чинат секоја земја меѓу 
2,6-3,8% од бруто националниот доход (GDP).  Овие бројки претставуваат основа за 
сериозна загриженост, а проблемот дополнително нараснува ако се има предвид 
дека голем број професионални болести и повреди на работа остануваат 
недијагностицирани и нерегистрирани. Токму поради тоа, нивната евиденцијата 
бара комплексно и мултидисциплинарно ангажирање на сите фактори кои го чинат 
сложениот ланец на трипартитно решавање на проблемите за здравје и безбедност 
на работа. Оваа информација има за цел да укаже на состојбите со евиденцијата, 
регистрацијата и пријавувањето на повредите на работа и професионалните 
болести и да предложи мерки за надминување на состојбите (20).  

 
1.7.1. Дефиниција на повреди при работа   
 

Постојат повеќе различни дефиниции за несреќи и повреди на работа. 
Меѓународната организација на трудот во Резолуцијата за статистичка обработка на 
повредите на работа што се последица на несреќите на работа од 1998 година, ги 
дава следните дефиниции (8,21):  
 
 а) Несреќa на работа: неочекуван и непланиран настан, вклучувајќи и акт на 
насилство, кој е поврзан со работата и предизвикува повреда, болест или смрт на 
работникот;  
 
б) Несреќа на пат: несреќа која се случува на вообичаениот пат при доаѓање или 
враќање од работа, од професионална обука и други вообичаени активности што се 
поврзани со работата, а за кои е потребно патување; 
 
 в) Повреда на работа: повреда, болест или смрт на работникот што е последица 
на несреќа на работа;  
 
г) Неспособност за работа: неспособност на работникот што бил повреден да ги 
обавува нормалните работни задачи кои ги обавувал пред повредата.  
 
           Според Методологијата за усогласување на статистиката за несреќи при 
работа (ESAW), која e резултат на заедничка активност на ЕУРОСТАТ и 
Директоратот на Европската Комисија за вработување и социјални прашања, 
несреќа при работа се дефинира како “настан во текот на работата кој резултирал 
со физичка или ментална штета”. Ова ги вклучува и случаи на акутно труење или 
намерни дејствија од страна на други лица, како и несреќите што се случуваат за 
време на работа, но се надвор од просториите на претпријатието. 

Според оваа методологија во повреди на работа не спаѓаат повредите 
предизвикани на пат од работа до дома и обратно (commuting accidents). Треба да 
се нагласи дека според Европската методологија за несреќи на работа, под несреќа 
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со фатален исход е дефинирана несреќа која резултира со смрт на жртвата во текот 
на една година од случување на несреќата. Според Европската методологија при 
статистичката обработка, а со цел да се обезбедат компарабилни податоци, се 
анализираат само оние повреди на работа за кои е утврдено отсуство од работа 
подолго од 3 денови (22).  

Преку овој критериум што е вклучен во хармонизираниот систем за 
известување за повреди на работа во земјите на Европската унија, индиректно се 
утврдува тежината на повредата на работа. За една повреда да биде признаена дека 
е последица на несреќа на работа, таа треба да биде проследена со отсуство од 
работа на работникот, во траење од најмалку 3 денови. Исклучок се повредите на 
работа во здравството, предизвикани со остар предмет, за чие признавање кај нас е 
потребно да се донесе посебен Правилник за безбедност и здравје на работа при 
повреди на работа.  

ЈЗУ Институт за јавно здравје иницијативата за донесување на овој правилник 
ја достави до Министерството за труд и социјална политика и Советот за безбедност 
и здравје на работа. 

Според Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна 
Македонија, под повреда на работа се подразбира повреда која е предизвикана од 
непосредно и краткотрајно механичко, физичко или хемиско дејство, како и повреда 
која е причинета со нагли промени во положбата на телото, ненадејно оптеретување 
на телото или со други промени на физиолошката состојба на организмот, ако 
таквата повреда причински е поврзана со вршењето на работите на работното место 
(23).  

 Под повреда на работа се подразбира и повреда која настанала на редовниот 
и вообичаен пат од местото на живеење до работа и обратно, на службен пат, како 
и во други услови што се поврзани со доаѓањето на работа или користењето на 
право на професионална рехабилитација. Како повреда на работа според овој Закон 
се смета и заболување на работникот што настанало непосредно и како 
исклучителна последица на некој несреќен случај или од виша сила за време на 
вршење на работата или во врска со неа. 

 Во оваа категорија спаѓаат акутните труења и акутните инфекции на работа, 
пред се поради фактот дека настануваат како последица на непосредни и 
краткотрајно дејство на хемискиот или биолошкиот штетен фактор присутен во 
работната средина. Од ова јасно произлегува дека недостасува целосно 
усогласување на дефиницијата за повреда на работа и критериумите според кои се 
врши известување и статистичка обработка на повредите во Република Северна 
Македонија, со оние кои се препорачуваат од Меѓународната организација на трудот 
и се користат во земјите на Европската унија.  

Таа неусогласеност се однесува на фактот дека под повреда на работа кај нас 
се признава секоја повреда, независно дали кај повредениот работник е утврдена 
привремена спреченост за работа (боледување) и колку тоа траело.  

Втората неусогласеност произлегува од фактот дека кај нас и повредите на 
редовниот пат до и од работа исто така се признаваат како повреди на работа.  

Третата, и можеби најзначајна неусогласеност произлегува од фактот дека 
според европските препораки, повреда со смртен исход е секоја повреда кај која ќе 
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настапи смрт во тек на една година по повредувањето и тоа од причини и 
компликации кои се поврзани со основната повреда.  

Кај нас како повреда со смртен исход се регистрира само повреда која 
непосредно по нејзиното настанување завршува со смртен исход. И покрај 
неусогласеноста со дефиницијата на ЕУРОСТАТ треба да се одбележи дека нашите 
работници во овој момент користат поголеми и пошироки права по основа на 
повреди на работа отколку што е препорачаниот минимум кон кој обврзува 
Европската Унија. Процесот на усогласување со барањата на ЕУРОСТАТ се 
предвидува овие неусогласености да се надминат со помош на соодветно 
дизајнирана пријава за повреди на работа (24). 

 
1.8. Евиденција на повредите при работа во Р.С. Македонија  

 
Рамковата Директива 89/391/ЕЕЦ за безбедноста и здравјето на работниците 

на работа, во член 9, параграф ц) и д) ја содржи одредбата за обврска на 
работодавачите да водат евиденција за несреќите на работа кои резултираат со 
неспособност за извршување на работните обврски повеќе од три дена, и во 
согласност со националните закони и правилници да подготвуваат извештаи за 
несреќите на работа во кои се инволвирани работниците. Оваа одредба од 
рамковната директива е вградена и во нашето национално законодавство.  

Така, во чл. 36 од Законот за безбедност и здравје на работа (Сл. Весник бр. 
92/2007), работодавочот е должен веднаш, или најдоцна во рок од 48 часови да ја 
извести инспекцијата од областа нa трудот за секој смртен случај, колективна 
несреќа и повреди на работа кои предизвикуваат времена неспособност на работа 
подолга од 3 работни денови. За таа цел Државниот инспекорат за труд има 
изготвено известување за несреќа на работа (8). 

 Треба да се истакне дека со чл. 9 од Правилникот за начинот на водење на 
евиденции од областа на безбедност и здравје на работа (Сл. Весник 136/2007), 
поблиску се регулира содржината и податоците за кои работодавачот мора да води 
евиденција во случај на професионални болести, заболувања во врска со работата, 
повреди на работа и смртни случаи при работа (25).  

Почитувањето на оваа одредба и пријавувањето на секоја повреда со смртен 
исход, колективна повреда и повреда со неспособност за работа подолга од 3 
денови до ДИТ е секако значајна придобивка во следењето на повредите на работа, 
но тоа не овозможува исполнување на обврските од Регулативата на Европскиот 
парламент и советот на Европската комисија бр. 349/2011 за јавно-здравствени 
статистики и статистики во областа на здравје и безбедност на работа, со нагласка 
на статистиките за несреќи на работа.  

Токму поради тоа е неопходно донесување на подзаконски акти со кои ќе се 
овозможи непречено, точно и ефикасно прибирање на податоците за несреќи на 
работа во Република Северна Македонија, што би било усогласено со европската 
регулатива и при тоа да 7 произлегува од националното законодавство. За жал, во 
Република Северна Македонија евиденциите за повреда на работа се уште се водат 
преку индивидуалните пријави за повреди на работа во т.н. Образец – индивидуален 
извештај ЕТ-8, a во согласност со член 17 од Законот за евиденции во областа на 
здравството (Сл. Лист бр. 2/77).  



Магистерски труд  Татјана Велјановска 

 

22 

 

 

Оваа пријава содржи податоци кои ги пополнува работодавачот т.е. лицето 
назначено од него, докторот кој прв пружил здравствена услуга, а содржи и елементи 
кои се однесуваат на извршениот инспекциски надзор.  

Индивидуалниот извештај се пополнува во 8 примероци, од кои 1 останува кај 
работодавачот, а останатите се доставуваа во подрачната служба на Фондот за 
здравствено осигурување, од каде се дистрибуираат до останатите извештајни 
субјекти – Центрите за јавно здравје.  

Центрите се должни најдоцна до 5-ти во тековниот месец да ги достават 
извештаите за претходниот месец до Институтот за јавно здравје на Република 
Северна Македонија. Во 2009 година беше донесен новиот Закон за евиденции во 
областа на здравството (Сл. Весник РМ бр. 20/2009). Со овој закон и со неговите 
понатамошни измени (Сл. Весник бр. 53/11 и 164/13) се воспоставува Национален 
систем за електронски евиденции во здравството. Согласно член 5 од овој Закон, 
Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија е носител на 
здравствената статистика за евиденциите што задолжително се водат во 
здравствените установи (26).  

Секоја здравствена установа е обврзна да води збирни и индивидуални 
евиденции и податоците да ги доставува до 10-те Регионалните центри за јавно 
здравје во Републиката. Член 8 од Законот за евиденции во областа на здравството 
обврзува ги обврзува здравствените установи за водење на збирни и индивидуални 
евиденции. Утврдени се 35 индивидуални евиденции за повеќе различни болести и 
состојби, од кои индивидуалните евиденции за повреди на работа, за 
професионални болести, за интоксикации и за отсуство од работа се актуелни за 
следење на состојбите поврзани со безбедноста и здравјето на професионално 
експонираната популација. 

Врз основа на овој член понатаму (член 11) Институтот за јавно здравје се 
обврзува да ги води здравствените регистри, вклучувајќи ги и регистрите за повреда 
на работа и за професионални болести. 

Но, во изминатиот период, и покрај законската обврска, до Институтот за јавно 
здравје нема доставено ниту една индивидуална пријава за повреда на работа и/или 
за професионална болест од страна на докторите специјалисти по медицина на 
трудот и/или останатите доктори кои учествувале во нивната дијагноза и терапија. 

Тоа е причината зошто до сега не се воспоставени регистрите за повреди на 
работа и за професионални болести, ниту пак е објавена публикација на 
професионалните болести во Република Северна Македонија. 

Имајќи ги во предвид овие законски обврски, Институтот за јавно здравје ја 
презеде иницијативата за регулирање на оваа материја, формираше работна група 
и во текот на 2010 и 2011 година се одржаа редица експертски средби и консултации 
и се изготвија работни верзии на сите пријави, вклучувајќи ги и индивидуалните 
пријави за професионални болести и повреди на работа (27,28). 

Пријавите беа конципирани и изработени во согласност со национлното право 
во оваа област и целосно беа усогласени со Eвропската статистика за повреди на 
работа (ESAW – Eropean Statistic for Accidents at Work) и европската статистика за 
професионални болести (EODS - European Occupational Diseases Statistic). 
Работните верзии на пријавата за повреда на работа и за професионални болести 
беа испратени за стручно мислење до сите релевантни институции и здруженија, а 
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свои забелешки достави само Државниот инспекторат за труд. По ова, а врз основа 
на член 14, точка 2 од Законот за евиденции во областа на здравството, 
усогласените верзии на пријавата за професионални болести и за повреди на работа 
(заедно со сите останати индивидуални евиденции) беа доставени на разгледување 
и барање на мислење до Државниот завод за статистика и Дирекцијата за заштита 
на лични податоци. 

По усогласување на методолошките принципи и статистички стандарди 
(дефиниции, класификации и номенклатури), работната група во Институтот за јавно 
здравје пристапи кон изработка на финалната верзија на пријавите за 
професионални болести и повреди на работа, кои се достапни на Интернет 
страницата на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија (26).  

 
1.9. Состојба во врска со повредите при работа во Р.С. Македонија во 2019-2020 
година 

 
Во анализата на состојбата за повредите на работа во Република Северна 

Македонија се користени податоците од пријавите за повреда на работа и 
индивидуалните извештаи ЕТ- 8, кои Институтот за јавно здравје ги добива преку 
Центрите за јавно здравје и Фондот за здравствено осигурување, а според претходно 
важечката методологија за прибирање и обработка на здравствено-статистичките 
податоци. 

Во текот на 2020 година Институтот за јавно здравје добиваше редовни 
извештаи за повредите на работа од Центарот за јавно здравје – Битола, Центарот 
за јавно здравје – Велес и неговите единици од Гевгелија, Кавадарци, Неготино, 
Свети Николе и подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување – 
Скопје.Во текот на 2020 година се забележани вкупно 599 повреди на работа, што 
претставува намалување во однос на претходната извештајна година од околу 
46.5%. Со оглед на постоење на пандемија на Ковид-19, примената на рестриктивни 
мерки, постоење на кризна и во одреден период и вонредна состојба во државата, 
намалување на економската активност, затварање на одреден број на компании 
и/или намалување на вкупниот обем на нивната работа, се секако причина за 
ваквото драстично намалување на повредите на работа во извештајната 2020 
година, во однос на претходната година (29). 

Во структурата на регистрираните повреди на работа во 2020 година и 
понатаму најголем број се оние забележани во индустријата и рударството и тоа 
вкупно 169 повреди или 28.2% од 10 вкупниот број на регистрирани повреди во 
Република Северна Македонија во 2020 година. Во однос на 2019 година, секако 
дека и нивниот број е намален за 45.3%. Потоа следуваат повредите регистрирани 
кај останати осигурени лица (вработени кај приватни работодавачи и лица кои што 
вршат самостојна професионална дејност) кои во структурата на вкупните повреди 
на работа учествуваат со 22.4 %. Станува збор за 134 повреди, а во однос на 2019 
година нивниот број е намален за 25.1%. На трето место во структурата на 
повредите во 2020 година се повредите во градежништвото со вкупно регистрирани 
76 повреди т.е. 12.7%. Во однос на 2019 година нивниот број е намален за 2.5%. 
Овие проценти на намалување на повредите на работа од 2,5% во градежништовот 
до 45.3% во индустријата и рударството ги одразува структурните и други 
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ограничувања во стопанството предизвикани од пандемијата на Ковид-19. 
Податоците за структурата на повредите на работа според дејности во периодот 
2019-2020 година се прикажани во Табела 1 и График 1 (5).  

 
Табела 1. Повреди при работа регистрирани во РСМ во 2019-2020 год. 

 

Стопанска дејност 2019 % 2020 % 

01 Индустрија и рударство 309 27.6 169 28.2 

02 Земјоделство и рибарство 23 2.0 4 0.7 

03 Шумарство 10 1.0 4 0.7 
04 Водостопанство 12 1.0 8 1.3 

05 Г радежништво 78 6.9 76 12.7 

06 Сообраќај и врски 100 8.9 31 5.2 

07 Трговија 33 2.9 37 6.2 

08 Угостителство и туризам 21 1.9 20 3.3 

09 Занаетчиство и лични услуги 0 0.0 14 2.3 

10 Стамбено-комунални дејности 3 0.3 11 1.8 

11 Финансиски и други услуги 63 5.6 3 0.5 

12 Образование и култура 39 3.5 3 0.5 

13 Здравство и социјална заштита 130 11.6 35 5.9 

14 Општествено политички организации 121 10.8 50 8.3 

15 Останати осигурани лица 179 16.0 134 22.4 
ВКУПНО 1.121 100.0 599 100.0 
 
*Извор: Институт за јавно здравје на РСМ 
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График 1. Повреди при работа регистрирани во РСМ во 2019-2020 год. 
 

□ 2019 □ 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Сообраќај 
4. Трговија 
5. Занаетчиство и лични услуги 
6. Стамбено - комунална дејност 
7. Финансиски и други услуги 
8. Образование и култура 
9. Здравство и социјална заштита 
10. Општествено политички организации 
11. Останати осигурани лица 

Во структурата на вкупниот број на повреди на работа во 2020 година повеќе има 
повредени работници од машкиот пол, што е одраз на половата структура на 
вработените во дејностите каде се регистрирани најголем број на повреди. Така во 
2020 година 409 т.е 68.0% од сите повреди се регистрирани кај работниците, а 190 
т.е. 32.0% се повреди забележани кај работничките. Податоците за структурата на 
повредите на работа според пол во периодот од 2019-2020 година се прикажани во 
Табела 2 и График 2 (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Легенда 
1. Индустрија и рударство 
2.Земјоделие и рибарство 
3. Шумарство 
4. Водостопанство 

5. Г радежништво 
6. Сообраќај 
7. Трговија 
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Табела 2. Повреди при работа според пол во периодот 2019-2020 год. во РСМ 

 

Стопанска дејност 

 

 

01 Индустрија и ударство 

02 Земјооделство и рибарство 

03 Шумарство 

04 Водостопанство 

05  Градежништво 

06 Сообракај и врски 

07 Трговија 

08 Угостителство и туризам 

09 Занаетчиство и лични услуги 

10 Станбено- комунални дејности 

11 Финансиски и други услуги 

12 Образование и култура 

13 Здравство и социјална заштита 

14 Општествено политички орг. 

15 Останати осигурани лица 

ВКУПНО: 

 
*Извор: Институт за јавно здравје на 
РСМ  

  2019   2020   

Вкупно  маж

ии 

жени Вкупно мажи жен

и 

и 

  број број број број б рој 

309 210 99 169 122 47 

23 15 8 4 4 0 
10 7 3 4 3 1 

12 10 2 8 7 1 

78 78 0 76 75 1 

100 89 11 31 28 3 

33 14 19 37 17 20 

21 8 13 20 9 11 

0 0 0 14 7 7 

3 2 1 11 8 3 

63 43 20 3 2 1 

39 4 35 3 1 2 

130 44 86 35 7 28 

121 66 55 50 38 12 

179 108 71 134 81 53 

1.121      
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График 2. Структура на повредите на работа според пол во периодот од 2019-2020 
година 

 

2019 2020 

 
 
 

Најзначаен индикатор за проценка на движењето на повредите на работа 
претставува користењето на стандардни статистички индикатори. Според 
единствената методологија за следење на повредите на работа (ESAW) 
индикаторот кој се користи за утврдување на движењето на повредите на работа во 
испитуваниот период, што истовремено овозможува и споредување на утврдените 
вредности, односно компаративно прикажување во однос на состојбите 
регистрирани во други земји и региони е индексот на инциденција. 

Овој статистички индикатор уште се нарекува и стапка на повреди на работа. 
Со употребата на овој статистички индикатор бројот на регистрирани повреди се 

пресметува во однос на 100.000 работници. Така, во 2020 година стапката на 
повреди на работа во Република Северна Македонија изнесува 75.3/100.000. Тоа 
значи дека во текот на годината на секои 100.000 работници се повредиле 75 
работници, што во однос на претходната година претставува намалување од 46.5%. 

Податоците за движење на стапката на повреди на работи во Република 
Северна Македонија за периодот од 2019-2020 година се прикажани на Табела 3 и 
График 3 (5,29). 

 

 

Табела 3. Стапка на повреди при работа на 100.000 вработени во периодот 2019-
2020 година во РСМ 

 

 

Стапка на повреди 2019 2020 

Вкупно повреди на работа 
1121 

599 

Број на вработени 797 651 794 909 

Стапка на повреди на 100 000 вработени 141.0 75.3 
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График 3. Приказ на стапка на повреди при работа на 100.000 вработени во 

периодот 2019-2020 год. во РСМ 
 

 
Во структурата на вкупниот број на повреди на работа во 2020 година според 

град најголем број на повредени работници се регистрирани во Скопје вкупно 308 
т.е. 51.4%, што во однос на претходната година постои намалување на бројот на 
регистрирани повреди за 58.7%. Потоа следува Битола со 94 (15.7%), Кавадарци со 
67 (11.2%), Велес со 53 (8.9%), Свети Николе со 33 (5.5%), Гевгелија со 27 (4.5%) и 
Неготино со 17 (2.8%) од вкупниот број на регистрирани повреди на работа за 
периодот од 2020 година. 

Според добиените податоци во текот на 2020 година не се регистрирани смртни 
случаи поради повреда на работа. Податоците за структурата на повредите на 
работа според град во периодот од 2019-2019 година се прикажани во Табела 4 и 
График 4 (5,30,31). 
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Табела 4. Повреди при работа според град во периодот 2019-2020 год. во РСМ 

 

 
 

График 4. Приказ на повредите при работа според град во периодот 2019-2020 год. во 
РСМ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГРАД МАЖИ ЖЕНИ ВКУПНО 
 

% 

Битола 68 26 94  15.7 

Гевгелија 20 7 27 
 

4.5 

Кавадарци 49 18 67  11.2 

Неготино 13 4 17  2.8 

Скопје 205 103 308  51.4 

Свети Николе 23 10 33  5.5 

Велес 31 
22 

53  8.9 

ВКУПНО 409 190 599  100.0 

 
*Извор: Институт за јавно здравје на РСМ 
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2. МОТИВ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈАТА 
 

Според ESAW (European Statistics on Accidents at Work) методологијата, 
индикаторот кој се користи за утврдување на движењето на повредите на работа во 
изминатиот период, е индекс на инциденција односно стапка на повреди при работа. 
Во споредба со податоците за бројот на регистрирани повреди на работа на 100.000 
вработени во Европскиот регион и во ЕУ, кај нас овие индикатори покажуваат 
десетина пати пониски вредности. 

Од друга страна, согласно членот 36 од Законот за безбедност и здравје на 
работа („Сл. весник“ бр. 92/2007), работодавачот е должен веднаш, или најдоцна во 
рок од 48 часови да ја извести инспекцијата од областа нa трудот за секој смртен 
случај, колективна несреќа и повреди на работа кои предизвикуваат времена 
неспособност на работа подолга од 3 работни денови. За таа цел Државниот 
инспекорат за труд (ДИТ) има изготвено известување за несреќа на работа. Со чл. 9 
од Правилникот за начинот на водење на евиденции од областа на безбедност и 
здравје на работа („Сл. весник на РМ“ бр.136/2007), поблиску се регулира 
содржината и податоците за кои работодавачот мора да води евиденција во случај 
на професионални болести, заболувања во врска со работата, повреди на работа и 
смртни случаи при работа.  

Сите податоци за пријавени/регистрирани повреди при работа се 
евидентираат и чуваат во ДИТ и се објавуваат на месечна основа на официјалната 
веб страна на Министерството за труд и социјална политика, како и на веб страната 
на ДИТ. Обврската на ДИТ е да врши увид, да подготвува извештаи и да ги превзема 
сите пропишани мерки во случај на сериозна повреда при работа која што 
предизвикала кај работникот отсуство од работа повеќе од три дена, како и во случај 
на фатална повреда при работа. 

Податоците за повреди при работа објавени во Извештајот на ДИТ се 
разликуваат од податоците од Информацијата на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) 
за соодветни години, пред се поради различна методологија на прибирање на 
податоци (различни законски основи), но овие разлики истовремено, треба да бидат 
повод за сериозни и длабински анализи на ова прашање и пошироко. За разлика од 
Информацијата за повреди при работа на ИЈЗ, Годишниот извештај на ДИТ ги дава 
и најчестите причини за настанатите повреди при работа, што има исклучително 
значење за креирање и спроведување на безбедоносните превентивни политики на 
работното место. Освен податоците на ИЈЗ и ДИТ, кои претставуваат официјална 
статистика во државата, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), 
како професионална асоцијација веќе долги години го изработува Извештајот за 
несреќи при работа, во согласност со податоците кои се прибирани од сите 
македонски медиуми кои објавиле информација за несреќа која се случила на 
работното место и го објавува на својата веб страна. 

Согласно актуелните прописи во РСМ, во однос на дефиницијата и 
принципите за статистичка обработка на податоците, не постои целосно 
усогласување со препораките на МОТ и ЕУ (ЕУРОСТАТ) во доменот. Така, во РСМ, 
под повреда на работа се признава секоја повреда, независно дали е утврдена или 
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не привремена спреченост за работа-боледување и колку тоа траело, додека според 
Методологијата за усогласување на статистиката за несреќи при работа во ЕУ 
(ESAW) се анализираат само оние повреди на работа за кои е утврдено отсуство од 
работа подолго од 3 денови. Исто така, за разлика од нашите законски прописи, 
според ESAW методологијата, во повреди на работа не се вклучуваат повредите 
предизвикани на пат од работа до дома и обратно. 

Токму поради ова, мотивот за спроведување на ова истражување е добивање 
на релевантни податоци за легислативните и јавноздравствените аспекти на 
повредите при работа во Р.С. Македонија, но и придружна анализа на системот за 
нивна евиденција.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Магистерски труд  Татјана Велјановска 

 

32 

 

 

3. ЦЕЛИ НА СТУДИЈАТА 
 
Целите на актуелното истражување се следните: 
 
3.1. Главна цел: 

- Да се прикажат легислативните и јавноздравствените аспекти на повредите при 
работа во Р.С. Македонија и да се направи анализа на системот за нивна 
евиденција. 
 
3.2. Специфични цели: 

- Aнализа на достапните податоци од годишните извештаи за повреди при работа во 
нашата земја  

- Анализа на податоците од специјално дизајнираниот прашалник за оваа цел e 
дистрибуиран на 50 клучни експерти од областа на безбедност и здравје при работа 
(БЗР) кај нас, однoсно до т.н. "key informants" и/или "key stakeholders" во областа 
(специјалисти по медицина на трудот, претставници на здруженија за заштита при 
работа, претставници на синдикални организации, стручни лица за БЗР и сл.), со цел 
да се добијат информации за нивниот став и искуства во врска со ова прашање 

- Зголемување на свесноста кај работниците од различните сектори и дејности за 
ризикот од повреди при работа, како и начините за превенција на нивната појава 

- Предлагање на конкретни решенија за намалување на ризикот од повреди при 
работа во различните сектори и дејности во РСМ 

- Дефинирање на соодветни предлог-мерки и препораки за намалување на ризикот од 
повреди при работа во различните сектори и дејности во РСМ 
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4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ 
 
4.1. Дизајн на студијата 
 

Актуелното истражување е од типот дескриптивно-аналитичка студија на 
пресек (cross-sectional study), изведено во периодот јуни-декември 2021 година. 
Истражувањето од типот студија на пресек (cross-sectional study) е реализирано 
преку дескриптивна анализа на достапните извештаи за повредите при работа, како 
и анализа на добиените податоци од анкетниот прашалник конструиран за таа цел. 
 
4.2. Примерок на студијата 
 
Истражувањето e спроведено со анализа на достапните податоци од годишните 
извештаи за повреди при работа во нашата земја, но и со анализа на податоците од 
специјално дизајнираниот прашалник за оваа цел e дистрибуиран на 50 клучни 
експерти од областа на безбедност и здравје при работа (БЗР) кај нас, однoсно до 
т.н. "key informants" и/или "key stakeholders" во областа (специјалисти по медицина 
на трудот, претставници на здруженија за заштита при работа, синдикални 
организации, стручни лица за БЗР и сл.), со цел да се добијат информации за 
нивниот став и искуства во врска со ова прашање. 
Сите податоци, резултати и информации кои ќе се добијат за време на 
истражувањето се доверливи. Прашалникот e анонимен и кодиран, а податоците 
добиени од студијата се користени само за научноистражувачки цели од 
соодветната област. Сите испитаници беа претходно информирани за целта и 
методологијата на истражувањето и од нив беше обезбедена усна согласност за 
учество во истражувањето. 
Со истражувањето се очекува добивање на објективна слика и оцена на актуелната 
состојба во врска со повредите при работа во нашата земја, но и за легислативните 
и јавноздравствените аспекти на повредите при работа во Р.С. Македонија, како и 
можност да се направи анализа на системот за нивна евиденција. Врз основа на ова, 
ќе може да се подготват и усвојат препораки и мерки за превенција на повредите при 
работа и нивната тежина, влијанието врз апсентизмот и работната способност и 
безбедноста на работниците, јавноздравствени насоки за подобрување и 
унапредување на здравјето на работниците, како и предлог за креирање на 
легислативни решенија и насоки за справување со постоечките проблеми во овој 
домен во поглед на подобрување на системот за нивна евиденција на повредите. 
 
4.3. Методи на студијата 
 
Во рамките на развојот на методологијата, како епидемиолошки метод, ќе биде 
дизајниран прашалникот за легислативните и јавноздравствените аспекти на 
повредите при работа како и системот за нивна евиденција, кој ќе биде доставен за 
пополнување од страна на 50 клучни клучни експерти од областа на БЗР кај нас, 
однoсно до т.н. "key informants" и/или "key stakeholders" во областа, со цел се добијат 
информации за нивниот став и искуства во врска со ова прашање. 
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4.3.1. Прашалник за идентификација и евалуација на дејности и сектори во РСМ 
кои се изложени на зголемен ризик од несреќи и повреди на работните места 
 

Станува збор за специјално дизајниран прашалник за собирање на 
податоците, а се базира на стандардизираниот прашалник “Прашалник за 
идентификација и проценка на вулнерабилни групи и сектори во медицината на 
трудот” кој е користен во рамките на Националното истражување за идентификација 
и проценка на вулнерабилни групи и сектори во медицината на трудот во Р. 
Македонија (32). Информациите дадени во прашалникот се третираат како 
доверливи и сите учесници во истражувањето се анонимни. 

Прашањата се составени врз основа на можноста и факторите на ризик за 
настанување на повреди при работа кај различни групи и категории работници 
(млади, возрасни, градежни, земјоделски, здравствени и административни 
работници). Исто така, во дел од прашалникот се врши и квантифицирање на 
ризикот за повреди при работа кај различните групи работници, се собираат 
податоци за нивниот здравствен статус, достапноста до службите од примарната 
здравствена заштита, како и за достапноста на службите за медицина на трудот до 
овие работници.  

Прашалникот има дел и за ставовите на испитаниците за ефикасноста и 
функционалноста на системот за евиденција на повредите при работа, 
функционалноста и ефикасноста на постоечкиот образец за евиденција на 
несреќите/повредите при работа (ЕТ-8) за прибирање на адекватните и релевантни 
информации во врска со повредите при работа, како и за важноста и достапноста на 
службите за медицина на трудот за превенцијата на повредите при работа, особено 
кај вулнерабилните групи/сектори во Р.С. Македонија.   
 
4.3.2. Статистичка обработка на податоците од студијата 
 
 Податоците од прашалникот се внесени по електронски пат во Microsoft Excel 
2007 година. 

Добиените податоци се обработени со дескриптивни и инференцијални 
методи преку статистичката програма Statistica for Windows release 7. Базите на 
податоци се формирани со примена на специфични компјутерски апликативни 
програми за таа намена (MS Excel). 
 Континуираните варијабли се изразени како средни вредности со стандардна 
девијација, а номиналните варијабли како апсолутни броеви и проценти. 
Статистичката обработка на податоците е изведена со дескриптивно-статистички и 
инференцијално-статистички методи. 

Дескриптивно-статистичката обработка се состои од табеларно и графичко 
прикажување на статистичките серии според дефинираните варијабли. 

Од инференцијално-статистичката анализа применети се следните методи:  
- Анализа на структурата со мерките на централна тенденција (просек, медијана и 

модус) и мерките на статистичка дисперзија (стандардна девијација и стандардна 
грешка); 

- Одредување на коефициенти на односи, пропорции и стапки; 
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- Анализа на односите меѓу одделните статистички серии со Pearson-овиот  2 тест 
(или Fisher’s exact тестот кога ќе биде потребно), логистичка регресиона анализа, 
Mann-Whitney U тестот и линеарната регресија за атрибутивните, односно t-тестот 
за независни примероци и анализата на варијанти (Analysis of Variances-ANOVA) за 
нумеричките серии.  
 

Статистичката обработка на податоците опфаќа и подесување (adjustment) 
според пол, возраст, пушачки статус и други збунувачки (confounding) варијабли. 

Статистичката сигнификантност е одредувана за вредност на P пониска од 
0,05. 
 
4.4. Ограничување на студијата 
 
Ограничувања и слабости на студијата се: 

- Non response bias како резултат на одбивање на учество во истражувањето, свесно 
одбивање на испитаниците за учество во студијата 

- Reporting bias - неподготвеност и незаинтересираност на испитаниците за учество 
во студијата 
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5. РЕЗУЛТАТИ 
 
5.1. Резултати од анализираниот прашалник 
 
5.1.1. Податоци за клучните експерти во студијата 
 

Во рамките на студијата преку стандардизираниот прашалник се анкетирани 
50 клучни експерти ("key informants" и/или "key stakeholders") во областа.  

На Табела 5. се прикажани просечниот стаж во областа и рангот на работно 
искуство во областа на испитаниците. 

 
Табела 5. Просечен стаж во областа на испитаниците 

 
ИГ (N=50) 

(средна вредност ± SD) 

Работен стаж во 
областа  (години) 

14,3 ± 9,4 

Ранг (години) 1 - 41 

Фреквенциите се прикажани како број и процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
Нумеричките податоци се изразени како средни вредности со стандардни девијации. 

 
Просечниот работен стаж во областа изнесува 14,3 ± 9,4 години, додека 

рангот се движи во интервалот 1-41 години. 
На следниот График 5 се прикажани процентите на учество на јавниот и 

приватниот сектор во припадноста на испитаниците. 
 

График 5. Учество на јавниот и приватниот сектор во припадноста на 
испитаниците 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

72%

28%

јавен сектор приватен сектор
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Според горниот график се констатира дека 72% од испитаниците работат во 
јавниот сектор, додека 25% од нив припаѓаат на приватниот сектор. 

 
Следниот График 6 дава приказ на профилот и областа односно екпертизата 

на испитаниците. 
График 6. Профил и област/екпертиза на испитаниците 

 

 
Фреквенциите се прикажани како број од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
 Според приказот на горниот график се гледа дека кај испитаниците доминираат 
специјалистите по медицина на трудот, следени со претставниците на здруженијата 
за заштита при работа и претставниците на синдикатот. 
 
5.1.2. Податоци за групи на работници и/или сектори и дејности во РСМ кои се 
изложени на зголемен ризик од несреќи и повреди на работните места 
 
5.1.2.1. Млади работници 
 

На следниот График 7 се прикажани ставовите на испитаците за веројатноста 
дека дека младите работници имаат поголема можност за повреди при работа 
споредено со возрасните работници. 
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График 7. Можност за повреди при работа кај младите работници споредено со 
возрасните работници  

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график, кај 59% од испитаниците доминира одговорот “се 

сложувам”, што оди во прилог на поголема можност за повреди при работа кај 
младите работници споредено со возрасните работници.  
 На Табела 6 се прикажани одговорите од испитаниците на прашањата за 
причините за поголема веројатност за повреди при работа кај младите во споредба 
со возрасните работници. 
 

Табела 6. Одговори на прашањата за причините за поголема веројатност за 
повреди при работа кај младите во споредба со со возрасните работници 

Прашања Да 
N (%) 

Не 
N (%) 

Лоши услови за работа 23 
(48%) 

25 
(52%) 

Поголема чувствителност кон опасностите од работното 
место 

37 
(77%) 

11 
(23%) 

Незрелост, раст и развој 40 
(83%) 

8  
(17%) 

Ниски приходи 31 
(66%) 

16 
(34%) 

Недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот 33 
(69%) 

15 
(31%) 

Недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција 

45 
(96%) 

2  
(4%) 

Недостаток на информации и едукација за здрав животен 
стил 

39 
(81%) 

9  
(19%) 

2
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Недостаток на законска заштита и поддршка 33 
(69%) 

15 
(31%) 

Неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка 

40 
(83%) 

8  
(17%) 

Недостаток на официјална поддршка од синдикатот 36 
(75%) 

12 
(25%) 

Недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци 

36 
(75%) 

12 
(25%) 

Недоволни вештини и пониска вработливост 35 
(73%) 

13 
(27%) 

Недоволна свесност за правата 36 
(75%) 

12 
(25%) 

Фреквенциите се прикажани како број и процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горната табела се забележува дека најважни причини за поголема 

веројатност за повреди кај младите работници се следните: поголема 
чувствителност кон опасностите од работното место (77%), незрелост, раст и развој 
(83%), недостаток на информации и тренинг за опaсности и штетности на работното 
место и мерки за превенција (96%), недостаток на информации и едукација за здрав 
животен стил (81%), неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка (83%), недостаток на официјална поддршка од синдикатот (75%), 
недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци (75%), 
недоволни вештини и пониска вработливост (73%) и недоволна свесност за правата 
(75%). 

Следниот график 8 дава приказ на ризикот за повреди при работа кај младите 
работници. 

 
График 8. Ризик за повреди при работа кај младите работници 

 

  
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
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 Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 
сметаат дека кај младите работници постои умерен (41,7%) и висок ризик (35,4%) за 
повреди при работа. 
 
 График 9 дава приказ на здравствениот статус на младите работници. 
 

График 9. Здравствен статус на младите работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај младите работници здравствениот статус добар (56%). 
Достапноста на службите за медицина на трудот за младите споредено со 

другите работници е прикажана на график 10. 
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График 10. Достапност на службите за медицина на трудот за младите споредено 
со другите работници 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

  
Според горниот график најголем број (48%) од испитаниците не се сложуваат 

дека постои адекватна достапност на службите за медицина на трудот за младите 
споредено со другите работници. 

 
5.1.2.2. Возрасни работници (над 55 години) 
 

На следниот График 11 се прикажани ставовите на испитаците за 
веројатноста дека дека младите работници имаат поголема можност за повреди при 
работа споредено со помладите работници. 
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График 11. Можност за повреди при работа кај возрасните работници споредено со 
помладите работници  

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график, кај 50% од испитаниците е регистриран одговорот “се 

сложувам”, што оди во прилог на поголема можност за повреди при работа кај 
возрасните работници споредено со младите работници.  

На Табела 7 се прикажани одговорите од испитаниците на прашањата за 
причините за поголема веројатност за повреди при работа кај возрасните во 
споредба со со младите работници. 

 
Табела 7. Одговори на прашањата за причините за поголема можност за повреди 

при работа кај младите во споредба со со возрасните работници 
 

Прашања Да 
N (%) 

Не 
N (%) 

Лоши услови за работа 28 
(62%) 

17 
(38%) 

Поголема чувствителност кон опасностите и штетностите од 
работното место поради возраста 

37 
(84%) 

7  
(16%) 

Општи здравствени проблеми 42 
(93%) 

3  
(7%) 

Ниски приходи 30 
(67%) 

15 
(33%) 

Недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот 27 
(60%) 

18 
(40%) 

Недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција 

31 
(69%) 

14 
(31%) 
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Недостаток на информации и едукација за здрав животен 
стил 

29 
(66%) 

15 
(34%) 

Недостаток на законска заштита и поддршка 29 
(66%) 

15 
(34%) 

Неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка 

37 
(82%) 

8  
(18%) 

Недостаток на официјална поддршка од синдикатот 34 
(76%) 

11 
(25%) 

Недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци 

33 
(75%) 

11 
(25%) 

Недоволни вештини и пониска вработливост 26 
(59%) 

18 
(41%) 

Недоволна свесност за правата 30 
(67%) 

15 
(33%) 

Фреквенциите се прикажани како број и процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горната табела се забележува дека најважни причини за поголема 

веројатност за повреди кај возрасните работници се следните: поголема 
чувствителност кон опасностите и штетностите од работното место поради возраста 
(84%), општи здравствени проблеми (93%), неадекватна имплементација на 
законската заштита и поддршка  (82%), недостаток на официјална поддршка од 
синдикатот (76%) и недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци (75%). 

Следниот график 12 дава приказ на ризикот за повреди при работа кај 
возрасните. 

 
График 12. Ризик за повреди при работа кај возрасните работници 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
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Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 
сметаат дека кај возрасните работници постои умерен (36,4%) и висок ризик (47,7%) 
за повреди при работа. 

 
График 13 дава приказ на здравствениот статус на возрасните работници. 
 

График 13. Здравствен статус на возрасните работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај возрасните работници здравствениот статус лош (48%). 
Достапноста на службите за медицина на трудот за возрасните споредено со 

другите работници е прикажана на график 14. 
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График 14. Достапност на службите за медицина на трудот за возрасните 
споредено со другите работници 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график најголем број (50%) од испитаниците не се сложуваат 

дека постои адекватна достапност на службите за медицина на трудот за возрасните 
споредено со другите работници. 
 
5.1.2.3. Градежни работници 
 

На следниот График 15 се прикажани ставовите на испитаниците за 
веројатноста дека дека градежните работници имаат поголема можност за повреди 
при работа споредено со работниците во другите сектори. 
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График 15. Можност за повреди при работа кај градежните работници споредено со 
работниците во другите сектори 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график, кај 40% односно 46% од испитаниците доминираат 

одговорите “силно се сложувам” и “се сложувам”, што оди во прилог на поголема 
можност за повреди при работа кај градежните работници споредено со работниците 
во другите сектори. 

На Табела 8 се прикажани одговорите од испитаниците на прашањата за 
причините за поголема веројатност за повреди при работа кај градежните работници 
споредено со работниците во другите сектори. 

 
Табела 8. Одговори на прашањата за причините за поголема веројатност за 
повреди при работа кај градежните работници споредено со работниците во 

другите сектори 
 

Прашања Да 
N (%) 

Не 
N (%) 

Зголемен ризик на работните места 48 
(98%) 

1  
(2%) 

Лоши услови за работа 47 
(96%) 

2 
(4%) 

Ниски приходи 36 
(73%) 

13  
(27%) 

Ниско ниво на општа едукација и знаење 44 
(90%) 

5 
(10%) 

Недостаток на адекватна покриеност од медицина на 
трудот 

37 
(76%) 

12 
(24%) 
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Недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција 

42 
(88%) 

6  
(13%) 

Недостаток на информации и едукација за здрав животен 
стил 

39 
(80%) 

10  
(20%) 

Недостаток на законска заштита и поддршка 36 
(73%) 

13  
(27%) 

Неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка 

43 
(91%) 

4 
(9%) 

Недостаток на официјална поддршка од синдикатот 39 
(83%) 

8  
(17%) 

Недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци 

39 
(83%) 

8 
(17%) 

Недоволни вештини и пониска вработливост 32 
(65%) 

17  
(35%) 

Недоволна свесност за правата 38 
(79%) 

10  
(21%) 

Фреквенциите се прикажани како број и процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горната табела се забележува дека најважни причини за поголема 

веројатност за повреди кај градежните работници се следните: зголемен ризик на 
работните места (98%), лоши услови за работа (96%), ниски приходи (73%), 
ниско ниво на општа едукација и знаење (90%), недостаток на адекватна покриеност 
од медицина на трудот (76%), недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција (88%), недостаток на 
информации и едукација за здрав животен стил (80%), недостаток на законска 
заштита и поддршка (73%), неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка (91%), недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци (83%), како и недоволна свесност за правата (79%). 

Следниот график 16 дава приказ на ризикот за повреди при работа кај 
градежните работници. 
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График 16. Ризик за повреди при работа кај градежните работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај здравствените работници постои висок (26,5%) и највисок ризик 
(53,1%) за повреди при работа. 

 
График 17 дава приказ на здравствениот статус на градежните работници. 
 

График 17. Здравствен статус на градежните работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
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Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 
сметаат дека кај градежните работници здравствениот статус е лош (64%). 

Достапноста на службите за медицина на трудот за градежните споредено со 
другите работници е прикажана на график 18. 

 
График 14. Достапност на службите за медицина на трудот за градежните 

споредено со другите работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 

Според горниот график најголем број (30%) од испитаниците не се сложуваат 
дека постои адекватна достапност на службите за медицина на трудот за градежните 
споредено со другите работници. 

 

5.1.2.4. Земјоделски работници 
 

На следниот График 19 се прикажани ставовите на испитаниците за 
веројатноста дека дека земјоделските работници имаат поголема можност за 
повреди при работа споредено со работниците во другите сектори. 
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График 19. Можност за повреди при работа кај земјоделските работници споредено 

со работниците во другите сектори 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график, кај 54% од испитаниците доминира одговорот “се 

сложувам”, што оди во прилог на поголема можност за повреди при работа кај 
земјоделските работници споредено со работниците во другите сектори. 

На Табела 9 се прикажани одговорите од испитаниците на прашањата за 
причините за поголема веројатност за повреди при работа кај земјоделските 
работници споредено со работниците во другите сектори. 

 
Табела 9. Одговори на прашањата за причините за поголема веројатност за 

повреди при работа кај земјоделските работници споредено со работниците во 
другите сектори 

Прашања Да 
N (%) 

Не 
N (%) 

Зголемен ризик на работните места 38 
(83%) 

8  
(17%) 

Лоши услови за работа 41 
(89%) 

5  
(11%) 

Ниски приходи 33 
(73%) 

12 
(27%) 

Ниско ниво на општа едукација и знаење 38 
(83%) 

8  
(17%) 

Недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот 33 
(72%) 

13 
(28%) 

Недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција 

39 
(85%) 

7  
(15%) 
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Недостаток на информации и едукација за здрав животен 
стил 

37 
(80%) 

9  
(20%) 

Недостаток на законска заштита и поддршка 38 
(83%) 

8  
(17%) 

Неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка 

39 
(85%) 

7 
(15%) 

Недостаток на официјална поддршка од синдикатот 37 
(82%) 

8 
(18%) 

Недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци 

39 
(85%) 

7 
(15%) 

Недоволни вештини и пониска вработливост 30 
(67%) 

15 
(33%) 

Недоволна свесност за правата 37 
(80%) 

9  
(20%) 

Фреквенциите се прикажани како број и процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горната табела се забележува дека најважни причини за поголема 

веројатност за повреди кај земјоделските работници се следните: зголемен ризик на 
работните места (83%), лоши услови за работа (89%), ниски приходи (73%), 
ниско ниво на општа едукација и знаење (83%), недостаток на адекватна покриеност 
од медицина на трудот (72%), недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција (85%), недостаток на 
информации и едукација за здрав животен стил (80%), недостаток на законска 
заштита и поддршка (83%), неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка (85%), недостаток на официјална поддршка од синдикатот (82%), 
недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци (85%) и 
недоволна свесност за правата (80%). 

Следниот график 20 дава приказ на ризикот за повреди при работа кај 
земјоделските работници. 
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График 20. Ризик за повреди при работа кај земјоделските работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај земјоделските работници постои умерен (33,3%) и висок ризик 
(42,2%) за повреди при работа. 

 
График 21 дава приказ на здравствениот статус на земјоделските работници. 
 

График 21. Здравствен статус на земјоделските работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
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Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 
сметаат дека кај земјоделските работници здравствениот статус е лош (58%). 

Достапноста на службите за медицина на трудот за земјоделските споредено 
со другите работници е прикажана на график 22. 

 
График 22. Достапност на службите за медицина на трудот за земјоделските 

споредено со другите работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график најголем број (30%) од испитаниците ниту се 

сложуваат ниту не се сложуваат дека постои адекватна достапност на службите за 
медицина на трудот за земјоделските споредено со другите работници. 
 
5.1.2.5. Здравствени работници 
 

На следниот График 23 се прикажани ставовите на испитаниците за 
веројатноста дека дека здравствените работници имаат поголема можност за 
повреди при работа споредено со работниците во другите сектори. 
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График 23. Можност за повреди при работа кај здравствените работници 
споредено со работниците во другите сектори 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график, кај 34% односно 30% од испитаниците доминираат 

одговорите “не се сложувам” и “ниту се сложувам ниту не се сложувам”, што оди во 
прилог на помала можност за повреди при работа кај здравствените работници 
споредено со работниците во другите сектори. 

На Табела 10 се прикажани одговорите од испитаниците на прашањата за 
причините за поголема веројатност за повреди при работа кај здравствените 
работници споредено со работниците во другите сектори. 

 
Табела 10. Одговори на прашањата за причините за поголема веројатност за 

повреди при работа кај здравствените работници споредено со работниците во 
другите сектори 
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Не 
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Зголемен ризик на работните места 28 
(70%) 

12 
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Лоши услови за работа 17 
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23 
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Недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција 

12 
(30%) 

28 
(70%) 

Недостаток на информации и едукација за здрав животен 
стил 

5 
(13%) 

35 
(88%) 

Недостаток на законска заштита и поддршка 18 
(47%) 

20 
(53%) 

Неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка 

27 
(69%) 

12 
(31%) 

Недостаток на официјална поддршка од синдикатот 19 
(49%) 

20 
(51%) 

Недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци 

21 
(57%) 

16 
(43%) 

Недоволни вештини и пониска вработливост 11 
(28%) 

29 
(72%) 

Недоволна свесност за правата 17 
(43%) 

23 
(57%) 

Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горната табела се забележува дека најважни причини за поголема 

веројатност за повреди кај земјоделските работници се следните: зголемен ризик на 
работните места (70%) и неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка (69%). 

Следниот график 24 дава приказ на ризикот за повреди при работа кај 
здравствените работници. 

 
График 24. Ризик за повреди при работа кај здравствените работници 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
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Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 
сметаат дека кај здравствените работници постои умерен ризик (51,2%) за повреди 
при работа. 

График 25 дава приказ на здравствениот статус на здравствените работници. 
 

График 25. Здравствен статус на здравствените работници 
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај здравствените работници здравствениот статус е добар (60%). 
Достапноста на службите за медицина на трудот за здравствените споредено 

со другите работници е прикажана на график 26. 
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График 26. Достапност на службите за медицина на трудот за здравствените 
споредено со другите работници 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график најголем број (42%) од испитаниците не се сложуваат 

дека постои адекватна достапност на службите за медицина на трудот за 
здравствените споредено со другите работници. 
 
5.1.2.6. Административни работници 
 

На следниот График 27 се прикажани ставовите на испитаниците за 
веројатноста дека дека административните работници имаат поголема можност за 
повреди при работа споредено со работниците во другите сектори. 
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График 27. Можност за повреди при работа кај административните работници 
споредено со работниците во другите сектори 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график, кај 52% односно 28% од испитаниците доминираат 

одговорите “не се сложувам” и “силно не се сложувам”, што оди во прилог на многу 
помала можност за повреди при работа кај здравствените работници споредено со 
работниците во другите сектори. 
На Табела 11 се прикажани одговорите од испитаниците на прашањата за причините 
за поголема веројатност за повреди при работа кај административните работници 
споредено со работниците во другите сектори. 
 

Табела 11. Одговори на прашањата за причините за поголема веројатност за 
повреди при работа кај административните работници споредено со работниците 

во другите сектори 

Прашања Да 
N (%) 

Не 
N (%) 

Зголемен ризик на работните места 3 
(8%) 

35 
(92%) 

Лоши услови за работа 6 
(16%) 

31 
(84%) 

Ниски приходи 18 
(51%) 

17 
(49%) 

Ниско ниво на општа едукација и знаење 19 
(51%) 

18 
(49%) 

Недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот 12 
(33%) 

24 
(67%) 

Недостаток на информации и тренинг за опaсности и 
штетности на работното место и мерки за превенција 

16 
(43%) 

21 
(57%) 
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Недостаток на информации и едукација за здрав животен 
стил 

16 
(43%) 

21 
(57%) 

Недостаток на законска заштита и поддршка 13 
(35%) 

24 
(65%) 

Неадекватна имплементација на законската заштита и 
поддршка 

18 
(49%) 

19 
(51%) 

Недостаток на официјална поддршка од синдикатот 16 
(43%) 

21 
(57%) 

Недостаток на официјална поддршка од организациите на 
работодавци 

15 
(41%) 

22 
(59%) 

Недоволни вештини и пониска вработливост 13 
(36%) 

23 
(64%) 

Недоволна свесност за правата 17 
(46%) 

20 
(54%) 

Фреквенциите се прикажани како број и процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горната табела се забележува дека најважни причини за поголема 

веројатност за повреди кај земјоделските работници се следните: ниски приходи 
(51%) и ниско ниво на општа едукација и знаење (51%). 

Следниот график 28 дава приказ на ризикот за повреди при работа кај 
административните работници. 

 
График 28. Ризик за повреди при работа кај административните работници 

 

Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај административните работници постои најнизок (41%) и умерен 
ризик (35,9%) за повреди при работа. 
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График 29 дава приказ на здравствениот статус на административните 
работници. 

 
График 29. Здравствен статус на административните работници 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
Според горниот график се забележува дека најголем број од испитаниците 

сметаат дека кај административните работници здравствениот статус е добар (56%). 
Достапноста на службите за медицина на трудот за административните 

споредено со другите работници е прикажана на график 30. 
 

График 30. Достапност на службите за медицина на трудот за административните 
споредено со другите работници 
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Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
 

Според горниот график најголем број (46%) од испитаниците не се сложуваат 
дека постои адекватна достапност на службите за медицина на трудот за 
административните споредено со другите работници. 

5.1.3. Квантифицирање на ризикот за повреди при работа кај различните 
сектори/дејности 

 График 31 го прикажува квантифицираниот ризик за повреди при работа кај 
работниците од различните сектори/дејности. 
 

График 31. Квантификација на ризикот за за повреди при работа кај работниците 
од различните сектори/дејности 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 

 Според резултатите од горниот график се забележува дека испитаниците 
сметаат дека највисок ризик од повреди при работа постои кај градежните работници 
(72%), додека истиот е најнизок кај административните работници (50%). 

 
5.1.4. Фунционалност и ефикасност на системот за евиденција на повредите 
при работа во РСМ 
 
 Фунционалноста и ефикасноста на системот за евиденција на повредите при 
работа во РСМ се прикажани на график 32. 
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График 32. Мислења на испитаниците за фунционалноста и ефикасноста на 

системот за евиденција на повредите при работа во РСМ 
 

 
 

Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
 

 Според податоците од горниот график најголемиот број од испитаниците (40%) 
не се сложуваат дека системот за евиденција на повредите при работа во РСМ е 
ефикасен и функционален. 
 
5.1.5. Функционалност и ефикасност на постоечкиот образец за евиденција на 
несреќите/повредите при работа (ЕТ-8) за прибирање на адекватните и 
релевантни информации во врска со повредите при работа во РСМ 
 
 График 33 ги прикажува ставовите на испитаниците за функционалноста и 
ефикасност на постоечкиот образец за евиденција на несреќите/повредите при 
работа (ЕТ-8) како алатка за прибирање на адекватните и релевантни информации 
во врска со повредите при работа во РСМ. 
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График 33. Мислења на испитаниците за функционалноста и ефикасност на 

образецот за евиденција на несреќите/повредите при работа (ЕТ-8)  
 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
 Според резултатите од горниот график за забележува дека најголемиот број од 
испитаниците (36%) не се сложуваат дека постоечкиот образец за евиденција на 
несреќите/повредите при работа (ЕТ-8) за прибирање на адекватните и релевантни 
информации во врска со повредите при работа во РСМ е функционален и ефикасен. 
 
5.1.6. Важност на СМТ за превенција на повредите при работа 
 
  Важноста на СМТ за превенција на повредите при работа во РСМ, според 
ставовите на испитаниците во истражувањето е прикажана на график 34. 
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График 34. Важност на СМТ за превенцијата на повредите при работа 

 

 
Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 

 
          Според горниот график најголем број од испитаниците (44%) силно се 
сложуваат дека службите за медицина на трудот се важни за превенција на 
повредите при работа во РСМ. 
 
5.1.7. Достапност на СМТ до вулнерабилните групи/сектори во Р.С. Македонија 

 График 35 дава приказ на мислењето на испитаниците за достапноста на СМТ 
до вулнерабилните групи/сектори во РСМ. 
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График 35. Достапност на СМТ до вулнерабилните групи/сектори во РСМ 

 

Фреквенциите се прикажани како процент од испитаниците со соодветна варијабла. 
 

 
Според резултатите од горниот график најголем број од испитаниците (42%) не се 
сложуваат дека постои адекватна достапност на службите за медицина на трудот до 
до вулнерабилните групи/сектори во РСМ. 
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6. ДИСКУСИЈА 

Во текот на изминатите децениее е направен значителен напредок во областа 
на здравјето и безбедноста при работа, поаѓајќи пред се од фактот што сѐ повеќе земји 
ја сфаќаат важноста, но и потребата да се даде поголем приоритет на превенцијата на 
повреди и здравствена состојба на работното место. Здравјето и безбедноста на 
работна сила на глобално ниво во текот на изминатите години го привлекува 
вниманието на националните власти од областа, но и домашните и странските 
медиуми. Токму индустриските хаварии, а особено оние кои резултираат со голем број 
на фатални повреди и жртви, ги исполнуваат достигнуваат насловните страни ширум 
светските медиуми и портали. Од друга страна, пак факт е дека илјадници работници 
умираат на работните места секој ден ширум светот, но затоа пак, голем број на смртни 
случаи не се пријавуваат или пак се кријата или игнорираат. Околу 2,3 милиони 
работници глобално гинат секој ден при одредени фатални несреќи на работното место 
или од болести поврзани со работата. Покрај ова, милиони работници страдаат и од 
нефатални повреди и болести кои може, но не мора да бидат секогаш поврзани со 
работата. Тоа претставува огромен социо-економски товар за индивидуите, 
претпријатијата, но и општествата и државите во целина. Истовремено тоа претставува 
и огромно финансиско оптоварување за работниците и нивните семејства (33).  

Честопати, особено за време на економски кризи, работодавците доаѓаат во 
состојба, но и искушение да ги намалат трошоците за безбедност и здравје при работа, 
сепак реалноста е дека „Добрата безбедност значи добар бизнис“, имајќи во предвид 
дека превенцијата е дел од стратегијата за опстанок и преживување. Тому оние кои ги 
поддржуваат напорите и практиките за спречување на несреќите и болестите на 
работното место, на долг рок ќе увидат дека нивните напори не се без ефект и ќе 
вродат со плод. На глобално ниво, поради фактот дека системите за прибирање на 
податоци во голем број земји се ограничени, нема релевантни и конзистентни бројки за 
повредите и болестите кои се поврзани со работното место. Таму каде податоците се 
достапни, истите се прибираат од широк спектар на различни извори (институции за 
здравствено и социјално осигурување, пазарни инспекторати, служби за медицина на 
трудот или други тела и органи), но треба да се има предвид фактот дека  неправилното 
пријавување е честа појава. Официјалните барања за пријавување, кои се водат 
според различни критериуми и се менуваат со тек на време, често не ги покриваат сите 
категории и групи на работници (како оние од сивата економија). Дури и земјите со 
добро поставени пракси за пријавување често не ги пријавуваат сите случаи, што 
особено се однесува на несреќите и повредите со фатални последици, а не се 
пријавуваат ниту сите болести поврзани со работата и работното место (34).  

Голем број земји во развој не поседуваат системи за социјално осигурување, а 
во земјите каде такви системи постојат, тие не го покриваат неформалниот сектор, кој 
заедно со малите и средни претпријатија претставува значаен извор на вработување. 
Од друга страна пак, пријавувањето и следењето на здравствена состојба е на многу 
ниско ниво кај малите и средни претпријатија, па најчесто официјалните бројки не се 
релевантни и речиси никогаш не ја отсликуваат реалната состојба. Тоа води до 
намалување на средствата за превенција, што понатаму води до негативен ефект врз 
безбедноста и благосостојбата на работниците, продуктивноста на индустријата и 
достапноста на работна сила, особено во земјите кои имаат неповолна демографска 
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ситуација. Болестите поврзани со работатат и работното место се едни од најважните 
причини за смрт на работното место на глобално ниво. Овој факт треба уште повеќе 
да ја потенцира улогата на превенцијата, особено имајќи предвид дека повеќето 
смртни случаи поврзани со работното место како и нефаталните несреќи се случуваат 
во земјите со низок или среден приход во Југоисточна Азија и во Западно-пацифичкиот 
регион, особено знаејќи дека овие земји го имаат најголемиот дел од светската 
работоспособна популација, но како и во другите земји во развој, процентот на 
работници вклучени во високоризични професии е повисок. Понатаму, треба да сима 
предвид дека земјите со високи примања регистрираат значајна бројка на смртни 
случаи поврзани со работното место, иако фаталните несреќи учествуваат со помал 
дел од вкупните смртни случаи. Ова во еден дел се должи на помалиот број ризични 
работни место во овие земји, но исто така ги потенцира претходно направените напори 
за превенција на несреќите на работното место. Исто така, треба да се знаед дека 
голем број на луѓе во развиените земји живеат подолго, што овозможува доволно 
време работниците да развијат или да починат од болест со долг латентен период 
помеѓу изложувањето на ризик или опасност до почетокот на болеста (пр. мезотелиом 
или азбестоза може да се појави дури по 20 или 50 години од изложувањето на азбест). 
Хроничните незаразни болести поврзани со работата претставуваат околу 90% од 
глобалниот товар за фатални болести поврзани со работното место, додека 
категориите на малигни болести поврзани со работното место и болестите на 
кардиоваскуларниот систем се главни причини за смрт на глобално ниво. Од друга 
страна пак, и покрај тоа што заразните болести се уште се на загрижувачко ниво во 
земјите во развој, овие земји забележуваат пораст и на болестите поврзани со 
работното место и работата и на тој начин, стануваат сѐ повеќе слични со развиените 
земји. Се наметнува потребата од една нова парадигма и стратегија за превенција која 
се фокусира на болестите кои се на било кој начин поврзани со работното место, а не 
само на повредите при работа. Препознавањето, превенцијата и третманот на 
болестите и несреќите при работа, како и подобрувањето на системите за евиденција 
и известување се од највисок приоритет за подобрување на здравјето на 
индивидуалните работници, но и заедницата како целина. Ова може да биде 
реализирано само со ефикасно градење и одржување на капацитетот на системите за 
управување со безбедноста и здравјето на работното место на национално ниво (35). 

Програмата за превенција на болести и повреди е проактивен процес кој во 
принцип му помага на работодавачот да ги открие и отстрани опасностите пред да 
дојде до несреќа и повреда на работното место. Според тоа, овие програми можат да 
бидат ефикасни во редуцирање на повредите, болестите и смртните случаи. Многу 
претпријатија ги прифаќаат овие пристапи, најчесто како дел од кооперативните 
програми за безбедност и здравје при работа. Во ваквите случаи, овие работодавачи 
регистрираат значајно намалување на несреќите на работното место, но постигнуваат 
и солидно ниво на безбедносна култура на работното место то доведува до поголема 
продуктивност и квалитет на работата, намален одлив на работници, намалени 
трошоци и поголемо задоволство кај вработените (36).  

Токму главната цел на овие програми за превенција на болести и повреди е 
спречување на настанокот на несреќи, болести, повреди и смртни случаи на работните 
места и поврзани со работниот процес, како и спречување и превенирање на 
страдањето на работниците кое таквите настаните го предизвикуваат, но и спречување 
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и ублажување на финансиските импликации кои произлегуваат од нив и со кои се 
соочуваат и работниците и работодавачите. Несреќите и инцидентите на работните 
места обично предизвикуваат бројни физички, финансиски и емоционални потешкотии 
кај работниците и нивните семејства. Доколку истите се придружени и со 
инсуфициентна финансиска компензација и неадекватно здравствено осигурување, 
повредите и болестите на работното место не само што можат да предизвикаат 
физички болки и страдање, туку обично резултираат на крај и со губење на работното 
место и приходите за егзистенција, а ноже да доведат и до непотребни задолжувањаи 
долгови, како и инеможност да се зачува претходниот животен стандард, губење на 
домот, па дури и комплетено осиромашување. Затоа, кога се правилно и ефективно 
имплементирани, програмите за превенција на повреди и болести може да им помогнат 
на работниците и нивните семејства полесно да ги пребродат и совладаат овие 
застрашувачки последици врз нивниот живот и здравје, но и интегритет и благосостојба 
на целото семејство (37).  

Во земјите членки на Европската Унија, Канада, Австралија постојат програми и 
обврски кои бараат од работодавачите да ги прифатат програмите за превенција на 
болести и повреди или пак, од друга страна и самите овозможуваат иницијативи, но и 
признанија и награди за оние што ги имплементираат и практикуваат истите. Така на 
пример, според Директивата на ЕУ 1989 (89/391), земјите членки на ЕУ мора да имаат 
имплементирана национална легислатива која бара од работодавачите да воспостават 
и практикуваат програми за идентификување на ризици и превенција кои се слични на 
концептпт на OSHA за воспоставување и поримена на програми за превенција на 
болести и повреди (Европска Унија, 1989). Фирмите и организациите од САД кои 
оперираат и на меѓународно ниво се информирани за овие барања и веќе имаат 
имплементирани сопствени програми за да ги задоволат и исполнат истите. Голем број 
на приватни компании за компензација и осигурување од повреди и несреќи на 
работниците, им обезбедуваат одредени стимули на оние работодавачи кои имаат 
програми за превенција на болести и повреди, а  им овозможуваат и техничка поддршка 
во практичната имплементација и одржливоста на овие програми (38). За поголемиот 
број на мали и средни претпријатија, токму креирањето и боспоставувањето на 
програма за превенција на болести и повреди изгледа тешко и скоро неостварливо во 
пракса. Ова од причини што, скоро секоја таква програма која се заснова на формални 
структури може да биде тешка за имплементација во помали претпријатија заради 
нивниот лимитиран буџет и ресусрси. Но, токму едноставните и економични пристапи 
се покажале како ефективни и тоа пред се кај малите претпријатија. Овие програми за 
превенција на болести и повреди се особено адекватни за вакви поекономични 
пристапи затоа што се доста флексибилни - најважните елемeнти и делови може да се 
имплементираат на основно ниво што е најсоодветно за малите претпријатија, но и на 
понапредно, повисоко и структурирано ниво кое е неопходно кај поголемите, 
посложени компании и организации (39). Постојат разлики кај различните држави во 
однос на она тоа што се смета дека е несреќа или повреда на работно место. На 
пример во Хрватска и кај нас се бара известување за сите несреќи што предизвикале 
повреда на работно место (како несреќи се сметат оние  кои се случуваат на патот кон 
работа и назад, додека другите земји од ЕУ и САД ги исклучуваат таквите појави), 
додека во САД за несреќи при работа се сметаат само доколку тие предизвикуваат 
неспособност на повредениот за повеќе од 3 дена (График 36) (40). 
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График 36. Споредба на системите за евиденција на несреќи и повреди при работа во 
различни земји  

 

 
 
 

Сообраќајните незгоди за време на работните часови  се исклучени во ЕУ и САД, 
додека во Хрватска и Македонија се вбројуваат како несреќа при работа сите повреди 
кои настанале во рок од 24 часа по инцидентот на работното место. Во САД како 
повреда при работа се вклучени, а во другите држави нема ограничување. 

Во зависност од степенот и тежината на повредата, лицето кое е  повредено 
можеби ќе почине по одреден период поминат на лекување во болничка установа.  Во 
САД тие се дефинираат со максимален период од 30 дена, а во ЕУ сметаат повреди 
кои резултирале со смрт во рок од 1 година од настанување на инцидентот (40). 
 Повредите кои настанале при работа во Македонија и Хрватска  се пријавуваат 
во рок од 48 часа во Државниот инспекторат за труд кој е одговорен за евидентирање 
на повреди, а по настанување на инцидентот нема временско ограничување за 
пријавување на повредите со смртни последици кои произлегле од несреќата. Додека 
системите за известување и пријавување во САД (CFOI) и ЕУ (ESAW) имаат многу 
слична дефиниција за фаталност на повреди на работното место. Фатални случаи кои 
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се случуваат надвор од  компанијата во работно време и во текот на работата (пример: 
возач за кого возилото се смета за работна срединa). Осигурителните компании и 
агенциите за социјално осигурување во голем дел од државите во Европа ги собираат 
и објавуваат податоците за повредите и болестите на работното. Ова доведува до 
најразлични ограничувања на податоците. Осигурувањето им нуди значителна 
финансиска компензациja на повредените кога се пријавува несреќата, за разлика од 
системите кои се засноваат на законска обврска за пријавување опфатена со системот 
за социјално осигурување како што се Хрватска и Македонија. Само пријавените 
повредите кои се финансиски компензирани се опфатени во статистиката, додека 
помалите повреди кои би можеле да бидат  важни за превентивната политика не се 
регистрирани (41). 

Статистиката на професионални повреди и болести Во САД ја спроведуваат 
статистички канцеларии. Со овој начин се добива голем пристап до податоците, но сето 
ова зависи и од големината на претпријатијата. Статистиката во националните системи 
е сериозно попречена за вработените лица кои се опфатени со националните системи 
на раководење, додека тоа не е случај со рударството, производството, 
градежништвото и земјоделството (42). 

Во ЕУ податоците се поврзани со сите стопански гранки, па така смртните случаи  
се прикажани според номенклатурата. Во САД податоците во индустријата се 
класифицирани според Северноамериканскиот систем. Европската статистика за 
несреќи при работа (ESAW) податоците ги користи за да ги прикаже трендовите, 
наспроти несреќите што се случуваат во земјите на Европската унија. Зачестеноста на 
несреќите при работа се различни и по региони и по гранки.  

САД и ЕУ објавуваат податоци за смртност  на работното место  бидејки тој број 
варира во однос на колкав е бројот на работната сила. Во САД според регулативата 
употребувајќи го дневникот 300 работодавачите мора да подготват и одржуваат записи 
на работното место. Во Хрватска работодавачот треба да достави кодирани податоци 
во образецот за повредата при работа согласно методологијата на ESAW. Во нашата 
земја за повреда при работа работодавачот пополнува Образец-индивидуален 
извештај ЕТ-8 и Известување за несреќа на работа (Табела 12) (40,43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Магистерски труд  Татјана Велјановска 

 

71 

 

 

Табела 12. Споредба на моделот на обрасците за прија на несреќи и повреди при 
работа 

 
 KOJ ПРИЈАВУВА 

НЕСРЕЌА ПРИ 
РАБОТА 

КАДЕ СЕ 
ПРИЈАВУВА 
НЕСРЕЌАТА 

ПОТРЕБНИ 
ДОКУМЕНТИ 
ЗА ПРИЈАВА 

ЕВИДЕНЦИЈА 
НА НЕСРЕЌИТЕ 

САД Работодавач; 
Стручно лице за 
безбедност при 

работа; 
Овластени фирми 
за безбедност при 

работа 

Управа за 
заштита при 

работа (OSHA) 

Дневник на 
болести и 

повреди (300); 
Резиме на 
болести и 
повреди  
(300А); 

Извештај за 
болести и 

повреди (301) 

Биро за 
статистика на 

трудот 

ЕВРОПА Работодавач; 
Стручно лице за 
безбедност при 

работа; 
Овластени фирми 
за безбедност при 

работа 

Осигурителни 
компании; 

Управата за 
труд и 

социјална 
политика 

Листа на 
променливи и 

обврски 

Комисија за 
несреќи     

(Еуростат) 

ХРВАТСКА Работодавач; 
Стручно лице за 
безбедност при 

работа; 
Избран лекар по 
општа/ семејна 

медицина  

Хрватски завод 
за безбедност и 

здравје при 
работа 

Пријава за 
повреди при 
работа ОR ; 

 

Комисија за 
несреќи     

(Еуростат) 

МАКЕДОНИЈА Работодавач; 
Стручно лице за 
безбедност при 

работа; 
 

Државен 
инспекторат; 

Фонд за 
пензиско и 
инвалидско 

осигурување 

Известување за 
несреќа; 

Повредна листа 
ЕТ-8; 

Институт за 
јавно здравје; 

Државен 
инспекторат; 

 

 

Силните страни на процедурата за пријава на повреда се гледаат во 
дефинирањето на повредите при работа со кои временски се опфатени сите повреди 
кои се случиле при работа, вклучително и на патот од дома до работа, но и од работа 
до дома. Вклучени во пријавување на повреди при работа се сите претпријатија и 
индустрии без разлика каква дејност вршат. Во зависност од степенот на повредите, 
особено поради фактот што смртта не настанува секогаш веднаш по несреќата, 
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пријавувањето на ваквите повреди со смртни последици не се временски ограничени. 
Со ваквата поставеност и дефинираност на процедурата за пријава на повреди 
најголема заштита имаат вработените и бројот на несреќи во споредба со другите 
држави обично е поголем. Од образецот за пријава на повреда поради голем број на 
дефинирани полиња може да се направи анализа за последиците од настаната 
несреќа кои би му помогнале на работавачот да превземе соодветни превентивни 
мерки и активности (40,43).  
 Слаба страна во процедурата за пријава на повреда е начинот на пријавување, 
затоа што е потребно е да се пополнат два формулари за пријава на повреда кои 
содржат слични податоци. Притоа се губи многу време во пополнување на образците 
поради големиот број на податоци кои тие ги содржат, затоа што покрај големината на 
самиот образец за пријава на повреда потребно е истиот да се пополни во неколку 
примероци, па со тоа значително се зголемува и административниот товар. Покрај 
образецот за пријава на повреда вклучени се и други институции за кои се потребни 
дополнителни документи кои би потврдиле дека се работи за повредата при работа. 
Поради обемноста на самиот образец и целосната документација што се бара, во 
екстремни случаи на масовни повреди и колективни несреќи се отежнува 
доставувањето на сеопфатни и точни информации. Исто атака, образецот за пријава 
на повреда нема упатство за пополнување и тоа може понекогаш да доведе до 
погрешно внесување на податоци. Статистиката за повреди при работа се добива од 
две институции кои се должни да водат евиденција за повреди при работа. 
Дефинирањето на повредите и начинот на кој ги добиваат податоците се различни, па 
поради тоа се разликува и бројот на пријавени и реистрирани повреди (40,44). 

Законот за безбедност и здравје при работа, донесен 2007 година, како и 
директивата 89/391/ EEC ги обврзува сите претпријатија да спроведат проценка на 
ризик на секое работно место при што се регулираат обврските на работодавачите, 
правата и обврските на вработените, стручните лица и претставниците од редот на 
вработените (8). За прв пат се воведува законска обврска за систематско проценување 
на сите ризични фактори во еден работен процес, со цел да се утврдат можните 
опасности и штетности на работното место кои можат да предизвикаат повреди при 
работа или некако вид на професионални заболувања. Министерството за труд и 
социјална политика и Министерството за здравство се одговорни за политиката за 
безбедност и здравје при работа, која што е предводена од целите поврзани со 
пристапот кон ЕУ. Министерот надлежен за работите од областа на трудот е овластен 
да издава или одзема дозволи и донесува подзаконски акти, како и да извршува надзор 
за спроведувањето на одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа. 
Инспекцискиот надзор го врши Државниот инспекторат за труд кој е во состав на 
Министерството за труд и социјална политика. Од стапувањето на законот во сила па 
се до септември 2010 година имплементацијата на овој закон беше на најниско ниво, 
се додека не беа овластени првите 12 тела за спроведување на проценка на ризик и 
имплементација на останатите одредби од законот. Денес нивниот број порасна на 44 
овластени тела кои функционираат на територијата на Република Македонија. Токму 
ваквиот напредок во имплементацијата на законот е препознаен во извештајот на ЕУ 
за 2010-та и 2011-та година кој што укажува дека е направен видлив прогрес во 
осовременувањето на легислативата и зацврстувањето на институционалните 
капацитети. Но и покрај ваквиот напредок, сепак остануваат уште многу обврски за 
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целосна имплементација на системот за Безбедност и здравје при работа на 
национално ниво (45,46). 

Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија 
повредата при работа ја дефинира како повреда која е предизвикана од непосредно и 
краткотрајно механичко, физичко или хемиско дејство, како и повреда која е причинета 
со нагли промени во положбата на телото, ненадејно оптоварување на  
телото или со други промени на физиолошката состојба на организмот, ако таквата  
повреда причински е поврзана со вршењето на работите на работното место. Во овој 
закон под повреда на работа се подразбира и повреда која настанала на редовниот и 
вообичаен пат од местото на живеење до работа и обратно, на службен пат, како и во 
други услови што се поврзани со доаѓањето на работа или користењето на право на 
професионална рехабилитација (23). 

Повреда при работа, исто така претставува и секое заболување на работникот 
што настанало непосредно и како исклучителна последица на некој несреќен случај 
или од виша сила за време на вршење на работата или во врска со неа. За разлика од 
Македонската законска регулатива во законите на Европската унија кои се потполно 
усогласени со ESAW, повредата при работа е дефинирана како случување во текот на 
работата кое резултирало со некаква физичка или ментална повреда. Во ваквата 
дефиниција спаѓаат и намерните дејствија од страна на други лица, како и несреќите 
што се случуваат за време на работа а се надвор од просториите на претпријатието. 
Според Европската регулатива во повреди на работа не се вбројуваат и повредите 
предизвикани на пат од работа до дома и назад. При дефинирањето на повредите при 
работа, карактеристично е што според дефиницијата 319 на Европската Унија под 
повреди при работа со фатални последици се категоризираат и оние повреди кои 
резултираат со смрт до една година по настанувањето на повредата (47). 

Државниот инспекторат за труд (ДИТ) претставува орган во состав на 
Министерството на труд и социјална политика кое е надлежно за имплементација и 
надзор на Законот за безбедност и здравје во Р. Македонија (48). Во Директивата 
89/391/EEC за безбедноста и здравјето на работниците на работа, во член 9, содржана 
е одредбата за обврска на работодавачите да водат евиденција за несреќите при 
работа кои резултираат со неспособност за извршување на работните обврски повеќе 
од три дена. Врз основа на тоа, а во согласност со националните закони и правилници, 
работодавачите имаат обврска да водат евиденција и да подготвуваат извештаи за 
несреќите на работа во кои се инволвирани работниците. Оваа одредба од рамковната 
директива е вградена и во нашето национално законодавство. Така во член 36 од 
Законот за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник бр.92/2007 год.), 
работодавачот е должен веднаш, или најдоцна во рок од 48 часови да го извести 
Државниот инспекторат за труд за секој смртен случај, колективна несреќа и повреди 
на работа кои предизвикуваат времена неспособност на работа подолга од три работни 
денови (8). За таа цел Државниот инспекторат за труд, го има изготвено образецот за 
известување за несреќа при работа со 12 полиња за пополнување од страна на 
работодавачот или лице кое било во непосредна близина при случувањето на 
повредата при работа. Исто така изготвени се и евидентни листи согласно Правилникот 
за начинот на водење евиденции од областа на безбедност и здравје при работа (Сл. 
Весник 136/2007г.), кои работодавачите имаат обврска постојано да ги ажурираат (25).  
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Државниот инспекторат секоја година објавува јавно достапен извештај за работата на 
Државниот инспекторат за труд. Извештајот се изготвува врз основа на годишните 
извештаи за работа на инспекторите на трудот од подрачните единици, месечните 
извештаи за работа, изготвените информации и надзорите извршени од страна на 
раководителите на одделенијата. Истиот претставува збир на податоци за извршените 
инспекциски надзори и преземените мерки на Државниот инспекторат за труд. Токму 
во овој извештај се содржани и повредите при работа кои се пријавени во Државниот 
инспекторат за труд, односно само оние повреди за кои постои законска обврска да 
бидат пријавени, а тоа се повредите со смртен случај, колективна несреќа или повреди 
на работа кои предизвикуваат времена неспособност на работа подолга од три работни 
денови.  

Годишните извештаи за работата на Државниот инспекторат за труд се 
објавуваат јавно на нивната интернет страницата и до сега објавени се само три вакви 
извештаи и тоа од 2010, 2011 и 2012 година (28,49). Токму поради тоа овие податоци 
се земени во предвид за компаративната анализа направена во овој труд, како 
единствени заеднички податоци за сите три институции кои се предмет на ова 
истражување. Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) Македонското 
здружение за заштита при работа е невладина организација со главна цел - 
воспоставување на хуман и безбеден пристап до работата како дел од работната 
средина. Психофизичкиот интегритет на работниците, евалуацијата на работничките 
права, имплементацијата и целосната примена на легислативата од 320 областа на 
безбедноста и здравјето при работа се само некои од целите за кои се залага МЗЗПР. 
Во 2008 година, МЗЗПР стана прв ILO/CIS Колаборативен центар во Р. Македонија. 
Изворот за прибирање на податоците од евиденција на настанатите повреди при 
работа на МЗЗПР се информациите објавени во пишаните медиуми во Р. Македонија. 

Токму ваквите добиени информации за настанати несреќи при работа од 
медиумите, претставуваат основа за направените годишни извештаи за несреќа при 
работа кои успешно се објавуваат цели осум години наназад, започнувајќи од 2007-ма 
година односно од самото стапување во сила на законот за безбедност и здравје при 
работа. Македонското здружение за заштита при работа, со цел добивање на 
комплетни податоци за настанати несреќи при работа и смртни случаи во Р. 
Македонија за своите годишни извештаи побарува и официјални податоци од: Државен 
завод за статистика на Р. Македонија; ЈЗУ Институт за јавно здравје; Државен 
инспекторат за труд; Фонд за здравствено осигурување на Македонија; Фонд на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија; ЈЗУ Институт за медицина на 
трудот на Р. Македонија – Скопје; Организација на работодавачи на Македонија; Сојуз 
на синдикатите на Македонија; Конфедерација на слободни синдикати на Македонија; 
Министерство за економија; Министерство за земјоделие, шумарство и управување со 
водата; Министерство за здравство (6,50). Во поголемиот дел од извештаите, обидот 
да се добијат податоци од другите институции завршува неуспешно. Иако никаде не е 
наведена причината за не добивање на одговорот, односно на податоците за 
повредите при работа, воочливо е дека причината за тоа е непостоењето на 
методологија за евиденција на повредите при работа. Во извештајот во 2010 година е 
презентиран и извештајот на Државниот инспекторат за труд како единствена 
институција која одговорила на барањето од МЗЗПР и која имала најцелосен и 
соодветен извештај. Значајно е да се напомене дека другите две институции 
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претставуваат државни институции кои своите податоци за евиденција на повредите 
при работа ги прибираат преку обврските на работодавачот регулирани со закон. Фонд 
за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Сл. 
весник на РМ“ бр.25/2000, 34/2000 и 96/2000) заради спроведување на задолжително 
здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни 
овластувања утврдени со Законот. Со Законот за здравствено осигурување се уредува 
здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото 
осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување (51). 

Податоците за евиденција на повредите при работа во ФЗОМ може да се најдат 
во годишниот извештај на Фондот кој што се објавува во континуитет, почнувајќи од 
2003-та година па се до денес. Во РСМ евиденциите за повреда на работа се уште се 
водат преку индивидуалните пријави за повреди на работа во Образец ЕТ-8, a во 
согласност со член 17 од Законот за евиденции во областа на здравството (Сл. Лист 
бр. 2/77). Образецот се пополнува во 8 примероци, од кои 1 останува кај 
работодавачот, а останатите се доставуваа во подрачната служба на Фондот за 
здравствено осигурување, од каде се дистрибуираат до останатите извештајни 
субјекти – Центите за јавно здравје. Центрите се должни најдоцна до 5-ти во тековниот 
месец да ги достават извештаите за претходниот месец до Институтот за јавно здравје 
на Република Македонија. 

Образецот ЕТ-8 содржи 55 полиња за пополнување поделени во седум 
категории и тоа: податоци за обврзникот за поднесување на пријавата, податоци за 
повредата на работа, податоци за повредениот, податоци за непосредниот 
раководител, мислење на инспекторот на трудот по одделни прашања, извештај на 
лекарот кој го прегледал повредениот. Иако овој образец изгледа најсеопфатен, сепак 
недостасуваат некои основни податоци кои се неопходни за нивна статистичка 
обработка, тргнувајќи од недостаток на податоци за вкупното работно искуство на 
повредениот и неговото работно искуство на работното место на кое се случила 
повредата. Сепак во годишниот извештај на ФЗОМ не е опфатен ниту пак анализиран 
ниеден податок од образецот ЕТ-8. Причината за тоа може да биде и големиот опфат 
на дејности на фондот кои се содржани во самиот извештај, па поради тоа можеби 
најсоодветното решение е да се издава посебен годишен извештај на ФЗОМ кој ќе биде 
фокусиран само на анализа на статистичките податоци од евиденцијата од повредите 
при работа (27,51,52). 

Од горенаведеното, може веднаш да се утврди неусогласеноста на 
Македонските законски регулативи со Европските критериуми и стандарди поради што 
секоја компаративна анализа со било кои статистички податоци од Меѓународната 
организација на трудот и Европската Унија е несоодветна. Ваквата нестандардизирана 
статистичка обработка на податоци мора да се надмине во најкус можен рок и да се 
зголеми компаративноста на податоците од Р. Македонија што секако на долг рок ќе 
придонесе за зголемување на конкурентноста на Националниот систем за безбедност 
и здравје при работа како и негово унапредување преку анализите со поразвиените 
земји од Европската унија. Сите засегнати страни кои директно учествуваат или пак 
индиректно влијаат на евиденцијата на повредите при работа треба да се свесни за 
итноста и неопходноста на воспоставување на интегриран систем за следење и 
пријавување на повредите на работа и професионалните болести, кој би овозможил 
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евидентирање и регистрирање на сите повреди на работа и професионални болести 
на ниво на Р. Македонија. Оваа анализа треба да биде основа за понатамошни 
истражувања, за да се направи соодветен заклучок за примената на Законот за 
безбедност и здравје при работа и имплементација на системот за безбедност и 
здравје при работа на национално ниво. Исто така, тоа претставува добра основа за 
промена на одредени регулативи и воведување на единствен регистар за повреди при 
работа кој нема да биде двосмислен, туку ќе биде прецизен и усогласен со стандардите 
и методолошките пристапи на ЕУ. Една препорака која може да претставува цел на 
понатамошниот развој на ваквата анализа е воведување на информациски систем за 
евиденција на повредите при работа кој директно ќе придонесе кон усогласување на 
системот за статистичка обработка на податоците од евиденција на повредите при 
работа, со статистиката на ЕУ односно со European Statistics for Accidents at Work - 
ESAW (53,54,55). 

Стратегијата за безбедност и здравје при работа се темели на фактот дека 
чувањето и унапредувањето на здравјето на работниците е едно од основните 
човекови права и предуслов за успешна работа и оптимална продуктивност во 
претпријатијата. Основните постулати на една стратегија опфаќаат градење и 
оддржување на национална превентивна безбедносна култура и воведување на 
системи за управување со БЗР. Национална превентивна безбедносна култура е онаа 
каде што правото на безбедна и здрава работна средина е почитувано на сите нивоа, 
каде владите, работодавачите и работниците активно учествуваат во обезбедување на 
безбедна и здрава работна средина преку систем на одредени права, одговорности и 
обврски и каде принципот на превенција има највисок приоритет. Исто така, битно е да 
се спомене фактот дека Цел бр. 7. од Стратегијата за БЗР е целосно посветена токму 
на превенцијата на професионалните болести и повредите при работа (24,56). 
 Од друга страна, стратешките цели на Глобалниот Акционен план на СЗО за 
здравјето на работниците 2008-2017, усвоени на 60-то Собрание на СЗО, WHA 60.26, 
Agenda-12.13, вклучуваат планирање и имплементирање на политичките инструменти 
за здравјето на работниците, заштита и промоција на здравјето на работното место, 
унапредување на квалитетот и достапноста до службите за медицината на трудот, 
обезбедување докази за акција и пракса, истражување и вклучување на здравјето на 
работниците во другите политики (4,57). 
 Согласно WHO Health for All Data Base (WHO HFA DB, 2010), инциденцијата на 
повредите на работа на 100.000 работници во Европскиот регион изнесува 585,39; во 
земјите на ЕУ 916,71 и во Р. Македонија 51,03. Истиот извор дава податоци за 
инциденцијата на фаталните повреди на 100.000 работници: Европски регион=1.45, 
државите на ЕУ=1.14, и РМ=0,1. Евиденцијата на повредите при работа во Република 
Македонија е подобра во споредба со регистрирањето на професионалните болести. 
Во Република Македонија во периодот од 1987 до 1996 година се регистрира 
намалување на бројот на повредите на работа од 12691 во 1987 до 3909 во 1996 
година, што е одраз на намалувањето на вкупниот број на вработени, но и на 
несоодветната евиденција и пријавување на повредите на работа. Почнувајќи од 1997 
до 2002 година стапката на повреди на работа се движи од 6 до 12 повреди на 1000 
вработени (пресметан на актуелниот број на вработените во државата во соодветната 
година) и е помал од оној во земјите на ЕУ (58). Трендот на опаѓање на вкупниот број 
на повреди на работа продолжува и последните неколку години од вкупно 1957 повреди 
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на работа во 2005 година до 1048 во 2009 година, согласно податоците од Институтот 
за јавно здравје на РМ. Бројот на смртните случаи предизвикани од повреди на работа, 
регистрирани во нашата земја се движи од 0 (1999 год.) до 34 случаи (1991 год.) 
годишно. Во периодот од 1998 до 2002 се регистрира тренд на опаѓање (6-8) со годишен 
просек од 3.6 (1 случај на 100.000 вработени), додека во 2004 год. е регистриран 
најголем број смртни случаи (вкупно 18). Најголем број од повредите на работа се 
случиле во преработувачката индустрија, градежништвото, здравството, сообраќајот и 
др. Како најчеста причина за настанувањето на повредите при работа се смета 
неодговорниот однос на работодавачите и раководниот кадар во доследната примена 
на прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа (необученост на 
работниците за безбедна работа, неизвршени превентивни медицински прегледи, 
необезбедување на безбеден простор за работа, некористење на личните заштитни 
средства и др.) (59). Согласно законските прописи, работодавецот има обврска во рок 
од 48 часа писмено да го извести органот на државна управа надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот за секоја сериозна повреда која предизвикува боледување 
подолго од три дена, секоја колективна несреќа и секоја смрт предизвикана од повреда 
на работа. Работодавачот има обврска да води евиденција и ги чува извештаите за 
секоја повреда, професионална болест или несреќа на работа. Искуството покажува 
дека значителен број работодавачи не водат ваква евиденција, а нефаталните повреди 
воопшто не се пријавуваат на надлежните органи. Сите податоци за 
пријавени/регистрирани повреди на работа се евидентираат и чуваат во Државниот 
инспекторат за труд и се публицираат на месечна основа и се објавуваат на 
официјалната веб страна на Министерството за труд и социјална политика 
(www.mtsp.gov.mk) како и на веб страната на Државниот инспекторат за труд. 

Обврската на Државниот инспекторат за труд е да врши увид, подготвува 
изештаи и превзема сите пропишани мерки во случај на сериозна повреда на работа 
која предизвикала кај работникот отсуство од работа повеќе од 3 дена, како и во случаи 
на фатални повреди на работа. Регистрацијата на повредите на работа и евиденцијата 
е обврска на ИЈЗ РМ согласно Закон за евиденции во здравство (Службен весник на 
Република Македонија 20/09). Недостасува евиденцијата на лесните повреди на 
работа кај кои нема потреба од отсуство подолго од 3 дена, меѓутоа нивната 
евиденција би била индикатор за анализа на ергономско-технолошко-техничкиот 
елемент на работниот процес во различни дејности, а кој истовремено е во корелација 
со болестите во врска со работата, особено со мускулоскелетните пореметувања. 
Имајќи ја предвид сеуште високата стапка на невработеноста како и значајниот удел 
на сивата економија многу е веројатно дека значителен број на повреди и 
професионални болести не се пријавуваат. Непријавувањето е еден од главните 
проблеми поврзани со индикаторите во медицината на трудот. Наведените податоци 
укажуваат на потребата за подобрување на сите мерки за евиденција, следење и 
превенција на повредите при работа, како и за усогласување на нивната статистичка 
обработка со статистиката на ЕУ од овој домен (European Statistics for Accidents at Work 
- ESAW) што е во тек (59). 

Политиката и праксата на следење на промените во здравјето на работниците, 
бара добро организиран информативен систем, адекватно регистрирање на податоци 
во медицината на трудот, со компетентна анализа на трендовите на евидентираните 
податоци. Покрај голем број индикатори во медицината на трудот кои се следат на 
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национално и меѓународно ниво, најчесто се користат податоци кои се однесуваат на 
бројот на повредите при работа. 
 Несоодветната идентификација, евиденција и регистрација на повредите при 
работа е сеуште присутна така што официјално регистрираните податоци кои се 
однесуваат на индикаторите во медицината на трудот одговараат само на дел од овие 
барања. Токму поради сето горенаведено, развојот на информативен систем во 
областа на медицината на трудот и пошироко во областа на безбедноста и здравјето 
при работа, претставува еден од приоритетите на националната здравствена политика 
во РСМ (60). 

Во нашето актуелно истражување најголем број од испитаниците сметаат дека 
кај младите работници постои умерен (41,7%) и висок ризик (35,4%) за повреди при 
работа, додека најголем број од нив сметаат дека кај младите работници 
здравствениот статус добар (56%). Најголем број од испитаниците сметаат дека кај 
возрасните работници постои умерен (36,4%) и висок ризик (47,7%) за повреди при 
работа, додека најголем број од нив сметаат дека кај возрасните работници 
здравствениот статус лош (48%). Најголем број од испитаниците сметаат дека кај 
градежните работници постои висок (26,5%) и највисок ризик (53,1%) за повреди при 
работа, а најголем број од нив сметаат дека кај градежните работници здравствениот 
статус е лош (64%). Најголем број од испитаниците сметаат дека кај земјоделските 
работници постои умерен (33,3%) и висок ризик (42,2%) за повреди при работа, додека 
најголем број од нив сметаат дека кај земјоделските работници здравствениот статус 
е лош (58%). Најголем број од испитаниците сметаат дека кај здравствените работници 
постои умерен ризик (51,2%) за повреди при работа, а најголем број од нив сметаат 
дека кај здравствените работници здравствениот статус е добар (60%). како и дека кај 
административните работници постои најнизок (41%) и умерен ризик (35,9%) за 
повреди при работа, додека најголем број од нив сметаат дека кај административните 
работници здравствениот статус е добар (56%).  

Превенцијата на несреќи и болести на работното место бара достапност на 
конзистентни, споредбени информации за интензитетот и зачестеноста на повредите 
и болестите на работното место кои се случуваат во дадените земји. Таквите 
компаративни информации може да им помогнат на земјите да ги идентификуваат 
успесите и неуспесите на нивните полиси за безбедност и заштита на здравјето на 
работното место, да ги одредат главните проблематични области, и да донесат 
издржани одлуки за насочувањето на ресурсите. Постојат разлики во однос на 
спектарот и сеопфатноста на статистичките податоци за повредите и болестите на 
работното место. Препознавањето, превенцијата и третманот на болестите и 
несреќите при работа, како и подобрување на системите за евиденција и известување 
се од највисок приоритет за подобрување на здравјето на вработените како и на 
општеството во кое живеат. Тоа може да се постигне само со градење на капацитетот 
на системите за менаџирање со националната безбедност и здравје. Лидерството во 
менаџментот и активното учество на вработените се суштински за откривање и 
разрешување на сите опасности (61,62).  
 Професионалните повреди се природни последици од економските активности. 
Кога се појавуваат неисправности, тие предизвикуваат страдање и економска загуба 
на поединци, семејства и општества. Статистичките податоци за професионалните 
повреди на ниво на држава ќе бидe првиот чекор кон разбирање на сериозноста на ова 
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прашање. На национално ниво, пријавата за повреди на работа ќе и помогне на 
Владата да ја подигне свеста во однос на професионалните опасности, како и да се 
утврди неговата релативна итност во споредба со останатите прашања. За жал, 
веродостојни статистички податоци за повредите поврзани со работата и за жртвите 
не се достапни за поголемиот дел од светот. Покрај тоа, треба да се забележи голем 
број на други социјални и психолошки фактори кои влијаат врз статистика на 
професионални повреди: работодавците може да не успее да ги извести надлежните 
органи, плашејќи се од зголемена активност на инспекција; во одредени претпријатија, 
конкуренцијата меѓу одделенијата за "најбезбедно" производство може да доведе до 
недоволно известување; работници не можат да го пријават повреди бидејќи тие се 
плашат од губење на бонуси, или други лични недостатоци (40,43,63). 
 Соодветното собирање, сумирање и толкување на повредите поврзани со 
работата и податоците за болестите се од суштинско значење за поставување на 
приоритетите за да се постигне безбедно и здраво работно место. Овие податоци исто 
така се користат за да се сугерираат хипотези поврзани со појавата на повреди и да се 
измери ефикасноста на интервенциите за опасности. Прашањата за усогласеност со 
доброволно пријавување (т.е. дестимулативни мерки да го пријавите негативни 
здравствени настани) дефинирање на проблеми на специфични повреди и болести и 
документирање на поврзаноста на работата со повредите и болестите се сите основни 
проблеми во процесот на собирање податоци. Поставувањето приоритети за 
истражување на здравјето и безбедноста на работното место зависи од точни и 
веродостојни повреди и податоци за болестите. Сите здравствени професионални 
бази на податоци има ограничувања кога се користат за сумирање на национален опсег 
на опасностите на работното место. Споредбата на податоци од повеќе извори може 
да предизвика не веродостојни проценки од водечките професионални повреди и 
болести. Целта на овој труд е да се опише предностите и слабостите на системите за 
пријава на повреда при работа на национално ниво и да се споредат овие системи. 
Најважниот проблем во однос на податоците за повредите на работата е ограничената 
меѓународна споредливост. Дури и кога земјите-членки на ЕУ може да се смета дека 
се далеку понапред, уште многу останува да се направи (62,64). 

Во нашата актуелна студија најголемиот број од испитаниците (40%) не се 
сложуваат дека системот за евиденција на повредите при работа во РСМ е ефикасен 
и функционален, додека 36% од нив не се сложуваат дека постоечкиот образец за 
евиденција на несреќите/повредите при работа (ЕТ-8) за прибирање на адекватните и 
релевантни информации во врска со повредите при работа во РСМ е функционален и 
ефикасен. Најголем број од испитаниците (44%) силно се сложуваат дека службите за 
медицина на трудот се важни за превенција на повредите при работа во РСМ, додека 
најголем број од нив (42%) не се сложуваат дека постои адекватна достапност на 
службите за медицина на трудот до до вулнерабилните групи/сектори во РСМ. 

Според добиените резултати од нашето истражување, како и другите 
истражувања во оваа област, превенцијата на несреќи и повреди на работното место 
бара достапност на конзистентни, споредбени информации за интензитетот и 
зачестеноста на повредите на работното, а препознавањето, превенцијата и третманот 
на несреќите и повредите при работа, како и подобрување на системите за евиденција 
и известување се од највисок приоритет за подобрување на здравјето на вработените, 
заради што е неопходно зајакнување на капацитетот на системите за менаџирање со 
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националната безбедност и здравје, а лидерството во менаџментот и активното 
учество на вработените се суштински за таа цел (62). 

Обезбедувањето на релевантни статистички податоци за повредите при работа 
на ниво на држава треба да бидe првиот чекор кон разбирање на сериозноста на ова 
прашање, а соодветното собирање, сумирање и толкување на повредите при работа 
се од суштинско значење за поставување на приоритетите за да се постигне безбедно 
и здраво работно место, а поставувањето приоритети за истражување на здравјето и 
безбедноста на работното место зависи од точни и веродостојни податоци за 
повредите при работа (60,65).  
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7. ЗАКЛУЧОЦИ 
 

Според обработените податоци и резултатите добиени во истражувањето, 
можат да се донесат следните заклучоци: 
 

- Просечниот работен стаж на анкетирани 50 клучни експерти од јавниот и 
приватниот сектор ("key informants" и/или "key stakeholders") во областа изнесува 14,3 
± 9,4 години, додека рангот се движи во интервалот 1-41 години 

- Најголем број од испитаниците сметаат дека кај младите работници постои 
умерен (41,7%) и висок ризик (35,4%) за повреди при работа, додека најголем број од 
нив сметаат дека кај младите работници здравствениот статус добар (56%) 

- Најголем број од испитаниците сметаат дека кај возрасните работници постои 
умерен (36,4%) и висок ризик (47,7%) за повреди при работа, додека најголем број од 
нив сметаат дека кај возрасните работници здравствениот статус лош (48%) 

- Најголем број од испитаниците сметаат дека кај градежните работници постои 
висок (26,5%) и највисок ризик (53,1%) за повреди при работа, а најголем број од нив 
сметаат дека кај градежните работници здравствениот статус е лош (64%) 

- Најголем број од испитаниците сметаат дека кај земјоделските работници 
постои умерен (33,3%) и висок ризик (42,2%) за повреди при работа, додека најголем 
број од нив сметаат дека кај земјоделските работници здравствениот статус е лош 
(58%) 

- Најголем број од испитаниците сметаат дека кај здравствените работници 
постои умерен ризик (51,2%) за повреди при работа, а најголем број од нив сметаат 
дека кај здравствените работници здравствениот статус е добар (60%) 

- Најголем број од испитаниците сметаат дека кај административните работници 
постои најнизок (41%) и умерен ризик (35,9%) за повреди при работа, додека најголем 
број од нив сметаат дека кај административните работници здравствениот статус е 
добар (56%) 

- Најголемиот број од испитаниците (40%) не се сложуваат дека системот за 
евиденција на повредите при работа во РСМ е ефикасен и функционален 

- Најголемиот број од испитаниците (36%) не се сложуваат дека постоечкиот 
образец за евиденција на несреќите/повредите при работа (ЕТ-8) за прибирање на 
адекватните и релевантни информации во врска со повредите при работа во РСМ е 
функционален и ефикасен 
 - Најголем број од испитаниците (44%) силно се сложуваат дека службите за 
медицина на трудот се важни за превенција на повредите при работа во РСМ, додека 
најголем број од нив (42%) не се сложуваат дека постои адекватна достапност на 
службите за медицина на трудот до до вулнерабилните групи/сектори во РСМ 

- Превенцијата на несреќи и повреди на работното место бара достапност на 
конзистентни, споредбени информации за интензитетот и зачестеноста на повредите 
на работното, а препознавањето, превенцијата и третманот на несреќите и повредите 
при работа, како и подобрување на системите за евиденција и известување се од 
највисок приоритет за подобрување на здравјето на вработените 

- Поради тоа, неопходно е зајакнување на капацитетот на системите за 
менаџирање со националната безбедност и здравје, а лидерството во менаџментот и 
активното учество на вработените се суштински за таа цел 
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- Релавантните статистичките податоци за повредите при работа на ниво на 
држава треба да бидe првиот чекор кон разбирање на сериозноста на ова прашање 

- Соодветното собирање, сумирање и толкување на повредите при работа се од 
суштинско значење за поставување на приоритетите за да се постигне безбедно и 
здраво работно место, а поставувањето приоритети за истражување на здравјето и 
безбедноста на работното место зависи од точни и веродостојни податоци за 
повредите при работа.  
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8. ПРЕПОРАКИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ 
 

Врз основа на резултатите добиени од истражувањето, можат да се донесат 
следниве прелог-мерки и препораки за намалување или елиминирање на ризиците за 
повреди при работа кај различните категории работници: 

 
- Работодавачите и работниците имаат суштински интерес за релевантни 

податоци за повредите на работното место и според тоа треба да бидат активно 
вклучени во процесот на креирање на превентивни мерки уште од самиот почеток и 
соодветно вклучени во системот за БЗР 

- Потребно е прибирање на позитивни искуства и добри практики, а со оглед на 
фактот дека работодавачите и вработените се директно засегнати од несреќите и 
повредите при работа, тие мора да имаат активна улога во процесот 

- Многу подобро е да се постави еден сеопфатен систем за несреќи и повреди 
при работа, како и несреќи и повреди при патување од и до работното место 

- Најдобро е една независна и компетентна институција да биде задолжена за 
прибирање на сите податоци од пријавените несреќи и повреди на работните места и 
на тој начин таа да овозможи најдобри информативни услуги за оние на кои им се 
потребни податоци за безбедноста и здравјето на работното место, а 
стандардизираните формулари би го олесниле трудот околу пријавувањето и би 
осигурале релевантни податоци 

- Подобрувањето на процедурите за пријава на повреда при работа ќе резултира 
со покорисни записи за несреќите и повредите, ќе овозможи собирање на подобри 
податоци и информации за зачестеноста на повредите работното место на државно 
ниво, ќе промовира повисока свест и инволвираност кај вработените за бележење и 
пријавување на повредите, ќе се поедностави системот за бележење и следење за 
работодавачите и ќе дозволи зголемена употреба на компјутери и телекомуникациска 
технологија за целите на бележењето и следењето на несреќите и повредите поврзани 
со работното место 

- Потребно е залагање од сите инволвирани во доменот на БЗР за намалување 
на бројот на повреди и несреќи на работното место преку спроведување на обуки, 
постојано освежување на протоколите и принципите на работа, особено во случаи на 
итност, како и континуирано зголемување на свеста на вработените за ризиците на 
работното место 

- Потребна е целосна соработка помеѓу работниците, работодавачите и 
синдикатот за подобрување на безбедноста, здравјето и благосостојбата на работното 
место 

- Неопходно е интезивирање на соработката и размена на искуства со државните 
институции во доменот на планирање и промовирање на заложбите за унапредување 
на здравјето и безбедноста на работниците преку дијалог со работодавачите кој би 
требало да стане дел од позитивните законски прописи во нашата држава 

- Неопходно е зголемување на мотивацијата и ангажираноста на работниците во 
грижата за зачувување и унапредување на здравјето на работното место, како и 
унапредување на културата за превенција во остварувањето на БЗР. 
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Анекс 1. 
 

Прашалник за идентификација и евалуација на дејности и сектори во РСМ кои се 

изложени на зголемен ризик од несреќи и повреди на работните места 

 

1. Податоци за за Одговарачот:  

 

1.1. Сектор:    1. Јавен          2.  Приватен   

1.2. Работно искуство во областа: _______ години 

1.3. Профил и област/експертиза на Одговарачот: 1) специјалист по медицина на трудот 2) 

претставник на здружение за заштита при работа 3) претставник на синдикат 4) претставник на 

здружение на работодавци 5) претставник на работници 6) друго 

_______________________________________  

     

2. Вулнерабилни групи и/или сектори на работници 

 

2.1. Млади работници (под 18 години)  

 

2.1.1. Дали мислите дека младите работници имаат поголема можност за повреди при работа 

споредено со возрасните работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

 ако се сложувате/силно се сложувате, причините се: 

 1.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 2.   поголема чувствителност кон опасностите од работното место 1. не 2. да  

 3.   незрелост, раст и развој 1. не 2. да  

 4.   ниски приходи 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот 1. не 2. да  

6.   недостаток на информации и тренинг за опaсности и штетности на работното  

      место и мерки за превенција 1. не 2. да 

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да 

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост  1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:________________________________________  

      

 ако се сложувате/силно се сложувате, квантифицирајте го ризикот за повреди при работа 

кај младите работници     

  1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди)
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2.1.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на младите работници?  

1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен; ако е лош, квантифицирајте го “лош” според Вашето 

мислење  

                        1   2   3   4   5 (објаснување: 1 - многу малку .... 5 - премногу)    

 

2.1.3. Дали мислите дека достапноста на службите од примарната здравствена заштита е полоша 

за младите работници, споредено со другите работници и сектори:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.1.4. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за младите 

работници, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам    

  

2.2. Возрасни работници (над 55 години)  

 

2.2.1. Дали мислите дека возрасните работници имаат поголема можност за повреди при работа 

споредено со помладите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

ако е се сложувате/силно се сложувате, причините се:    

 1.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 2.   поголема осетливост кон опасностите и штетностите од работното место  

                  поради возраста   1. не 2. да  

 3.   општи здравствени проблеми 1. не 2. да  

 4.   ниски приходи 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот 1. не 2. да  

 6.   недостаток на информации и тренинг за штетностите и опасностите на работното   

                  место и мерки за превенција    1. не 2. да 

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да 

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост  1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:________________________________________  

  

ако се сложувате/силно се сложувате, според Вашето лично сфаќање, квантифицирајте 

го ризикот за повреди при работа кај возрасните работници      

 1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди) 
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2.2.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на возрасните работници?  

1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен;  ако е лош, квантифицирајте го “лош” според Вашето 

мислење  

            1   2   3   4   5 (објаснување: 1 - многу малку .... 5 - премногу)    

 

2.2.3. Дали мислите дека достапноста на службите од примарната здравствена заштита е полоша 

за возрасните, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.2.4. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за 

возрасните, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

2.3. Градежништво  

 

2.3.1. Дали мислите дека работниците во градежништвото имаат поголема можност за повреди 

при работа споредено со работниците во другите сектори:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

   

ако се сложувате/силно се сложувате, причините се:    

 1.   големи ризици на работните места  1. не 2. да  

 2.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 3.   ниски приходи 1. не 2. да  

  4.  ниско ниво на општа едукација и знаење 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот  1. не 2. да  

 6.   недостаток на информации и тренинг за штетностите и опасностите на работното  

      место и мерки за превенција 1. не 2. да  

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да  

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост   1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:______________________________________   

 ако се сложувате/силно се сложувате, квантифицирајте го ризикот за повреди при работа 

кај работниците во градежништвото     

 1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди) 

   

2.3.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на работниците во градежништвото?  
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1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен;  ако е лош, квантифицирајте го “лош” според Вашето 

мислење  

            1   2   3   4   5 (објаснување: 1 - многу малку .... 5 - премногу)    

2.3.3. Дали мислите дека достапноста на службите од примарната здравствена заштита е полоша 

за градежните, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.3.4.. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за 

градежните, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

2.4. Земјоделство 

 

2.4.1. Дали мислите дека земјоделците имаат поголема можност за повреди при работа 

споредено со работниците во другите сектори:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

ако се сложувате/силно се сложувате, причините се: 

 1.   зголемен ризик на работните места  1. не 2. да  

 2.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 3.   ниски приходи 1. не 2. да  

 4.   ниско ниво на општа едукација и знаење 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот  1. не 2. да 

 6.   недостаток на информации и тренинг за штетностите и опасностите на работното  

                  место и мерки за превенција 1. не 2. да 

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да 

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост   1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:_______________________________________   

  

ако се сложувате/силно се сложувате, квантифицирајте го ризикот за повреди при работа 

кај земјоделците     

 1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди) 

   

2.4.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на земјоделците?  

1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен;  ако е лош, квантифицирајте го “лош” според Вашето 

мислење  

            1   2   3   4   5 (објаснување: 1 - многу малку .... 5 - премногу)    
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2.4.3. Дали мислите дека достапноста на службите од примарната здравствена заштита е полоша 

за земјоделците, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.4.4. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за 

земјоделците, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.5. Текстилна индустрија  

 

2.5.1. Дали мислите дека текстилните работници имаат поголема можност за повреди при 

работа споредено со работниците во другите сектори:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

   

ако се сложувате/силно се сложувате, причините се:    

 1.   зголемен ризик на работните места  1. не 2. да  

 2.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 3.   ниски приходи 1. не 2. да  

 4.   ниско ниво на општа едукација и знаење 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот  1. не 2. да  

 6.   недостаток на информации и тренинг за штетностите и опасностите на работното  

                  место и мерки за превенција 1. не 2. да  

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да  

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост   1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:_______________________________________  

  

ако се сложувате/силно се сложувате, квантифицирајте го ризикот за повреди при работа 

кај текстилните работници     

 1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди) 

   

2.5.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на текстилните работници?  

1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен;  ако е лош, квантифицирајте го “лош” според Вашето 

мислење  

            1   2   3   4   5 (објаснување: 1 - многу малку .... 5 - премногу)    
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2.5.3. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за 

текстилните, споредено со другите работници: 1. не 2. да   

 

2.6. Здравствен сектор  

 

2.6.1. Дали мислите дека здравствените работници имаат поголема можност за повреди при 

работа споредено со работниците во другите сектори:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

ако се сложувате/силно се сложувате, причините се:    

 1.   зголемен ризик на работните места  1. не 2. да  

 2.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 3.   ниски приходи 1. не 2. да  

 4.   ниско ниво на општа едукација и знаење 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот  1. не 2. да  

 6.   недостаток на информации и тренинг за штетностите и опасностите на работното  

                  место и мерки за превенција 1. не 2. да  

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да  

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост   1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:_______________________________________  

  

ако се сложувате/силно се сложувате, квантифицирајте го ризикот за повреди при работа 

кај здравствените работници    

 1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди) 

   

2.6.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на здравствените работници?  

1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен;  ако е лош, квантифицирајте го “лош” според вашето 

мислење  

            1   2   3   4   5 (објаснување: 1-малку .... 5-премногу)    

 

2.6.3. Дали мислите дека достапноста на службите од примарната здравствена заштита е полоша 

за здравствените, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     
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2.6.4. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за 

здравствените, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.7  Административен сектор 

 

2.7.1. Дали мислите дека административните работници имаат поголема можност за повреди 

при работа споредено со работниците во другите сектори:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

ако се сложувате/силно се сложувате, причините се:    

 1.   зголемен ризик на работните места  1. не 2. да  

 2.   лоши услови за работа 1. не 2. да  

 3.   ниски приходи 1. не 2. да  

 4.   ниско ниво на општа едукација и знаење 1. не 2. да  

 5.   недостаток на адекватна покриеност од медицина на трудот  1. не 2. да  

 6.   недостаток на информации и тренинг за штетностите и опасностите на работното  

                  место и мерки за превенција 1. не 2. да  

 7.   недостаток на информации и едукација за здрав животен стил 1. не 2. да  

 8.   недостаток на законска заштита и поддршка 1. не 2. да  

 9.   неадекватна имплементација на законската заштита и поддршка 1. не 2. да  

 10. недостаток на официјална поддршка од синдикатот  1. не 2. да  

 11. недостаток на официјална поддршка од организациите на работодавци 1. не 2. да 

 12. неадекватен однос работодавци/работници 1. не 2. да  

 13. недоволни вештини и пониска вработливост   1. не 2. да  

 14. недоволна свесност за правата 1. не 2. да  

 15. друго:_______________________________________  

  

ако се сложувате/силно се сложувате, квантифицирајте го ризикот за повреди при работа 

кај административните работници     

 1   2   3   4   5 (објаснување: 1-најнизок ризик .... 5-највисок ризик за повреди) 

   

2.7.2. Кое е Вашето мислење за здравствениот статус на административните работници?  

1. не знам   2. лош   3. добар;  4. одличен;  ако е лош, квантифицирајте го “лош” според вашето 

мислење  

            1   2   3   4   5 (објаснување: 1-малку .... 5-премногу)    

 

2.7.3. Дали мислите дека достапноста на службите од примарната здравствена заштита е полоша 

за административните, споредено со другите работници:  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

2.7.4. Дали мислите дека достапноста на службите за медицина на трудот е полоша за 

административните, споредено со другите работници:  
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1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

  

3. Систем за евиденција на повредите при работа 

 

3.1. Дали сметате дека системот за евиденција на повредите при работа е ефикасен и 

функционален? 

 

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

3.2. Дали сметате дека постоечкиот образец за евиденција на несреќите/повредите при работа 

(ЕТ-8) е функционален и ефикасен за прибирање на адекватните и релевантни информации во 

врска со повредите при работа? 

 

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

4. Служби за медицина на трудот (СМТ)  

 

4.1. Дали сметате дека СМТ се важни за превенцијата на повредите при работа? 

   

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

4.2. Дали сметате дека СМТ се доволно достапни до вулнерабилните групи/сектори во Р.С. 

Македонија? 

  

1. силно не се сложувам 2. не се сложувам 3. ниту се сложувам ниту не се сложувам 4. се 

сложувам 5. силно се сложувам     

 

4.3. Дали имате други сугестии во поглед на вулнерабилните групи/сектори во Р.С. Македонија? 

________________________________________________________________  

 
 
 
 


