
27 февруари 2014  Бр. 41 - Стр. 91 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1197. 

Врз основа на член 18 –в став 4  од Законот за без-

бедност и здравје при работа (“Службен  весник на Ре-

публика Македонија” бр.  92 /07, 136/11, 23/13, 25/13, 

137/13 и 164/13), министерот за труд и социјална поли-

тика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕТО  НА АКТИВНО-

ТО И ПАСИВНОТО УЧЕСТВО  ВО  ОБУКИТЕ ЗА 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ 

ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА И ФОР-

МАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА СТЕК-

НАТИТЕ БОДОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА 

ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува  начинот на боду-

вањето на активното и пасивното учество  во обуките 

за  стручно усовршување на стручните лица за безбед-

ност при работа и формата и образецот на потврдата за 

стекнатите бодови за учество на обуката за стручно 

усовршување.  

 

Член 2 

За стручното  усовршување стручните лица за без-

бедност при работа ги добиваат следните бодови: 

 

Вид  на стручно  

усовршување 

Времетраење 

или  

количина   

Бодови 

Активно учество како пре-

давач на обука во земјата  1 тема 20 

Активно учество како пре-

давач на обука во странство 1 тема 20 

Пасивно учество како слу-

шател на обука во земјата 1 ден 10 

Пасивно учество како слу-

шател на обука во странство 1 ден 10 

Објавување на стручни 

или научни трудови во 

стручни и научни списа-

нија или во зборник од на-

ционална или меѓународ-

на конференција 1 труд 10 

Доедукација односно стек-

нување на титула магистар                                     

или доктор на науки во об-

ласта, за тековната година                                                                                                                                      1 титула 30 

Учество во проценка на 

ризик на работни места на 

стручно лице е 2 бода, за 

време од една година  

1 работно 

место 0,1 

 

Член 3 

Потврдата за стекнатите бодови  за  учество на обу-

ката за стручно усовршување организирана во  и над-

вор  од Република Македонија, се издава на образец кој 

се печати на хартија со бела боја со А4 формат, во три 

идентични примероци  и ги содржи следните податоци: 

1. назив  и седиште на организаторот, 

2. име и презиме на учесникот, 

3. број на уверение за положебн стручен испит на 

стручно лице за безбедност при работа, 

4. место/држава  на одржување на обуката,  

5. времетраење на обуката,  

6. тема на стручната обука, 

7. стекнати бодови, 

8. датум и место,  

9. име,  презиме и потпис на одговорното лице. 

Потврдата од ставот 1 на овој член е дадена во при-

лог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за стручно усовршу-

вање на стручни лица  од областа на безбедност при ра-

бота (“Службен весник на Република Македонија” бр. 

56/12). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

   

Бр. 02-1379/1  

19 февруари 2014 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 



 Стр. 92 - Бр. 41                                                                                 27 февруари 2014 
 

                         
 
 
 


