
   Државен Инспекторат за Труд 
Партизански одреди бр. 48 а 

1000 Скопје 
Република Македонија 

Тел: 02/3116 110  факс: 02/3224 504 
_________________________________________________________________________________________________ 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ 
ЗА ИСПОЛНЕТИ МЕРКИ ОД ОБЛАСТА 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 
       1.  Назив на работодавачот_____________________________________ 

 
    2.  Седиште на работодавачот___________________________________ 
 
    3.  Единствен матичен број на субјект од ЦРМ_____________________ 
 
    4.  Даночен број______________ж – сметка________________________ 
         Банка депонент_____________________________________________ 
 

5. Податоци за одговорно лице на работодавачот 
      Име и презиме______________________ЕМБГ___________________ 

Тел._________________е-меил_________________________________ 
 

6. Претежна дејност која ја обавува работодавачот (подетален опис) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
7. Дали работодавачот е регистриран како заштитно друштво 

(вработува инвалидни лица)                             да               не 
 
8. Подружни единици на работодавачот (адреса и 

телефон)___________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
9. Датум на започнување со вршење на дејност___________________ 
 
10.  Датум на поднесено известување за одпочнување со 

дејност_____________________________________________________ 
 
11.  Број на вработени___________________________________________ 

 
12.  Работа во ноќна смена                                                       да              не 
 
13.  Дали работодавачот има изготвено и спроведено изјава за 

безбедност за секое работно место                                 да              не 
                 
14.  Програма за планирање на мерки и средства за обезбедување 

развој и унапредување на безбедноста и здравјето при работа кај 
работодавачот                                                                      да              не 



  
15. Дали има назначено стручно лице за безбедност и здравје при 

работа                                                                                    да               не 
 
16. Дали има претставник избран од страна на работниците за  

безбедност и здравје при работа                                     да               не 
 
17.  Дали има склучено договор со овластена здравствена установа   

од областа на медицина на трудот      да (датум________)           не                              
                                                                                    

18.  Дали работниците имаат извршено периодични здравствени 
прегледи                                                    да (датум_______)               не 

 
19.  Обука на вработените од областа безбедност и здравје при 

работа врз основа на сопствена програма                    да               не 
 
20.  Донесени безбедносни мерки против пожар                да               не 
 
21.  Донесени безбедносни мерки за прва помош и евакуација во 

случај на опасност                                                              да               не 
 
22.  Обезбедување на опрема за лична заштита на вработените и 

нејзина употреба                                                                 да               не 
 

23. Извршени повремени прегледи и испитувања  на средствата за     
работа                                                          да (датум_______)            не 

 
24. Извршени прегледи и испитувања на хемиски,биолошки и       

физички штетности, микроклимата и осветленоста  
                                                                      да (датум_______)            не 

 
25. Водење на евиденција од областа на безбедност и здравје при 

работа                                                                                   да                не 
 

26. Дали на работни места и на средствата за работа се истакнати 
предупредувања и знаци за опасности(согласно правилник за 
знаци за безбедност и здравје при работа)                  да                не 

 
27.  Дали се случила повреда на работа во претходната година и во 

досегашниот тековен период                                          да                не 
 

28. Дали има работници за кои од страна на здравствена комисија 
при фондот на ПИОМ е утврдена намалена способност 
                                                                                               да                не 

 
29. Кога последен пат е извршен инспекциски надзор од областа на     

безбедност и здравје при работа__________________________ 
 
                                                                

Пополнил:_______________________ 
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