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Заштита на работниците (Закон за безбедност и здравје при работа) 
 
 

- 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 
нивна примена, да дава предлози, мислења и забелешки за 
безбедноста и здравјето при работа на стручното лице и овластената 
здравствена организација. 

 
- Вработениот има право да одбие извршување на работа доколку 

претходно не е информиран за сите опасности и штетност, или ако 
работодавачот не го обезбеди пропишаниот здравствен преглед, да 
одбие извршување на работа, доколку е изложен на непосредна 
опасност по здравјето и по животот, кога не се спроведени 
безбедносните мерки и да побара нивно останување, доколку 
работодавачот не ја отстрани опасноста или не постапува во 
согласност со мислењето на овластената здравствена установа, 
вработениот може да побара интервенција од надлежниот инспектор 
за труд да го извести претставникот. 

 
- Вработениот може да работи на работно место или во услови на 

изложеност на зголемена опасност од повреда или нарушување на 
здравјето, 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 
супстанции, опрема за транспорт и сл.) и не смее да ги менува или 
отстранува заштитните направи на опремата. 

 
- Вработените 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 вратат 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 работодавец, 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 или безбедноста на другите 
вработени. Доколку работодавачот не преземе мерки за 
отстранување на несаканите појави, вработениот може да побара 
интервенција од надлежниот инспектор за труд. Вработениот мора 
постојано да соработува со работодавачот и стручното лице, се 
додека се обезбеди безбедна работна средина и работни услови и 
спроведување на мерките  наложени од надлежниот инспектор за 
труд 

 


