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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

883. 
Врз основа на член  47  од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен  весник на Република 
Македонија” бр.  92 /07), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД 
РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА  

ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

барања за обезбедување на здравјето на вработените од 
ризиците поврзани со влијанието на хемиските суп-
станци кои се присутни во работната средина или кои 
се резултат на било која  дејност која вклучува хемиски 
супстанци.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат и на  
вработените кои се изложени или би можеле да бидат 
изложени на канцерогени, мутагени и супстанци со то-
ксични ефекти на репродукцијата, транспортот на 
опасни хемиски супстанци, доколку не се во спротив-
ност со прописите што регулираат повисоки стандарди 
за безбедност и здравје при работа на вработените од 
овие супстанци, со исклучок на работи при кои врабо-
тените се изложени само на јонизирачко зрачење.  

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. "Хемиска супстанца" e секој хемиски елемент 
или неговите соединенија во природна состојба или ко-
ја се произведува, употребува или се ослободува, вклу-
чувајќи го нејзиното ослободување како отпад при би-
ло која работна активност, без разлика дали се произве-
дени намерно или ненамерно и без разлика на тоа дали 
се пласира на пазарот или не.  

2. "Опасна хемиска супстанца" e: 
- хемиска супстанца која согласно со критериумите 

за класификација претставува опасна супстанца и во 
согласност со постојните прописи, освен оние супстан-
ци кои се соодветни на критериумите за класификација 
како опасни за животната средина.  

-  хемиска супстанца која согласно со критериумите 
за класификација се третира како опасна смеса, во сог-
ласност со прописите од оваа област, освен оние смеси 
кои се во согласност со критериумите за класификаци-
ја како опасни за животната средина.  

- хемиска супстанца, која иако не претставува опас-
на супстанца согласно алинеите 1 и 2 на оваа точка,  
поради своите физичко-хемиски, хемиски и токсиколо-
шки својства и начинот како се употребува или на ка-
ков начин е присутна во работната средина може да 
претставува ризик за безбедност и здравје при работа 
на вработените, вклучително и хемиска супстанца на 
која í се определени граничните вредности за професи-
онална изложеност, во согласност со член 4 од овој 
правилник.  

3. "Дејноста која ги вклучува хемиските супстанци" 
е секоја работа кај која хемиските супстанци се употре-
буваат или се планира да се употребат, вклучувајќи го 
производството, ракувањето, складирањето, транспор-
тот, отстранувањето или преработката или кои се ре-
зултат од таква работа.  

4. "Гранична вредност на професионална изложе-
ност", е просечна концентрација на опасни хемиски 
супстанци во воздухот во работно место во зоната на 
дишење, која вообичаено не му штети на работникиот 
ако тој работи во услови на  концентрација на опасни 
супстанци во воздухот на работна средина, која е пома-
ла или еднаква на граничната вредност на опасните хе-
миските супстанци, за осумчасовна дневна работа/ че-
тириесет часа неделно полно работно време, во нор-
мални микроклиматски услови и во услови на лесна 
физичка работа.  

Граничната вредност е дефинирана за осумчасовна 
изложеност. 

Граничната вредност за опасни супстанци во возду-
хот во работната просторија дефинирана е при темпе-
ратура 20ºC и притисок 1, 013×10 Pa. 

5. „Биолошка гранична вредност“ е индикативно 
ниво на опасни хемиски супстанци и нејзините метабо-
лити во ткивата, телесните течности или издишување-
то во воздух, независно од тоа дали опасните хемиски 
супстанци се внесени во организмот преку вдишување, 
консумирање или преку кожа.  

6. „Следење на здравствената состојба“ е проценка 
на поединечниот вработен, со цел да се утврди здрав-
ствената состојба на тој поединец во однос на изложе-
носта на специфични хемиски супстанци при работа. 

7. „Опасност“ е карактеристика на хемиската суп-
станца која може потенцијално да предизвика штета. 

8. „Ризик“ е веројатност да дојде до штетни влија-
нија при употребата и/или изложеноста на вработениот 
на хемиски супстанци.     

 
Член 4 

(1) Обврзувачките гранични вредности за професи-
онална изложеност се дадени во Прилог бр. 1, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

(2) Обврзувачките биолошки гранични вредности и 
мерките за следење на здравствената состојба се даде-
ни во Прилог бр.2,  кој е составен дел на овој правил-
ник.  
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Член 5 
(1) Пред почетокот на изведувањето на секоја рабо-

та од страна на  работодавачот се утврдува дали во ра-
ботната средина има опасни хемиски супстанци, а до-
колку се утврди дека има, треба да се изврши проценка 
на ризик по безбедноста и здравјето на вработените од 
тие супстанци.  

(2) Од страна на работодавачот при проценката на  
ризик треба да се имаат предвид: 

- Опасните својства на хемиските супстанци; 
- Податоците за безбедноста и здравјето кои ги 

обезбедува добавувачот; (на пример, безбедносен 
лист); 

- Нивото, видот и траењето на изложеност; 
- Количините на хемиските супстанци, како и дру-

гите околности при работа со хемиски супстанци; 
- Граничните вредности за професионална изложе-

ност или биолошки гранични вредности; 
- Ефектот на превентивните мерки кои се или ќе би-

дат преземени; 
- Достапните наоди на веќе спроведеното следење 

на здравствената состојба.  Добавувачот на хемиските 
супстанци на барање на работодавачот треба да даде 
дополнителни информации кои се потребни за процен-
ката на ризиците и доколку е тоа можно и специфична 
проценка на ризик за корисниците.  

(3) Документираната проценка на ризик треба да се 
наоѓа кај работодавачот. Врз основа на оваа проценка 
работодавачот треба да утврди кои мерки од членовите 
6 и 7 од овој правилник биле преземени. Проценката на 
ризик треба да ја вклучи и  оправданоста на работода-
вачот дека поради природата и обемот на ризикот во 
врска со хемиските супстанци понатамошна детална 
проценка на ризикот не е потребна.  

(4) Работодавачот треба проценката на ризик посто-
јано да ја дополнува, а особено ако е дојдено до значи-
телни промени поради кои оваа проценка на ризик не е 
соодветна или кога тоа го бараат наодите од следењето 
на здравствената состојба.  

(5) При проценката на ризик работодавачот треба 
да ги има предвид и останатите активности во работна-
та средина како на пример, одржувањето, ракувањето, 
складирањето, внатрешниот транспорт од кои може да 
се очекува зголемена изложеност, како и други причи-
ни поради кои може да дојде до штетни влијанија по 
безбедноста и здравјето на вработените и покрај сите 
превземени и изведени технички мерки.   

(6) При активностите од кои може да дојде до из-
ложување на повеќе опасни хемиски супстанци рабо-
тодавачот треба да ја процени опасноста која произ-
легува како комбинација од сите присутни хемиски 
супстанци.  

(7) Во случај на нови активности кои вклучуваат 
опасни хемиски супстанци може да се отпочне со рабо-
та дури откако ќе биде проценета опасноста и откако 
ќе се предвидат и спроведат мерките на заштита.  

 
Член 6 

(1) Од страна на работодавачот во рамките на свои-
те надлежности за сите свои дејности кои вклучуваат 
опасни хемиски супстанци треба да се обезбеди без-
бедност и здравје на вработените со примена на по-
требни превентивни мерки во согласност со прописите 
за безбедност и здравје при работа, како и мерките кои 
се пропишани со овој правилник.  

(2) Ризиците за безбедност и здравје на вработените 
при работа, кои ги вклучуваат и опасните хемиски суп-
станци, работодавачот треба да ги отстрани или да ги 
намали на најниско можно ниво на следниот начин:  

- со проектирање и организирање на системи на ра-
бота на работно место; 

- набавка на соодветна опрема за работа со хемиски 
супстанци и постапки за одржување кои ги гарантираат 
безбедноста и здравјето на вработените при работа; 

- сведување на минимум на бројот на вработени кои 
се изложени или кои би можеле да бидат изложени; 

- сведување на минимум на времетраењето и на ин-
тензитетот на изложеноста; 

- соодветни хигиенски мерки; 
- намалување на количеството на хемиските суп-

станци присутни во работната средина на минимум кој 
се бара за видот на работата;   

- соодветни работни постапки, вклучувајќи ги и по-
стапките за безбедно ракување, складирање, внатрешен 
транспорт на опасни хемиски супстанци и на отпад кој 
содржи такви хемиски супстанци во работната средина.   

(3) Кога резултатите од проценката на ризикот од 
член 5 став 1 од овој правилник ќе покажат ризик за 
безбедноста и здравјето на вработените се применуваат 
посебни заштитни мерки, превентивни мерки и мерки 
за набљудување пропишани со членовите 7,8 и 11 од 
овој правилник.  

(4) Кога резултатите од проценката на ризикот од 
член 5 став 1 од овој правилник ќе покажат дека, пора-
ди количината на опасна хемиска супстанца присутна 
во работната средина постои само мал ризик по безбед-
носта и здравјето на вработените од опасност на хеми-
ските супстанци и дека мерките преземени во соглас-
ност со ставовите 1 и 2 од овој член се доволни за на-
малување на тој ризик, не се применуваат одредбите од 
членовите 7, 8 и 11 од овој правилник.  

 
Член 7 

(1) Ризикот од опасни хемиски супстанци по без-
бедноста и здравјето на вработените од страна на рабо-
тодавачот, треба да се отстрани или да се сведе на нај-
ниско можно ниво.  
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(2) Опасната хемиска супстанца или процесот со 
хемиска супстанца од страна на работодавачот треба да 
се замени со хемиска супстанца или процес кој не е 
опасен или е помалку опасен по безбедноста и здравје-
то на вработените, ако е тоа технички возможно. До-
колку поради видот на работата не е можно ризикот да 
се отстрани со замена на опасните хемиски супстанци 
или процесите со хемиски супстанци по безбедноста и 
здравјето на вработените, од страна на  работодавачот 
треба да се обезбеди, ризикот да се намали на најниско 
можно ниво со примена на заштитни и превентивни 
мерки соодветни на проценката на ризикот согласно 
член 5 од овој правилник. Овие мерки треба да се пре-
земаат по следниов редослед: 

а) проектирање на соодветни работни процеси и 
технички направи за регулирање и употреба на соод-
ветна работна опрема и материјали со цел да се спречи 
или што е можно повеќе да се намали ослободувањето 
на опасни хемиски супстанци кои би можеле да прет-
ставуваат ризик по безбедноста и здравјето на вработе-
ните во работната средина; 

б) примена на колективни заштитни мерки на поче-
токот на местото каде што настанува ризикот, како што 
е соодветна вентилација и соодветни организациски 
мерки;  

в) кога изложеноста не може да се спречи со други 
средства, да се користат поединечни заштитни мерки, 
вклучувајќи ја и опремата за лична заштита; 

(3) Во зависност од степенот и видот на ризикот ра-
ботодавачот треба да обезбеди следење на здравствена-
та состојба во согласност со член 11 од овој правилник.  

(4) Редовно и кога ќе дојде до промена на условите 
кои можат да влијаат на изложеноста на вработените 
на хемиски супстанци од страна на работодавачот тре-
ба да се извршат мерења на концентрацијата на хеми-
ските супстанци кои би можеле да претставуваат ризик 
по здравјето на вработените во работното место при 
тоа да се имаат во предвид граничните вредности за 
професионална изложеност.  

(5) За да се поправи состојбата кога една гранична 
вредност на професионална изложеност е надмината, 
од страна на  работодавачот се земаат предвид резулта-
тите од постапките од став 4 од овој член и во секој 
случај кога ќе се утврди дека граничните вредности на 
професионалната изложеност се пречекорени, работо-
давачот треба веднаш да ги примени сите превентивни 
заштитни и контролни мерки, а при тоа да ја согледа 
причината за зголемените гранични вредности.  

(6) Врз основа на севкупната оценка и на општите 
принципи за спречување на ризиците наведени во чле-
новите 5 и 6 од овој правилник, работодавачот ги пре-
зема техничките и/или организациските мерки соодвет-
ни на природата на работењето, вклучувајќи и склади-
рање, ракување и разделување на некомпатибилните 

хемиски супстанци, обезбедувајќи заштита на вработе-
ните од опасностите кои произлегуваат од физичко-хе-
миските карактеристики на хемиските супстанци. Сог-
ласно со редоследот на приоритети работодавачот тре-
ба да ги преземе следниве мерки: 

а) треба да спречи присуство на опасни концентра-
ции на запаливи супстанци или опасни количества на 
хемиски нестабилни супстанци на работната средина, 

б) доколку природата на работата не дозволува 
спроведување на мерката пропишана во точката а на 
овој став работодавачот треба да избегнува присуство 
на запаливи извори кои би можеле да предизвикаат по-
жар и експлозија, или да избегнува неповолни услови 
кои би можеле да предизвикаат хемиски нестабилните 
супстанци или мешавини на супстанци да создадат 
штетни физички ефекти, 

в) треба да ги намали штетните влијанија по здрав-
јето и безбедноста на вработените во случај на пожар 
или на експлозија поради палење на запаливи супстан-
ци, или на штетните физички последици кои произле-
гуваат од хемиски нестабилни супстанци или мешави-
ни на супстанци.  

(7) Работната опрема и сигурносните системи за 
безбедност на вработените од страна на работодавачот 
треба да се обезбедени, да се проектирани, произведе-
ни и изработени и набавени во согласност со прописи-
те за безбедност за опрема, машини и производи (CE).  

(8) Од страна на работодавачот треба да се презе-
мат организациските и техничките мерки во согласност 
со прописите за опрема и заштитни системи кои се на-
менети за потенцијално експлозивни атмосфери.  

(9) Од страна на работодавачот терба да се презе-
мат мерки за да се обезбеди задоволителна контрола на 
средствата и опремата за работа или за обезбедување 
опрема за спречување на експлозии или подготвителни 
мерки за ослободување на притисокот од експлозии.  

 
Член 8 

(1) За да се обезбеди безбедноста и здравјето на 
вработените од несреќи, инциденти или од вонредни 
ситуации поврзани со присуство на опасни хемиски 
супстанци во работната средина, од страна на работо-
давачот се утврдуваат постапки (акциски планови) кои 
треба да се применат во случај да дојде до таков на-
стан, за да се преземе соодветна активност. Овие мерки 
ги вклучуваат и сите практични безбедносни вежби 
кои редовно се спроведуваат во одредени интервали и 
обезбедување на соодветни средства за прва помош.  

(2) Во случај на појава на настан од став 1 од овој 
член, од страна на  работодавачот веднаш се преземаат 
мерки за ублажување на последиците од настанот и се 
информираат засегнатите вработени за настанот. За да 
се врати состојбата во нормала работодавачот треба: 
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- да ги спроведе соодветните мерки за да ја поправи 
ситуацијата колку што е можно поскоро, 

- да им дозволи работа во погодената област само 
на оние вработени кои се неопходни за извршување на 
поправките и за другите потребни работи. 

(3) На вработените на кои им е дозволено да рабо-
тат во погодената област им се обезбедува соодветна 
заштитна облека, лична заштитна опрема, специјализи-
рана безбедносна опрема и друга опрема, која тие тре-
ба да ја користат сè додека трае ситуацијата. Таа ситуа-
ција не треба да биде трајна. На незаштитени лица не 
им се дозволува да останат во погодената област.  

(4) Од страна на работодавачот се преземаат сите 
потребни мерки за обезбедување на системи за преду-
предување и други системи за известување, кои се по-
требни за сигнализирање на зголемениот ризик по без-
бедноста и здравјето, за да се овозможи соодветен од-
зив и да се спроведат соодветни мерки, помош, итни 
излези и евакуација.   

(5) Работодавачот треба да обезбеди достапност до 
сите информации за мерките кои ќе ги преземе во пог-
лед на работа со опасни хемиски супстанци. Пристапот 
до овие информации треба да биде обезбеден за реле-
вантните внатрешни и надворешни служби, кои се над-
лежни за спроведување на мерки во случај на несреќи 
и вонредни ситуации.  

(6) Информациите од став (5) на овој член ги опфа-
ќаат следните работи: 

- Претходно известување за опасностите при рабо-
та, мерки за идентификација на опасноста, безбедносни 
мерки и постапки за претпазливост, кои ќе им овозмо-
жат на службите надлежни за постапување во случај на 
криза да подготват сопствени постапки за одговор и 
мерки за претпазливост; 

- Сите достапни информации за посебните опасно-
сти кои настануваат, или за кои постои опасност да на-
станат за време на несреќа или вонредна ситуација, 
вклучувајќи и информации за подготвените постапки 
според овој член.  

 
Член 9 

(1) Од страна на работодавачот, треба да се обезбе-
дат за своите работници и/или нивните претставници: 

- податоци за проценка на ризикот и информации за 
сите позначајни промени на работната средина кои до-
ведуваат до измена на проценките на ризикот;  

- известувањата за опасните хемиски супстанци, 
кои се појавуваат на работната средина, видот на тие 
супстанци, ризиците по безбедноста и здрјавето, соод-
ветни гранични вредности на професионална изложе-
ност и други релевантни податоци кои се однесуваат на 
овие супстанци.  

- обука и информирање за соодветните мерки на 
претпазливост и активности кои треба да ги преземат 
за да се заштитат себе си и другите вработени во работ-
ната средина;  

- пристап до сите безбедносни листови обезбедени 
од добавувачот (производителот, дистрибутерот и ис-
порачувачот). 

(2) Од страна на работодавачот документите и по-
датоците од став 1 на овој член редовно се дополнуваат 
во согласност со проценката на ризик и при тоа се сог-
ледуваат сите околности и се проследуваат до вработе-
ните усно, преку индивидуална обука или оспособува-
ње, а поткрепено со пишани податоци, зависно од ви-
дот и степенот на ризикот, на начин разбирлив за вра-
ботените.  

(3) Кога садовите и цевките кои се употребуваат за 
опасни хемиски супстанци при работа не се означени 
во согласност со прописите за означување на хемиски 
супстанци и со пропишаните знаци за безбедност на 
работната средина, работодавачот треба да обезбеди 
јасно утврдена содржина на садовите и цевките, видот 
на содржината и можните опасности.  

(4) На барање на работодавачот, од страна на доба-
вувачот или производителот треба да се  достават сите 
информации за опасните хемиски супстанци, кои се 
потребни за проценка на ризикот.  

 
Член 10 

(1) За да се спречи изложеноста на вработените од 
ризици по здравјето кои произлегуваат од одредени хе-
миски супстанци и/или одредени дејности, се забрану-
ва производството, преработката или користењето на 
хемиски супстанци и дејности кои вклучуваат хемиски 
супстанци од Прилог бр. 3,  кој е составен дел  на овој 
правилник.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, забранети-
те хемиски супстанци и/или дејности од Прилог бр. 3 
на овој правилник можат да се употребат во следните 
случаи:  

- со цел за научни истражувања и тестирања, вклу-
чувајќи и анализа;  

- за активности наменети за отстранување на хеми-
ските супстанци кои се присутни во форма на споредни 
или отпадни производи;  

- за цели на производството на хемиски супстанци, 
наведени во став 1 од овој член, кои се користат како 
полупроизводи и за таква употреба.  

(3) Од страна на работодавачот треба да се спречи 
изложеноста на вработените на хемиските супстанци 
од став (1 ) на овој член, така што ќе обезбеди произ-
водството и колку е можно побрзо употребата на та-
квите хемиски супстанци како полупроизводи да се вр-
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ши во затворен систем од кој може да се отстранат хе-
миските супстанци од Прилог бр.3 од овој правилник, 
само доколку тоа е потребно за контрола на процесот и 
следење или сервисирање на системот. 

(4) Работодавачот кој сака да произведува, да упо-
требува и изработува хемиски супстанци од Прилог бр. 
3 на овој правилник треба да го извести органот на др-
жавната управа надлежен за работите на инспекција на 
трудот најмалку 15 дена пред да се почне со произве-
дување, употреба и изработка на хемиски супатнци. 
Известувањето треба да ги содржи следните информа-
ции: 

- причините за производство, изработка и употреба; 
- количината на хемиските супстанци која ќе се ко-

ристи на годишно ниво; 
- активностите и/или реакциите или процесите; 
- бројот на вработените кои можат да бидат вклуче-

ни; 
- мерките на претпазливост предвидени за безбед-

носта и здравјето на вклучените вработени; 
- техничките и организациските мерки преземени за 

спречување на изложеноста на вработените.  
 

Член 11 
(1) Работодавачот треба да обезбеди следење на 

здравствената состојба на оние вработени за кои резул-
татите на проценка на ризикот од член 5 од овој пра-
вилник, укажуваат дека постои ризик по нивното 
здравје. Следењето на здравствената состојба со презе-
мање на  превентивните мерки на работната средина се 
изведува во согласност со медицинските принципи за 
откривање на показателите на заболување и други 
штетни последици по здравјето во случаи кога: 

- изложеноста на вработените на опасни хемиски 
супстанци е таква што утврденото заболување или не-
гативните последици по здравјето на вработените може 
да се поврзат со изложеноста; 

- кога постои веројатност заболувањето или после-
диците да се појават под определени услови на работа 
на вработениот; и  

- дијагностичката постапка да е со низок ризик по 
вработените. 

(2) Кога е утврдена обврзувачка биолошка гранична 
вредност, заштитата на здравјето при работа со опасни 
хемиски супстанци се обезбедува во согласност со по-
стапките кои се пропишани во Прилог бр. 2 од овој 
правилник.  

(3)Пред да бидат вработените распоредени на ра-
ботната задача позврзана со ризик од изложување на 
опасни хемиски супстанци, работодавачот треба да ги 

информира тие вработени за резлутатите од проценка-
та на ризикот и за барањата за заштитата на здравјето 
со биолошко набљудување.  

(4) Податоците за секој вработен за кој се обезбеду-
ва здравствена заштита во согласност со став 1 на овој 
член се чуваат согласно прописите кои се однесуваат 
на заштитата на личните податоци.  

(5) Ако при здравствениот преглед се утврди дека 
вработениот боледува од спрецифична болест или дека 
има последици по здравјето за кои лекарот по медици-
на на трудот од овластената здравствена установа сме-
та дека се резултат на изложеноста на опасна хемиска 
супстанца на работа, или дека дошло до пречекорување 
на биолошките гранични вредности лекарот го известу-
ва вработениот за неговите лични резултати, информа-
ции и му дава совети за секаков вид здравствена зашти-
та, која би требало врз него да се изврши по завршува-
њето на изложувањето. Во тој случај од страна на  ра-
ботодавачот:  

- се испитува проценката на ризикот извршена сог-
ласно со член 5 од овој правилник; 

- се испитуваат мерките за безбедност за отстрану-
вање или намалување на ризиците согласно член 6 и 7 
од овој правилник; 

- се земаат предвид советите дадени од лекарот по 
медицина на трудот, односно од овластената здравстве-
на установа, вклучувајќи ја и можноста да се назначи 
вработениот на друга соодветна работа, каде не постои 
ризик за понатамошна изложеност; и 

- се обезбедуваат здравствени прегледи на сите дру-
ги вработени кои биле на слична изложеност.  

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за периодичните ис-
питувања на орудијата за работа и уредите, хемиските 
и биолошките штетности и микроклимата ("Службен 
лист на СФРЈ" бр.26/67).   

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе отпочне да се  применува од 31 де-
кември 2011 година, освен  одредбите од член 10, член 
11 став 2, Прилог бр.2 и Прилог бр.3, кои ќе отпочнат 
да се  примeнуваат од 31 декември 2013 година. 

 
  Бр. 07-2623/1 

19 февруари 2010 година                       Министер, 
       Скопје                        Џељаљ Бајрами, с.р. 
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