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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и 
здравје при работа,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 
февруари 2013 година.

Бр. 07-877/1 Претседател
13 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Член 1
Во Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија” број 92/2007 и 136/11), во членот 22  ставот (2) се менува и гласи:  
„Видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на предлог на 

министерот надлежен за работите од областа на трудот, по претходно мислење од 
министерот надлежен за работите од областа на здравството, ги уредува Владата на 
Република Македонија.“

По ставот (3) се додаваат три  нови става  (4), (5) и  (6),  кои гласат:
"(4) Овластената здравствена установа е должна да ги врши здравствените прегледи 

согласно со видот, начинот, обемот и ценовникот од прописот од ставот (2) на овој член.
(5) Овластената здравствена установа е должна да ги врши здравствените  прегледи 

согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за сите систематски, претходни, 
насочени  и периодични прегледи, кој се состои од:

- анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, 
фамилијарна анамнеза, лична анамнеза и социјалноепидемиолошки податоци),

- статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна висина и индекс на телесна 
маса),

- основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика (еритроцити, 
хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија,  холестерол,  триглицериди), урина, 
шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент,

- испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина),
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- аудиометрија,
- спирометрија,
- ЕКГ (12) одводи и
- радиофотографија на граден кош - по одлука на лекарот.
(6) Во зависност од процената на ризикот на работното место и карактеристиките на 

дефинираните  професионални штетности и опасности покрај стандардниот минимум се 
вршат и  дополнителни прегледи од прописот од ставот (2) на овој член.“

Член 2
По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:

„Член 51-а
Заради заштита на здравјето на вработените и прегледите кои треба да се извршат на 

вработените, Државниот здравствен и санитарен инспекторат и Државниот инспекторат за 
труд вршат истовремено надзор над примената на прописот од членот  22 став (2) од овој  
закон."

Член 3
Во членот 58  став (1) по  алинејата 6 се  додава нова алинеја 7, која гласи:
„- не  изврши здравствени прегледи на вработените според видот, начинот, обемот и 

ценовникот согласно со  членот 22 став (2) од  овој закон.“

Член 4
Подзаконскиот пропис предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за безбедност и здравје при работа.

Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија".


