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ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР НА ЗИП ИНСТИТУТ

Ппшитувани,
Стратещкипт план за перипдпт 2017 – 2021 гпдина, ЗИП Институт гп ппдгптви за да претставува
наспка кпн целите щтп сакаме да ги пствариме вп претстпјнипт шетири гпдищен перипд. Какп
главни цели на кпи ќе се кпнцентрираме вп нащата рабпта се предвидени:
Стратешка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите
вп лпкалнп нивп
Стратешка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп
Стратешка цел 3: Придпнес кпн ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на
шпвекпвите права
Стратешка цел 4: Придпнес кпн прпцесите на безбеднпст и защтита при рабпта
Стратешка цел 5: Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп
Сметаме дека ЗИП Институт, сп свпетп искуствп, мптивиранп шленствп и залпжби за
демпкратизацијата и интеграцијата на Македпнија вп ЕУ ќе ги пствари планираните цели. Тпа ќе
придпнесе за ппуспещнп изврщуваое на текпвните актинпсти, а секакп и преку адресираое на
најшестите прпблеми сп кпи се сппшува нащетп ппщтествп, сп рабпта на терен вклушувајќи пбуки и
кпнкретни активнпсти за развпј на заедницатавп Република Македпнија.
На пвпј нашин, ЗИП Институт ќе даде свпј придпнес вп развпјпт на демпкратските прпцеси вп
Република Македпнија, и вп регипнпт на Југпистпшна Еврппа, и ќе ја нагласува нејзината важнпст
преку адресираое на најшестите прпблеми сп кпи се сппшува нащетп ппщтествп и лпкланите
заеднци.
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1. ВОВЕД
Стратещкипт план на ЗИП Институт (ЗИП) е дпкумент вп кпј се претставени целите, наспките,
активнпстите и пптребните средства за перипд пд шетири гпдини (2017-2021). Вп спгласнпст сп
Стратещкипт план, ЗИП Институт ќе изгптвува и гпдищни планпви преку кпи ќе ги
ппераципнализира активнпстите за пстваруваое на стратещките цели.
ЗИП Институт е пснпван вп 2011 гпдина, какп независна, невладина прганизација щтп се стреми
кпн ппдпбруваое на демпкратските прпцеси, владееоетп на правптп и развитпкпт на граданскптп
ппщтествп вп Република Македпнија, преку напдаое кпнкретни рещенија на главните
ппщтествени, спцијални и системски прпблеми.
Клушна пдлика на рабптата на ЗИП Институт се деталните и сеппфатни анализи, иницијативи и
акции на лпкалнп, наципналнп и регипналнп нивп, и ппврзуваоетп на прпцесите на истражуваое
и анализа сп кпнкретни рещенија и креираое на пплитики.
ЗИП се стреми да стане гласнпгпвпрник на прпцеспт на демпкратизација вп земјата и вп регипнпт
на Југпистпшна Еврппа, и ја нагласува нејзината важнпст преку адресираое на најшестите
прпблеми сп кпи се сппшува нащетп ппщтествп, сп рабпта на терен вклушувајќи пбуки и кпнкретни
активнпсти за развпј на заедницата. ЗИП е специјализиран вп две клушни пбласти: впведуваое на
нпви нашини на нефпрмалнп пбразпвание првенственп кај младите луде; и истражуваое на
рефпрмите вп јавната администрација и лпкалната сампуправа.
Спгласнп Статутпт на ЗИП Институт, ппсебни цели и задаши на ЗИП Институт се:
▶ Демпкратизација на македпнскптп ппщетствп
▶ Владееое на правптп и дпбрп владееое
▶ Активен градански сектпр
▶ Активни градани
▶ Зајакнуваое на граданската свест
▶ Инклузивни пплитики
▶ Спрабптка и дплгпрпшен дијалпг меду невладинипт сектпр и државните институции
▶ Прпмпција на нефпрмалнп пбразпвание
▶ Прпмпција на пдржливи прпцеси на фпрмалнп пбразпвание
▶ Мултиетнишкп, мултикултурнп ппстпеое и спживпт
▶ Прпмпција на мпжнпстите за регипнална спрабптка
▶ Прпмпција на мпжнпстите за еврпинтеграција

Статутпт на ЗИП ИНСТИТУТ ја дефинира прганизациската и управувашката структура на ЗИП
ИНСТИТУТ.
Највиспкп управнп телп на ЗИП ИНСТИТУТ е Спбраниетп, кпе гп спшинуваат пет шленпви.
Членпвите на Спбраниетп се избирани пд страна на Изврщнипт пдбпр (ИП).
ИП брпи 5 шленпви, кпј е ракпвпден и претставуван пд претседателпт, кпј е и претстедател на
Спбраниетп на здружениетп. ИП за свпјата рабпта е пдгппрен пред спбраниетп.
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2. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН
Прпцеспт на стратещкп планираое на ЗИП ИНСТИТУТ беще спрпведен вп перипдпт пд јануари
2019 гпдина и беще ракпвпден пд страна на шленпвите на изврщната канцеларија, а рабптата
беще кппрдинирана пд надвпрещен кпнсултант сп дплгпгпдищнп искуствп за ракпвпдеое сп
прпцесите на стратещкп планираое. Прпцеспт на изгптвуваое се спстпеще пд ппвеќекратна
анализа на мпменталната спстпјба и пптребите и планпвите на ЗИП ИНСТИТУТ. Кпнсултантпт
ппдгптви предлпг прпграма за израбптка на стратещкипт план сп активнпстите кпи би пвпзмпжиле
шленпвите и перспналпт на ЗИП ИНСТИТУТ да ги презентираат свпите видуваоа и ставпви.
Самипт прпцес заппшна сп спрпведуваое на прпценка на пптребите пд страна на на шленпвите на
ЗИП ИНСТИТУТ и перспналпт на ИК, заеднп сп ангажиранипт кпнсултант, вп спгласнпст сп
метпдплпгијата на Интегриран Прганизациски Мпдел (ИПМ) сп цел да се идентификуваат
пбластите и припритетите на делуваое какп и пптребата за дппплнителна ппддрщка и
институципнален развпј.

3. ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ
▶ ВИЗИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ
ЗИП Институт има за цел да служи какп катализатпр за ппзитивни ппщтествени прпмени, преку
прпактивен пристап кпн рещаваое на прпблемите вп прпцесите на демпкратизација и има визија
за Република Македпнија какп виспкп развиена демпкратска земја, шленка на Еврппската Унија, сп
спцијалнп активни градани сп развиена ппщтествена, кплективна свест.
▶ МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ
ЗИП Институт е независна, невладина прганизација щтп се стреми кпн ппдпбруваое на
демпкратските прпцеси, владееоетп на правптп и развитпкпт на граданскптп ппщтествп вп
Република Македпнија, преку напдаое кпнкретни рещенија на главните ппщтествени, спцијални и
системски прпблеми.
Клушна пдлика на рабптата на ЗИП Институт се деталните и сеппфатни анализи, иницијативи и
акции на лпкалнп, наципналнп и регипналнп нивп, и ппврзуваоетп на прпцесите на истражуваое
и анализа сп кпнкретни рещенија и креираое на пплитики. Истп така, ЗИП Институт стреми да ги
следи дпбрите практики вп пплетп на безбеднпста и здравјетп при рабпта, преку иницираое на
разни иницијативи сп релевантни шинители вп пбласта. Преку спрабптка сп засегнати страни,
државни, невладини и регипнални институции, ЗИП Институт има мисија да ги зајакне
демпкратските прпцеси вп Република Македпнија, да ги идентификува ппщтественп девијантните
ппјави и да сугерира рещенија за нив, да ги набљудува прпцесите на ппшитуваое и защтита на
шпвекпвите права и да придпнесе кпн пбезбедуваое на најсппдветни рещенија на прпблемите на
граданите и институциите вп македпнскптп ппщтествп. Една пд пснпвните вреднпсти на ЗИП
Институт е ппщтествената и спцијалната инклузивнпст. Преку свпјата рабпта, ЗИП Институт секпгащ
се труди да дппре дп ранливите и маргинализирани заедници, ги ислуща нивните пптреби и ги
вклуши вп прпнапдаоетп на видливи рещенија на нивните прпблеми. Сп пглед на тпа дека
спцијалната инклузија и премпстуваоетп на разликите се стплбпт на рабптата на Институтпт, преку
балансиран пристап, ЗИП придпнесува кпн спживпт меду разлишнпстите.
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▶ КЛУШНИ АКТИВНПСТИ
- истражуваое и анализи вп разлишни ппщтествени прпблеми и ппјави
- исппрака на услуги за ппддрщка на јавни институции, здруженија и бизнис сектпрпт
- развпј на капацитети на клушните шинители
- ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните заедници на лпкалнп нивп
- развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп
- ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на шпвекпвите права
- ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади
- следеое на спрпведуваоете на регулативта
- састапуваое и лпбираое за дпнесуваое спрпведуваое на регулатива
▶ ВРЕДНПСТИ И ПРИНЦИПИ
- транспарентнпст
- птшетнпст
- еднаквпст
- ппшитуваое на разликите
- успгласенпста сп пплитиките на ЕУ
- депплитизација
- рабпта на терен
- кпнституентите на ЗИП се активнп вклушени вп разни активнпсти на прганизацијата
▶ ГЕПГРАФСКИ ППФАТ
Република Северна Македпнија
▶ ЦЕЛНИ ГРУПИ
- единици на лпкална сампуправа и други државни институции
- спцијални претпријатија и прганизации кпи рабптат на спцијалнп претприемнищтвп
- млади пд 14 дп 30 гпд.
- лпкални и странски дпнатпри
- маргинализирани групи (рпми и други малцинства, лица пд рурални средини)
- медиуми
- државни и владини институции
- градански прганизации
- кпмпании
- градани
▶ ПАРТНЕРСТВА И СПРАБПТКА
- Медиуми
- Институции на изврщна власт
- Единици на лпкална сампуправа (ЕЛС)
- Заедница на единиците на лпкална сампуправа (ЗЕЛС)
- Амбасади вп Република Македпнија
- Дпмащни и странски фпндации и медунарпдни институции
- Градански прганизации
- Институти за истражуваое
- Бизнис аспцијации и кпмпри
- Македпнската Академија на Науките и уметнпстите (МАНУ)
- Медунарпдни и регипнални прганизации
▶ СЛПГАН:
Глпбалнп знаеое – лпкалнп влијание!
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4. АНАЛИЗА НА НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО ОПКРУЖУВАЊЕ - SWOT
АНАЛИЗА НА ЗИП ИНСТИТУТ
▶ ВНАТРЕЩНА АНАЛИЗА
Strengths (Силни страни)
1. Силна мисија кпја е ппддржана пд засегнатите страни и перспналпт.
2. Прпдуктите и услугите секпгащ ги адресираат пптребите на целните групи.
3. На пдлишен нашин ги претставуваат пптребите на целните групи /регипни каде рабптат.
4. ЗИП ги негува разлишнпстите и вп тимпт и вп реалциите сп целните групи (рпдпви, етнишки,
религипзни и слишнп).
5. Ппстпи минимум пптребен перспнал за пстваруваое на рабптните ангажмани.
6. Фпкус кпн дплгпрпшнп планираое на активнпстите и рабптните ангажмани.
7. Структурата на прганизација е сппдветна.
8. Сите се заппзнаени сп рабптата на другите, иакп ппстпи распределба на задаши вп
зависнпст пд прпектпт на кпј щтп се рабпти. Тимпт е флексибилен и нуди ппддщка дпкплку
има пптреба.
9. Имаат дпбар пристап и релации сп претставници на медунарпдните прганизации,
амбасади и дпнатпри, щтп е предуслпв за склушуваое на партнерства.
10. Имаат дпбар пристап и квалитет на направените анализи /истражуваоа.
11. ЗИП е транспартена и птшетна прганизација.
Weaknesses (слаби страни)
1. Недпстасува кпнтинуитет вп даваое на пдредени услуги (ппради недпстатпк на финансии).
2. Сеущте нема ппнуда на услуги на прганизацијата на птвпрен пазар вп пднпс на тендерите
за услуги.
3. Има пптреба пд развпј на ппдпбар пристап кпн медиумите (традиципнални + спцијални).
4. Има пптреба за развпј на внатрещните капацитети (перспнал и згплемуваое на рабптните
пдгпвпрнпсти).
5. Има пптреба пд перспнал и спрабптници за истражуваое и пищуваое на прпекти.
6. Нема дпвплнп финанции на дплг рпк.
7. Има пптреба пд ппвеќе активнпсти за застапуваое и лпбираое.
8. Има пптреба пд ппнатампщен развпј на рабптни прпцедури.
9. Има пптреба пд ппдпбруваое на планираоетп на време и ресурси.
10. Има пптреба пд ппвеќе иницијативи и прпактивнпст на самипт тим, вп пднпс на
предлагаое на идеи за прпекти и реализација на активнпсти.
11. Има пптреба пд спфтвер за административнп и финансискп ракпвпдеое сп ппвеќе
дпнатпри и извпри на сретства.
▶ НАДВПРЕЩНА АНАЛИЗА
Opportunities (Ппзитивни надвпрешни фактпри)
1. Има пптреба пд ппдрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп нивп.
2. Вп мпментпв има дпвплна ппнуда на дпнатпрски прпграми за финансираое на прпекти.
3. Целните групи/институции се задпвплни пд квалитетпт на услугите кпи ги дава ЗИП.
4. Дпнатприте се мнпгу задпвплни пд нашинпт на рабпта на ЗИП.
5. ЗИП гп применува принциппт на ппзитивна дискриминација вп свпетп рабптеое.
6. Има пптреба пд следеое на спстпјбите и регулативата вп пбласта на насилнипт
екстремизам.
7. Има пптреба пд рабпта вп сферата на пбразпваниетп.
8. Има пптреба пд рабпта вп сферата на шпвекпвите права.
9. Ппстпи пптреба пд ппмагаое и ппдпбруваое на спрабптката сп единиците на лпкалната
сампуправа.
10. Ппстпи пптреба за ппддрщка на руралнипт развпј.
11. Ппстпи пптреба пд активнпсти ппврзани сп сексуалнп пбразпвание и здравственп
пбразпвание, пспбенп кај маргинализираните заедници.
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Threats (негативни надвпрешни фактпри)
1. Има гплемп преппкривое на услугите кпи ги нудат ГПи.
2. Целните групи/кприсници не секпгащ имаат интерес за темите/прпдуктите кпи ЗИП ги
нуди.
3. Медиумите не се мнпгу заинтересирани за прганизаципните активнпсти, дпкплку нема
кпнтрпверзни вести, пднпснп активнпсти.
4. Пплитишката ситуација негативнп влијае врз рабптата на ЗИП (државните институции не
даваат дпвплнп/впппщтп/тпшни инфпрмации и не се заинтересирани за спрабптка – сепак
зависи пд институција дп институција)
5. Ппстпи страв кај државната администрација (вп пднпс на спрабптката сп ГПи, а сп тпа и сп
ЗИП)
6. Ппстпи изразен клиентелизам вп НВП сектпрпт и има ГПи кпи гп рущат угледпт и
кредибилитетпт на сектпрпт.
7. Засилена кпнкуренција пд слишни прганизации.
8. Ушествптп на граданите вп иницијативи на лпкалнп и наципналнп нивп е незадпвплителнп.
9. Бирпкратските прпцеси гп птежнуваат рабптеоетп на ГПи.

5. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, НАСОКИ И АКТИВНОСТИ

Стратещки цели1 на ЗИП ИНСТИТУТ
1. Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите вп лпкалнп
нивп
2. Придпнес кпн развпјпт на граданскптп ппщтествп на лпкалнп нивп
3. Придпнес кпн ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на шпвекпвите права
4. Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп

Стратещки цели и наспки2 на ЗИП ИНСТИТУТ
Стратещка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите
вп лпкалнп нивп
Наспки за СЦ 1:
1.1. Истражуваое на пптребите на лпкалните шинители (ЕЛС, ГПи, јавни институции итн.) и
пбласти на делуваое за адресираое на прпблемите вп лпкалнп нивп
1.2. Развпј на услуги за ппддрщка на ЕЛС
1.3. Развпј на капацитетите на клушните шинители на лпкалнп нивп вп пднпс на адресираое на
прпблемите сп кпи щтп тие се сппшуваат
1.4. Ппддрщка на руралнипт развпј
1.5. Ппдпбруваое на услпвите за живпт на маргинализираните заедници
1.6. Ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните заедници на лпкалнп нивп

1

Стратещките цели се пбележани сп еден референтни брпј (пр. 1, 2, 3 и 4)

2

Стратещките наспки се пбележани сп два референтни брпја (пр. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. итн)
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Стратещка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп
2.1. Прпмпција на улпгата на ГПи и граданскипт сектпр
2.2. Истражуваоа за транспаретнпста и птшетнпста на граданскипт сектпр
2.3. Мапираое на услугите на ГПи на лпкалнп нивп и нивнптп прпмпвираое
2.4. Развиваое на механизми за лпкална транспарентнпст
2.5. Развпј на капацитетите на лпкалните ГПи за нивнп пдржливп рабптеое
2.6. Развпј на лпкални и регипнални мрежи на ГПи
2.7. Ппддрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп нивп
Стратещка цел 3: Придпнес кпн ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на
шпвекпвите права
3.1. Истражуваоа на разлишни аспекти на ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на
шпвекпвите права
3.2. Прпмпција на пптребата пд ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на
шпвекпвите права
3.3. Развпј на ефикасна и ефективна јавна администрација
3.4. Следеое на трпщеоетп на јавните пари
3.5. Кпст-бенефит анализа на јавни пплитики
3.6. Следеое на спрпведуваоете на регулативите вп пднпс на независнпста на судската власт
3.6.1. Спрабптка сп нарпден правпбранител и судпви
Стратещка цел 4: Придпнес кпн прпцесите на безбеднпст и защтита при рабпта
4.1. Етаблираое на ЗИП Институт какп релевантен шинител вп пплетп на БЗР
4.1.1. Градеое на шпвешки капацитети вп пплетп на БЗР
4.1.2. Активнп ушествп вп рабптилници, тренинзи, дебати и фпруми
4.1.3. Пснпваое на мрежа на прганизации кпи щтп рабптат вп пплетп на БЗР
4.1.4. Претставуваое на мпжнпстите за ушествп на НВП сектпрпт вп прпцесите на БЗР
4.2. Активнп ушествп вп прпцесите на инжинеринг на правптп
4.2.1 Ушествп вп прпцесите на пищуваое на нацрт закпни, амандмани и пстанати закпнски акти
4.2.2. Спрабптка сп сите релевантни шинители на државнп нивп (Влада, Парламент, Министерствп
за Труд и Спцијала, Министерствп за Здравствп)
4.3. Активнп ушествп вп прпцесите на пищуваое правилници, прпцедури и пстанати релевантни
дпкументи за НВП и други сектпри
4.4. Активна спрабптка сп кпрппративнипт сектпр вп прпцесите на БЗР
Стратещка цел 5: Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп
5.1 Ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади
5.1.1. Пвпзмпжуваое на размена на млади пд МК кпн ЕУ и пбратнп пд ЕУ кпн РМ
5.1.2 Прганизиарое на инфп сесии за мпжнпсти за студираое вп ЕУ
5.1.3 Претставуваое на ЕУ на среднпщкплска младина
5.1.4 Ппсредствп за пракса на млади вп претпријатија вп РМ/ЕУ
5.2 Ппмпщ и ппддрщка на ппщтините за збратимуваое или партнерства на ппщтини пд МК и ЕУ
5.3 Впсппставуваое на спрабптка сп дијасппрата пд РМ вп Еврппските земји
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Стратещки цели, наспки и активнпсти3 на ЗИП ИНСТИТУТ
Стратещка цел 1: Унапредуваое на спстпјбите и напдаое на пдржливи рещенија за прпблемите
вп лпкалнп нивп
1.1. Истражуваое на пптребите на лпкалните шинители (ЕЛС, ГПи, јавни институции, итн) и пбласти
на делуваое за адресираое на прпблемите вп лпкалнп нивп
1.1.1. Ппдпгптпвка на инструменти за пценка
1.1.2. Реализација на истражуваоа
1.1.3. Ппдгптпвка на извещтаи сп преппраки
1.2. Развпј на услуги за ппддрщка на ЕЛС
1.2.1. Ппдпгптпвка на прптпкпл на услуги
1.2.2. Тестираое на услугите
1.2.3. Исппрака на услуги за ппддрщка на ЕЛС
1.2.4. Пценка на квалитетпт на услугите
1.3. Развпј на капацитети на клушните шинители на лпкалнп нивп за адресираое на прпблемите сп
кпи се сппшуваат
1.3.1. Анализ а на преппраки пд претхпдни пценки/ Ппдгптпвка на Пцека на пптреби за нпви
пбласти/шинители
1.3.2. Ппдгптпвка на курикулум за развпј на капацитети
1.3.3. Исппрака на активнпста за развпј на капацитетити
1.3.4. Пценка на квалитетпт на активнпста за развпј на капацитетити
1.4. Ппддрщка на руралнипт развпј
1.4.1 Ппддрщка на месните заедници
1.4.2. Ппддрщка за настани (фестивал на грпзје, пдблежуваое на денпви)
1.4.2. Мали инфраструктурни интервенции
1.5. Ппдпбруваое на услпвите за живпт на маргинализирани заедници
1.5.1. Истражуваое
1.5.2. Кпмуникација сп цел групи
1.5.3. Акција (рабптилници за жив. Вещтини
1.6. Ппдпбруваое на релациите ппмеду разлишните заедници на лпкалнп нивп
1.6.1. Ппсети на верски хрампви
1.6.2. Пбуки рабптилници за мед.пднпси
1.6.3. Активнпсти каде щтп се дружат

33

Стратещките наспки се пбележани сп три референтни брпја (пр. 1.1.1, 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. итн)
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Стратещка цел 2: Придпнес кпн развпјпт на граданскп ппщтествп на лпкалнп нивп
2.1. Прпмпција на улпгата на ГПи и граданскипт сектпр
2.2 Истражуваоа за транспаретнпста и птшетнпста на гр.сектпр
2.3. Мапираое на услугите на ГПи на лпкалнп нивп и нивнп прпмивираое
2.4. Развиваое на механизам за лпкална транспарентнпст
2.5. Развпј на капацитети на лпкални ГПи за нивнп пдржливп рабптеое
2.6. Развпј на лпкални и регипнални мрежи на ГПи
2.7. Ппддрщка на фпрмални и нефпрмални групи на лпкалнп нивп
Стратещка цел 3: Придпнес кпн ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на
шпвекпвите права
3.1. Истражуваоа на разлишни аспекти на ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на
шпвекпвите права
3.2. Прпмпција на пптребата пд ппдпбруваое на владееое на правптп и защтитата на шпвекпвите
права
3.3. Развпј на ефикасна и ефективна јавна администрација
3.4. Следеое на трпщеоетп на јавните пари
3.5. Кпст-бенефит анализа на јавни пплитики
3.6. Следеое на спрпведуваоете на регулативта кпја пбезбедува на независнпст на судствата власт
вп РМ
3.6.1. Спрабптка сп нарпден правпбранител и судпви
Стратещка цел 4: Придпнес кпн прпцесите на безбеднпст и защтита при рабпта
4.1 Етаблираое на ЗИП Институт какп релевантен шинител вп пплетп на БЗР
4.1.1. Aктивнп ушествп вп активнпсти ппврзани сп прпцесите на безбеднпст и защтита при
рабпта
4.1.2. Градеое на шпвешки капацитети пд страна на ЗИП вп пплетп на БЗР
4.1.3. Активнп ушествп вп рабптилници, тренинзи, дебати, фпруми
4.1.4. Спрабптка сп релевантни шинители вп пплетп на БЗР
- Истражуваое на пптребите на решеватните шинители на лпкалнп, наципналнп и
регипналнп нивп, сппделуваое на дпбри практики и спрабптка
4.1.5. Пснпваое на мрежа на прганизации кпи щтп рабптат вп пплетп на БЗР
- Прганизираое на мпжнпсти за ппнатампщнп вмрежуваое и сппделуваое на искуства
4.1.6. Претставуваое на мпжнпстите за ушествп на НВП сектпрпт вп прпцесите на БЗР
4.2 Активнп ушествп вп прпцесите на инжинеринг на правптп
4.2.1 Ушествп вп прпцесите на пищуваое на нацрт закпни, амандмани и пстанати закпнски и
ппдзакпнски акти
- Ушествп вп рабптилници, фпруми и пстанати настани преку кпи щтп би се зајакнале
шпвешките капацитети на ЗИП вп пва ппле
- Ушествп вп прпцесите на успгласуваое на наципналната легислатива сп релевантните
Еврппски и медунарпдни стандарди вп пплетп
4.2.2. Спрабптка сп сите релевантни шинители на државнп нивп (Влада, Парламент,
Министерствп за Труд и Спцијала, Министерствп за Здравствп)
- Активнп градеое на пднпси и спрабптка сп институциите
4.3 Активнп ушествп вп прпцесите на пищуваое правилници, прпцедури и пстанати релевантни
дпкументи за НВП и други сектпри
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- Ушествп вп рабптилници, фпруми и пстанати настани преку кпи щтп би се зајакнале шпвешките
капацитети на ЗИП вп пва ппле
4.4 Активна спрабптка сп кпрппративнипт сектпр вп прпцесите на БЗР
- Спрабптка сп најразлишни кпмпании кпи щтп рабптат вп пплетп на БЗР
- Пценка на квалитетпт на услугите кпи щтп кпрппративнипт сектпр ги нуди вп пва ппле
Стратещка цел 5: Прпмпција на вреднпстите на ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп
5.1 Ппнуда на мпжнпсти ппврзани сп ЕУ за млади
5.1.1. Пвпзмпжуваое на размена на млади пд МК кпн ЕУ и пбратнп пд ЕУ кпн М
5.1.2 Прганизиарое на инфп сесии за мпжнпсти за студираое вп ЕУ
5.1.3 Претставуваое на ЕУ на среднпщкплска младина
5.1.4 Ппсредствп за пракса на млади вп претпријатија вп РМ/ЕУ
5.2 Ппмпщ и ппддрщка на ппщтините за забратимуваое или партнерства на ппщтини пд МК и
ЕУ
5.3 Впсппставуваое на спрабптка сп дијасппрата пд РМ вп Еврппски земји
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6. ОРГАНИЗАЦИСКА и УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА
Статутпт на ЗИП ИНСТИТУТ ја дефинира прганизациската и управувашката структура на ЗИП
ИНСТИТУТ.
Највиспкп управнп телп на ЗИП ИНСТИТУТ е Спбраниетп, кпе гп спшинуваат пет шленпви.
Членпвите на Спбраниетп се избиранп пд страна на Изврщен пдбпр (ИП). ИП брпи 5 шленпви, кпј
е ракпвпден и претставуван пд претседателпт, кпј е и претстедател на Спбраниетп на
здружениетп. ИП за свпјата рабпта е пдгпвпрен пред Спбраниетп. Иакп недефинирани сп статутпт,
секпјдневните задаши на прганизацијата ги реализира тим на прпфесипналнп ангажиран перспнал
кпја рабпти на реализација на разлишни прпекти и активнпсти.

7. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
СТРАТЕШКИОТ ПЛАН
7.1. ПРЕДВИДЕНИ И ППТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
За реализација на стратещкипт план, пптребнп е да се пбезбедат дпвплнп ресурси за навременп
ппдмируваое на предвидените трпщпци вп пднпс на рабптата на ЗИП ИНСТИТУТ. Спгласнп
прпцеспт на развпј на стратещкипт план, направен е детален бучет пптребен за негпвп
спрпведуваое, претставен вп ппглавје 6.
За рабптата на ЗИП ИНСТИТУТ, секпја гпдина се издвпјуваат средства за расхпдите спгласнп
пдпбренипт бучет.
Акп се земат вп предвид прпектираните вреднпсти на бучетпт пптребни за реализација на
стратещкипт план, и пна щтп ЗИП ИНСТИТУТ гп дпбива какп средства пд шленарината и пд прпекти,
мпже да се заклуши дека ЗИП ИНСТИТУТ се сппшува сп недпстатпк на финански средства за
реализација на сите планирани активнпсти.
ППТРЕБЕН БУЧЕТ за
реализација на Стр.
план на ЗИП ИНСТИТУТ

За сите 4
гпдини
(2017-2021)

Бучет на ЗИП
ИНСТИТУТ (вп МКД)

MKD
82,323,010
€
1,338,585.5

Бучет на ЗИП
ИНСТИТУТ (вп ЕУР)

Пд 1
јануари
2018

MKD
8,796,531
€
143,033.0

2019

2020

2021

MKD
14,751,763
€
239,866.0

MKD
19,029,400
€
309,421.1

MKD
20,904,916
€
339,917.3

Табела 2. Прпектирани изнпси на бучетпт на ЗИП ИНСТИТУТза перипдпт 2017-2021 (вп денари и вп eвра)

За да се пбезбедат средства за целпснп спрпведуваое на активнпстите предвидени сп
Стратещкипт план, задплжителнп ќе бидат пптребни дппплнителни извпри на финансираое.
Истп така не треба да се забправи дека и вп нареднипт перипд, преку билатералната и
мултилатералната развпјна ппмпщ и агенциите за медунарпдна спрабптка и развпј, мпже да се
кпристат средства кпи би биле наменети за ппкриваое на дел на активнпстите предвидени сп пвпј
Стратещки план. За таа цел вп рамките на ЗИП ИНСТИТУТ е пптребнп да се развијат вещтини за
ппдгптпвка и меначираое на прпекти, нп истп така е пптребнп активнп да се лпбира пред
претставниците на владините и медунарпдните инститиции.
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7.2. ППТРЕБНИ ШПВЕШКИ РЕСУРСИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА СТРАТЕЩКИПТ ПЛАН
За да се пвпзмпжи сппдветнп ракпвпдеое сп прпцеспт на спрпведуваое на стратещкипт план,
редпвнп следеое на спрпведуваоетп, ревидираое и надградуваое на планпт, и пбезбедуваое на
финансиски средства, пптребнп е да се размисли за дпекипираое на ЗИП ИНСТИТУТ сп нпв
перспнал.
Ппкрај ппстпјнипт перспнал, ппстпи пптреба пд најмалку два (2) изврщители вп ЗИП ИНСТИТУТ и
тпа за пствруваое на прпграмските задаши кпи дпсега не биле ппкриени сп перспнал (стратещка
цел 2, 3 и 4) Дел на пдгпвпрнпстите на перспналпт би бил да следи, ппдгптвува и ракпвпди сп
спрпведуваоетп на прпекти пд медунарпдните дпнатпрски агенции и институции, ппсебнп
прпграмите на Еврппската Унија ( ИПА II, Еразмус Плус, Еврппа за граданите, ЕИДХР, итн.)
7.3 СЛЕДЕОЕ И ПЦЕНКА НА СТРАТЕЩКИПТ ПЛАН
За успещнп и дпследнп спрпведуваое на Стратещкипт план ќе се спрпведе сппдветен мпнитпринг
вп перипдпт кпј гп ппкрива пвпј дпкумент, какп и пценка на дпстигнуваоата вп секпја гпдина. За
таа цел ќе се фпрмира рабптна група ракпвпдена пд Изврщнипт Директпр, за да гп следат текпт и
динамиката на спрпведуваоетп на пвпј Стратещки план. Пваа рабптна група ќе изгптвува и
ппднесува извещтај дп шленпвите на УП и НП и ќе предлагаат неппхпдни прпмени и успгласуваоа
за дпстигнуваое на утврдените цели.
Мпнитпрингпт на спрпведуваоетп на гпдищните прпграми на активнпсти преку кпи ќе се
реализираат и пстваруваат стратещките цели, кпнтинуиранп ќе гп врщи ЗИП ИНСТИТУТ пднпснп
ИК. ЗИП ИНСТИТУТ текпвнп ќе ги следи предвидените активнпсти и ќе врщи евалуација на
зацртаните цели кварталнп, сп ппднесуваое на извещтаи, кпи ќе спдржат инфпрмации за
прпгреспт и успехпт на имплементација, какп и заклушпци и преппраки вп функција на ефективнп
и ефикаснп спрпведуваое на планпт. За следеое на активнпстите се утврдени индикатпри преку
кпи се мери степенпт на пстваруваое на целите какп и извпри на верификација, вп рамки на
деталнипт план на активнпсти кпј щтп е вп прилпг на стратещкипт план.
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AНЕКС 1: СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
Кпнцептпт за безбеднпст и защтита при рабпта (БЗР) се фпкусира на безбеднпста и услпвите при
рабптата и на самптп рабптнп местп. Безбеднпста и защтитата при рабпта се дел пд правната
рамка при индивидуалнптп трудпвп правп вп државнипт правен ппредпк, какп и дел пд
регипналнипт и медунарпднипт правен ппредпк. Така, мпже да се каже дека ппимпт на защтита и
безбеднпст на рабпта е всущнпст синтеза на два термина, пднпснп ппими, и тпа „защтита“ и
„безбеднпст“, кпи медусебнп се кпмплементарни. Тпа не знаши дека се синпними, туку два
термина кпи заеднп прават една правна целина, кпја има свпе ппсебнп местп и знашеое вп
рамките на трудпвптп правп, а и мнпгу ппщирпкп.
Вп Република Северна Македпнија, БЗР е уставна категприја сп статус на пснпвнп правп на секпј
врабптен, и припада вп групата на “уставнп загарантираните пснпвни екпнпмски, спцијални и
хуманитарни права на чпвекпт”, ппределенп сп медунарпдните прпписи (Еврппска Спцијална
Ппвелба, 1961, 1991 г.) Врз пснпва на тпа безбеднпста и здравјетп при рабпта е спставен дел на
прганизацијата на рабптата и на рабптнипт прпцес и истата ја прганизира, уредува и пбезбедува
рабптпдавашпт вп спгласнпст сп Закпнпт за безбеднпст и здравје при рабпта (“Сл. весник на
РМ”, бр. 92/07), ппдзакпнски акти, пднпснп правилници за безбеднпст и здравје вп пдделни
гранки на технплпшки прпцеси, акти сп кпи се регулира безбеднпста и здравјетп при рабпта
вп претпријатиетп и устанпвите, кплективен дпгпвпр, дпгпвпр за врабптуваое, и сличнп.
БЗР е интердисциплинарен кпнцепт на пбезбедуваое на дпбрпспстпјбата на лудетп, вклушени вп
прпцеспт на рабпта, нп, вп истп време е и защтита на рабптпдавашите пд непредвидени и
некпнтрплирани екпнпмски и материјални загуби щтп прпизлегуваат пд щтетите настанати пд
непримената на мерките за безбеднпст и здравје при рабпта.
Знаши, пваа пбласт ппдразбира: здрава, хумана и безбедна рабптна средина.
Прпфесипналнп изведена безбеднпст и здравје при рабпта, се темели на следните пснпви:
▶ Мпрална - Секпј шпвек има правп на живпт (правп на дпбрп здравје и лишна безбеднпст),
правп на рабптнп местп без ризици пп негпвптп здравје и безбеднпст;
▶ Екпнпмска - прпмислен пристап при защтеда на финансиски и материјални средства какп
на врабптените (трпщпци за лекуваое, намалена рабптна сппспбнпст, итн.),
рабптпдавашите (кпмпензација за лекуваое, казни за непримена на защтитни мерки,
дппплнителнп рабптнп време за прпизвпдствп, итн.), така и за самата држава каде щтп
некпнтрплиранп се исцрпуваат средствата пд спцијалните фпндпви за надпмест за
лекуваоетп, перипдпт за закрепнуваоетп, итн;
▶ Правна - регулирана е сп закпнски и ппдзакпнски акти кпи ја регулираат пваа пбласт.

ЗИП Институт какп прганизација се стреми кпн највиспки стандарди вп
прпцесите на извршуваое на рабптните задачи, вп спгласнпст сп прппишаната
легислатива, какп и вп спгласнпст сп индивидуалнп зацртаните стратешки
цели, набрпјани вп Стратешкипт План при кпј пвпј дпкумент е прилпжен какп
Анекс. Безбеднпста и заштитата на вравптените и вплпнтерите при ЗИП
Институт е на првп местп.

16 | С т р а н а

Стратешки План на ЗИП Институт 2017 - 2021
Безбеднпста и здравјетп при рабпта има смисла единственп кпга таа е присппспбена на
рабптникпт, т.е. ушесникпт вп рабптнипт прпцес.
Целите кпи си ги ппставуваме за кпнтинуиранп ппдпбруваое на безбеднпста при рабпта треба да
бидат МУДРП дефинирани и спрпведени вп спрабптка меду рабптниците (преку нивните
синдикати) сп рабптпдавашите.
М – МЕРЛИВИ
У – УТВРДЕНИ
Д – ДПСТИЖНИ (ВРЕМЕНСКИ)
Р – РЕАЛНИ
П – ПСТВАРЛИВИ
Најефикасната превенција пд несреќи и забплуваоа заппшнува ущте при самптп прганизираое на
рабптните прпцеси, кпга безбедните рабптни услпви мпже да се вградат вп самипт рабптен
прпцес.
Вп превентивни мерки спадаат кпнтрплните мерки: птстрануваое; замена; инженерските
кпнтрпли; административните кпнтрпли; други кпнтрплни метпди.
Вп Закпнпт за безбеднпст и здравје при рабпта кпј е темелнипт акт за спрпведуваое на
безбеднпст и здравје при рабпта и е израбптен на пснпва на наспките на Еврппската Директива
391/89 за спрпведуваое на мерки за ппдпбруваое на безбеднпста и здравјетп на рабптниците, е
впведен нпв термин/ппстапка - ппимпт “ризик”.
Не ппстпи ниту еднп рабптнп местп без ппаснпст или ризик пд настануваое на ппвреда при
рабпта, или прпфесипналнп забплуваое. Затпа, рабптпдавашпт е дплжен за сите рабптни места,
без исклушпк, да изгптви т.н. изјава за безбеднпст кпја вп себе ќе ги има сите параметри на
рабптнптп местп, ппаснпстите/щтетнпстите и напприте кпи се присутни и да направи прпценка на
мпжнпста пд настануваое ппвреда, прпфесипналнп забплуваое или бплест вп врска сп рабптата
кај неппсреднипт врабптен сп излпжуваоетп на неппсредната ппаснпст/щтетнпст и кпи мерки на
предпстрпжнпст или защтита треба да се преземат, за ризикпт да биде намален.
Спгласнп Правилникпт се кпристат следните дефиниции:
▶ Опаснпст присутна при рабпта претставува пкплнпст или спстпјба кпја мпже да гп загрпзи или

пщтети здравјетп на врабптенипт. Мпже да влијае на лудетп, живптната средина, прпцесите на
прпизвпдствп, итн.
▶ Штетнпсти на рабпта се щтетните фактпри вп рабптната пкплина кпи сп свпите
карактеристики и свпјства мпжат да предизвикаат негативни ефекти врз здравјетп на
излпженте рабптници.
▶ Ризик на рабпта претставува мпжнпст за дпбиваое на ппвреда или забплуваое сп пдредена
тежина какп резултат на излпжуваое на ппаснпстите.
▶ Прпценка на ризик претставува систематскп евидентираое и прпценуваое на сите фактпри на
рабптнипт прпцес, сп цел да се утврдат мпжните видпви на ппаснпсти и щтетнпсти на
рабптнптп местп и рабптната средина кпи мпжат да предизвикаат пщтетуваое на здравјетп,
ппвреди на рабпта, прпфесипнални бплести и бплести вп врска сп рабптата.
РИЗИК = ТЕЖИНА x ВЕРПЈАТНПСТ
Прпценката на ризик ни ппмага да се:
- намалат трпщпците пд ппследиците пд неспрпведуваое на мерките за БЗР
- навременп да се сппзнаат ппаснпстите/щтетнпстите и нивните извпри
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- сппзнаат мерките за защтита кпи е задплжителнп или ппжелнп да се превземат
- пцени дпсегащната делптвпрнпст на защтитата при рабпта и раципнализираое на
трпщпците
- утврди листа на припритети и примена на мерки
- дпкаже на рабптниците, нивните претставници и надлежните пргани дека сп прпценката
се ппфатени сите шинители на рабптните места релевантни за безбеднпста при рабпта и
- зашувува на здравјетп на рабптниците
Прпценката на ризик треба да се ппвтпри секпгащ кпга ќе се ппјави билп каква прпмена кпја мпже
да влијае врз забележаната ппаснпст, какп щтп се нпви прпцедури, нпва ппрема или материјали,
прпмена вп прганизацијата на рабптата, нпви рабптни прпстпри, кплективни несреќи, смртни
слушаи и др.
Истпвременп актпт за прпценка на ризик е ппдлпга за дпнесуваое или ревизија на низа акти вп
фирмата какп Правилник за прганизација и систематизација, Правилник за ЛЗП, Планпт и
прпграмата за пбука и др.
Оспбенп внимание при прпценката на ризикпт треба да се ппсвети на тпа, сп примена на
мерките за елиминација на ризикпт при решаваоетп на една ппаснпст да не се спздаде
друга.

Flow дијаграм на прпцес на прпценка на рабптнп местп

А. ПРАВНА ОСНОВА
Изјавата за безбеднпст и прпценката на ризик е изврщена вп се сппред следните пдредби:
- Закпн за безбеднпст и здравје при рабпта (“Сл.весник на РМ“, бр.92/07, бр.53/13;
бр.164/13, 158/14, 15/15);
- Директивата на Спветпт на ЕУ 89/391;
- Закпнпт за рабптни пднпси (“Сл.весник на РМ“, бр.62/05)
Закпн за инспекција на трудпт (’’Сл.весник на РМ“бр.35/97;бр.29/02)
- Закпн за безбеднпст вп сппбраќајпт (’’Сл.весник на РМ“бр.35/97;бр.29/02)
- Правилникпт за нашинпт на изгптвуваое на изјава за безбеднпст, нејзината спдржина, какп
и ппдатпците на кпи треба да се заснпва прпценката на ризикпт (“Сл.весник на РМ“, бр.
02/09)
- Наспките за прпценка на ризик ЕУ ISBN 92-827-4278-4 пд 1996
- Правилник за минималните бараоа за безбеднпст и здравје при рабпта на врабптените на
рабптен прпстпр (“Сл.весник на РМ“, бр.154/08)
- Правилник за мерки за защтита при рабпта сп екрани (“Сл.весник на РМ“, бр.119/05)
- Правилник за безбеднпст и здравје при рабпта на ппрема за рабпта (“Сл. Весник на РМ“,
бр.116/07)
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-

Правилник за безбеднпст и здравје при рабпта при рашнп пренесуваое на
тпвар(“Сл.весник“,бр.135/07)
Правилник за защтита при рабпта при тпвареое и истпвараое на тпвар (“Сл.весник на
РМ“,бр.11/88)
Правилник за знаци за безбеднпст и здравје при рабпта(“Сл.весник РМ“,бр.127/07)
Правилник за минималните бараоа за безбеднпст и здравје при рабпта на бремени
рабптнишки, рабптнишки кпи непдамна се ппрпдиле или дпјат (“Сл.весник РМ“,бр.119/11)
Правилникпт за лишна защтитна ппрема кпја врабптените ја упптребуваат при рабптата
(“Сл.весник на РМ“,бр.116/070)
Правилник за минималните бараоа за безбеднпст и здравје при рабпта на врабптени пд
ризици ппврзани сп излпжуваое на хемиски супстанции (“Сл.весник на РМ“, бр.46/10)
Правилник за минималните бараоа за безбеднпст и здравје при рабпта на врабптени пд
ризици ппврзани сп излпженпст на биплпщки агенси (“Сл.весник на РМ“, бр.170/10)
Правилник за листа на прпфесипнални бплести (“Сл.весник на РМ“, бр.136/07)
уредба за видпт, нашинпт, пбемпт и ценпвникпт на здравствени прегледи на врабптените
(“Сл.Весник на РМ”, бр.60/13)
Правилник за нашинпт на впдеое на евиденција вп пбласта на безбеднпст и здравје при
рабпта (“Сл.весник на РМ“, бр.136/07)
Правилник за технишки нпрмативи за електришни инсталации за низпк наппн (“Сл.лист на
СФРЈ“, бр.53/88)
Правилник за еднпставни садпви ппд притиспк (Сл.весник на РМ бр.33/06 и 63/07)
Британски стандард OHSAS 18001 – 2007

Б. ПРИКАЗ НА ПОСТАПКАТА НА ИЗРАБОТКА НА ИЗЈАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК
Актпт за израбптка на изјава за безбеднпст и прпценка на ризик дпнесен на пснпва на Закпнпт за
безбеднпст и здравје при рабпта и Правилникпт за нашинпт на изгптвуваое на изјава за
безбеднпст, нејзината спдржина, какп и ппдатпците на кпи треба да се заснпва прпценката на
ризикпт, е заснпван на утврдуваое на мпжните видпви на ппаснпсти и щтетнпсти на сите рабптни
места и вп рабптната пкплина вп ЗИП Институт.
При израбптката на изјавата за безбеднпст и прпценката на ризикпт дпследнп се ппшитувани
прппищаните ппстапки на спрпведуваое на прпценка на ризиците. Најнапред е дпнесена пдлука
за ппкренуваое на ппстапката, фпрмиран е тим за израбптка на изјавата и прпценката, утврдени
се ппщтите ппдатпци за прганизацијата, ппищана е рабптната средина и средствата за рабпта,
утврдени се рабптните места и евидентирани се рабптите вп рамки на тие рабптни места. Истп
така, анализирана е спстпјбата на безбеднпста и здравјетп и нашинпт на изврщуваое на рабптите.
Преппзнаваоетп и утврдуваоетп на ппаснпстите и щтетнпстите на рабптните места е изврщенп сп
неппсреден увид вп рабптнипт прпцес, пднпснп сп набљудуваое и следеое на прпцеспт на
рабпта, интервју сп врабптените или нивнп анкетираое. Пстанатите инфпрмации се дпбиени пд
дпкументацијата сп кпја распплага ЗИП Институт.
Вп пвпј дпкумент е спрпведена кпмплетна ппстапка на прпценка на ризик спгласнп Правилникпт
на 6 рабптни места утврдени сп систематизацијата.
Врз пснпва на прпценетите ризици се утврдени мерките за спрешуваое, птстрануваое или
намалуваое на извприте на ппаснпста пднпснп щтетнпста, припритетите и рпкпвите вп нивнп
спрпведуваое спгласнп технишките прпписи, стандарди, преппраки и сл., какп и пдгпвпрни лица
за нивнп спрпведуваое и следеое.
Нашинпт на инфпрмираое на рпбптниците се врщи преку рабптпдавецпт.
При прпценката на ризикпт на рабптните места вп ЗИП Институт беще кпристена BG метпдата.
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Групите на ппаснпсти и щтетнпсти се дадени вп Табела 1.1
Щифра
Ппдщифра
Ппаснпсти и щтетнпсти
1. Механишки ппаснпсти кпи се јавуваат сп кпристеое пднпснп упптреба на ппремата за рабпта
01
1.1
недпвплна безбеднпст ппради вртливи делпви
02
2.1
недпвплна безбеднпст ппради ппдвижни делпви – летаое на шестишки
2.2.
делпви кпи се превртуваат, клатат
2.3.
делпви кпи се тркалаат, птклизнуваат
2.4.
делпви кпи птпадаат или се пдвпјуваат
2.5.
делпви кпи се распрскуваат и пдлетуваат
2.6.
шестици кпи пдлетуваат
2.7.
медиуми ппд притиспк
03
3.1
слпбпднп движеое на делпвите кпи мпжат да нанесат ппвреда на врабптенипт
3.2
слпбпднп движеое на материјалите кпи мпжат да нанесат ппвреда на врабптенипт
04
4.1
внатрещен трансппрт – ппдвижни трансппртни средства
4.2
движеое на рабптни мащини или впзила
4.3
ппместуваое на пдредена ппрема за рабпта
05
5.1
кпристеое на ппасни средства за рабпта кпи мпжат да предизвикаат експлпзии или ппжар
06
6.1
немпжнпст или пгранишенпст за навременп преместуваое пд рабптнптп местп
6.2
излпженпст на затвпраое
6.3
излпженпст на механишки удар
6.4
излпженпст на ппклппуваое
07
7.1.
пад на тпвар на рабптник при механизиран трансппрт
7.2.
при утпвар/истпвар на трансппртнп средствп
7.3.
пригмешуваое при пад на тпвар пд трансппртнп средствп
7.4.
пригмешуваое при рашна манипулација сп тпвар
08
8.1
други фактпри кпи мпже да се ппјават какп механишки извпри на ппаснпсти
2. Ппаснпсти кпи се јавуваат вп врска сп карактеристиките на рабптнптп местп
09
9.1
ппасни ппврщини (ппдпви, ппврщини за газеое или ппврщини сп кпи врабптените дпадаат вп
кпнтакт, а имаат пстри рабпви, щилци, испакнати делпви и сл.)
10
10.1.
рабпта на виспшина спгласнп прпписи за безбеднпст и здравје при рабпта
10.2.
пад пд скали, газищта, скалила
10.3.
пад пд скеле
11
11.1.
рабпта вп длабпшина, спгласнп прпписи за безбеднпст и здравје при рабпта (вп птвпр, јама,
канал)
12
12.1
рабпта вп тесен, пгранишен или ппасен прпстпр (ппмеду два или ппвеќе фиксирани делпви,
ппмеду ппдвижни делпви или впзила, рабпта вп затвпрен прпстпр кпј е недпвплнп псветлен или
прпветрен и сл)
13
13.1
мпжнпст за лизгаое или сппнуваое (влажни или лизгави ппврщини)
13.2.
при замастени сп уље ппврщини
13.3.
сп време предизвикана мазна ппврщина
13.4.
нерамнини, висински разлики
13.5.
закршенпст на ппврщините за движеое
13.6.
неадекватен пблик и гплемина на нагазните ппврщини
14
14.1.
физишка нестабилнпст на рабптнптп местп
15
15.1.
мпжни ппследици или прешки ппради задплжителната упптреба на средствата или ппремата за
лишна защтита при рабпта
16
16.1.
влијанија ппради ушествп вп рабптнипт прпцес сп примена на несппдветни или неприлагпдени
метпди на рабпта
17
17.1.
други ппаснпсти кпи мпже да се јават вп врска сп карактеристики на рабптнптп местп и нашинпт
на рабпта
3. Ппаснпсти кпи се јавуваат сп кпристеое на електришна енергија
18
18.1.
ппаснпст пд директен дппир сп делпви на електришна инсталација и ппрема ппд наппн
19
19.1.
ппаснпст пд индиректен дппир сп делпви на електришна инсталација и ппрема ппд наппн
20
20.1.
ппаснпст пд тпплптнптп дејствп кпе гп спздаваат електришна ппрема и инсталациите
(прегреваое, ппжар, експлпзија, електришен лак или искреое и др.)
21
21.1.
ппаснпсти пд удар на грпм и ппследици пд атмпсферскп празнеое
22
22.1.
ппаснпст пд щтетнптп влијание на електрпстатишен електрицитет
23
23.1.
други ппаснпсти кпи мпжат да се ппјават вп врска сп кпристеоетп на електришната енергија
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4. Ппаснпсти пд ппжар и експлпзија
24
24.1
ракуваое сп запаливи цврсти материи, тешнпсти и гаспви
25
25.1
ракуваое сп експлпзивни материјали
26
26.1
мпжнпст за спздаваое на експлпзивни смеси
27
27.1
мпжнпст за спздаваое на електрпстатишки електрицитет какп услпв за палеое и експлпзија
28
28.1
експлпзии вп сппбраќај
28.2.
цистерни за превпз на гаспви
28.3.
впзила за превпз на бпци сп технишки гаспви
29
29.1.
други ппаснпсти кпи мпжат да дпведат дп ппјава на ппжар и експлпзија
5. Термишки ппаснпсти
30
30.1.
дппир сп тпппл медиум
30.2.
дппир сп ладен медиум
6. Щтетнпсти кпи настануваат или се јавуваат вп текпт на рабптнипт прпцес
Хемиски щтетнпсти
31
31.1
пращина (вдищуваое, гущеое, навлегуваое вп телптп преку кпжата, изгпреници, труеое и сл.)
31.2
тешнпсти (вдищуваое, гущеое, навлегуваое вп телптп преку кпжата, изгпреници, труеое и сл.)
(киселини, бази)
31.3
гаспви и шад (вдищуваое, гущеое, навлегуваое вп телптп преку кпжата, изгпреници, труеое и
сл.)
32
32.1
присутнпст на леснп нагризувашки материи
33
33.1
реактивни / неппстпјани материи
34
34.1
истекуваое на хемиски материи
Физишки щтетнпсти
35
35.1
бушава
36
36.1
механишки вибрации
37
37.1
згплемен или намален атмпсферски притиспк
38
38.1
јпнизирашкп зрашеое
39
39.1
нејпнизирашкп зрашеое
40
41.1
тпплинскп зрашеое
41
41.1
щтетни влијанија на микрпклиматските фактпри (виспка температура, ниска температура,
влажнпст, брзина на струеое на впздухпт)
42
42.1
несппдветна-недпвплна псветленпст
43
43.1
щтетни атмпсферски влијанија ( рабпта на птвпренп)
44
44.1
рабпта вп близина на впда или ппд ппврщината на впдата
Биплпщки щтетнпсти
45
45.1
излпженпст на инфективни агенси
46
46.1
излпженпст на микрппрганизми
47
47.1
излпженпст на алергени
48
48.1
рабпта сп живптни
49
49.1
напад пд жипвптински свет
7. Щтетнпсти кпи прпизлегуваат пд психишки и психпфизиплпщки наппри
50
50.1
наппри или телесни напрегаоа - рашнп пренесуваое тпвар
50.2
наппри или телесни напрегаоа - туркаое или влешеое тпвар
50.3
наппри или телесни напрегаоа - дплгптрајни згплемени телесни активнпсти/ппвтпрувашки
движеоа
50.4
наппри или телесни напрегаоа – кашуваое и слегуваое
51
51.1
нефизиплпщка пплпжба на телптп - дплгптрајнп стпеое
51.2
нефизиплпщка пплпжба на телптп - дплгптрајнп седеое
51.3
нефизиплпщка пплпжба на телптп - дплгптрајнп клешеое
51.4
нефизиплпщка пплпжба на телптп - дплгптрајнп наведнуваое
51.5
рабпта сп раце над глава, свитканп телп, завртена пплпжба, наведнатпст на страна
52
52.1
неппвплни ергпнпмски фактпри
53
53.1
напрегаоа при пбавуваое на пдредени рабпти кпи предизвикуваат психплпщки пптпваруваое стрес
54
54.1
напрегаоа при пбавуваое на пдредени рабпти кпи предизвикуваат психплпщки пптпваруваое мпнптпнија
55
55.1
пдгпвпрнпст вп прием на инфпрмации
55.2.
прием на визуелни сигнали
55.3.
прием на звушни сигнали
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56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
8.
69

9.
70

71

55.4.
прием на светлпсни сигнали
56.1.
пдгпвпрнпст вп пренпс на инфпрмации
56.2.
премнпгу инфпрмации
56.3.
намаленп внимание
56.4.
ппсебни (непшекувани) ситуации
57.1
кпристеое на сппдветни знаеоа и сппспбнпсти
58.1.
несппдветнп пдбележуваое на кпманди на ппрема за рабпта
59.1
пдгпвпрнпст вп правилата на пднесуваоетп
60.1
брзи измени на рабптите прпцедури
61.1
интензитет на рабпта
62.1
прпстпрна услпвенпст на рабптнптп местп
63.1
кпнфликтни ситуации
64.1
рабпта сп странки
65.1
рабпта сп пари
66.1
недпвплна мптивација за рабпта
67.1
пдгпвпрнпст вп ракпвпдеое
68.1
пптреба за дпнесуваое на пдлуки
Щтетнпсти врзани за прганизацијата на рабптата
69.1
рабпта ппдплга пд пплнптп рабптнп време-прекувремена рабпта
69.2
рабпта вп смени
69.3
нпќна рабпта
69.4
гптпвнпст вп слушај на интервенции
69.5
ппстпјанп следеое на прпцеспт
Пстанати щтетнпсти кпи се јавуваат на рабптни места
70.1
щтетнпсти кпи предизвикуваат други лица - насилствп на рабпта при рабпта на щалтер
70.2
щтетнпсти кпи предизвикуваат други лица - рабпта на пбезбедуваое, рабпта на ревизпри,
инспекции, пплиција ,здравствени рабптници
70.3
щтетнпсти кпи предизвикуваат други лица - рабпта на ревизпри
70.4
щтетнпсти кпи предизвикуваат други лица – рабпта на инспекции, пплиција ,здравствени
рабптници
70.5
щтетнпсти кпи предизвикуваат други лица – рабпта на пплиција
70.6
щтетнпсти кпи предизвикуваат други лица – рабпта на здравствени рабптници
71.1
пстанати щтетнпсти
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АНАЛИЗА НА РИЗИЦИТЕ ПО РАБОТНИТЕ МЕСТА СПОРЕД Nohl–Thiemeckeove матрица
на ризик која се користи во BG методологијата
За секпе рабптнп местп е даден следнипт приказ:
1. Ппщти и технплпщки ппдатпци за рабптнптп местп кпја спдржи
- Ппщти ппдатпци за раб.местп, бр.на заппслени, траеое и расппред на рабптите и рабпти сп
ппсебни услпви
- Рабпти кпи рабптниците ги изврщуваат расппредени на рабптнптп местп
- Рабптен прпстпр, мащини, уреди и алати кпи се кпристат вп изведуваое на прпцеспт на
рабпта
- Ппасни рабптни материи кпи се кпристат вп прпцеспт на рабпта
- Места на рабпта на кпи се изврщуваат рабптите на разгледуванптп рабптнп местп
2. Анализа на ризикпт на рабптнптп местп кпја спдржи
2.1. Вид на ппаснпст, щтетнпст, наппр и пптеретуваое
2.2. Излпженпст на рабптникпт на ппедина ппаснпст прикажана сп текст вп категприите
- мнпгу реткп (0-20%)
- ппвременп (21 – 40%)
- шестп (41 – 60%)
- претежен дел пд времетп (61 – 80%)
- целп рабптнп време (81 – 100%)
Табела 1.2
Излпженпст
на ппаснпсти и щтетнпсти вп
текпт на рабптнипт ден
0 – 20%

Квалитативнп рангираое на
излпженпста на ппаснпсти и
щтетнпсти
Мнпгу реткп

Квантитативнп рангираое на
излпженпста на ппаснпсти и
щтетнпсти
1

21 – 40%

Ппвременп

2

41 – 60%

Честп

3

61 – 80%

Претежен дел пд рабптнптп
време
Целп рабптнп време

4

81 – 100%

5

Верпјатнпст на настануваое на щтетната ппследица
ВЕРПЈАТНПСТА (вп таблицата искажана сп римски брпеви) пд I дп V искажана е вп 5 степени
дадени вп Табела 1.3 при щтп нивнптп знашеое е следнп:
I
мнпгу малку верпјатнп
II
малку верпјатнп
III
верпјатнп
IV
се пшекува
V
мнпгу виспка верпјатнпст
Верпјатнпста на настануваое на штетните ппследици е ппгплема акп излпженпста на
рабптниците на штетни влијанија е ппдплгп и акп примената на мерките за безбеднпст е
мала.
При тплкуваоетп на табелата на ризик на раб.местп мпра да се разликуваат ппимите излпженпст
и верпјатнпст. Рабптникпт мпже да биде излпжен на пдреден ризик ппстпјанп нп верпјатнпста да
се слуши несакан настан мпже да биде мнпгу мала и пбратнп. За прпценка на верпјатнпста на
настануваое на щтетни ппследици се кпристат ппдатпци за настанати ппвреди на рабпта и
бплести кпи се слушиле вп анализиранипт перипд.
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Мнпгу реткп
Ппвременп
Шестп
Претежен дел пд
рабптнптп време
Целп рабптнп
време

Знашителнп над
дпзвплените
вреднпсти/
пптребните
мерки да се
превземат
Гранишни
веднащ
вреднпсти на
издржливпст/
веднащ да се
прекине сп
рабпта

Дп граница на
дпзвплените
вреднпсти/
Среднпрпшнп
пптребни
мерки
Над дпзвплени
вреднпсти/
Краткпрпшнп
пптребни
мерки

Спстпјба на системпт за безбеднпст и здравје при рабпта
Знашителнп ппд
дпзвплените
вреднпсти/
Задпвплителнп

Табела 1.3
Излпженпст на
ппаснпсти и щтетнпсти
и наппри

1
2
3
4

1
I
I
II
II

2
I
II
III
III

3
II
III
III
IV

4
II
III
IV
IV

5
II
IV
IV
V

5

II

IV

IV

V

V

Вид на ппследиците и тежина на ппследиците
Видпт на ппследиците кпи мпже да се ппјават заради излпженпст на рабптниците на П/Ш е
ппвреда на рабпта и бплест (прпфесипнална бплест и бплест вп врска сп рабптата) се дадени вп
табела 1.4.
Табела 1.4
Ппис на ппследиците

Тежина на ппследиците

Ранг на тежина на
ппвредата (РТ)

Дпвплна е самп прва ппмпщ
Медицински третман сп бпледуваое дп три дена

Мнпгу лесна
Лесна

А
Б

Медицински третман кпј вклушува и бплнишкп
лекуваое
Трајнп изменета рабптна сппспбнпст
Кплективна ппвреда и/или загрпзуваое на
живптните функции и/или ппвреда сп смртни
ппследици

Среднп тещка

В

Тещка
Смртна или кплективна

Г
Д
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РИЗИКПТ е искажан сп брпеви пд 1 дп 25 и се напда вп пресекпт ппмеду редпт и кплпната вп
матрицата прикажана на Табела 1.5.
Табела 1.5
Ранг на
верпјатнпст

Ранг на тежина на ппследиците
А

Б

В

Г

Д

I

1

2

3

4

5

II

2

4

6

8

10

III

3

6

9

12

15

IV

4

8

12

16

20

V

5

10

15

20

25

Вп пресекпт на редпт и кплпната се напда брпјпт кпј ја пзнашува велишината на ризикпт.
Знашеоетп на вреднпстите на ризикпт вп смисла на итнпст на превземаое на мерки за защтита е
следнпвп:
Вреднпст на
ризикпт

Итнпст на превземаое на защтитни мерки

1, 2, 3, 4, 5

Мал ризик каде щтп не е пптребнп да се планираат и да се превземаат
дппплнителни мерки, пдржуваое на системпт какпв щтп е сега

6,8,9

Умерен ризик, не е пптребна активнпст дпвплни се самп мерки на кпнтрпла
или вп исклушителни слушаи и дплгпрпшни мерки

10,12

Среден ризик, неппхпднп е да се испланираат и да се превземат
среднпрпшни мерки (вп рпк пд 6 месеци)

15,16

Гплем ризик, Рабптата не смее да се заппшне дпдека не се превземат мерки
за намалуваое на ризикпт или да се испланираат и превземат краткпрпшни
мерки (вп рпк пд еден месец)

20,25

Исклушителнп гплем ризик, да се запре прпцеспт на рабпта вп ппдрашјетп на
ппаснпст и веднащ да се превземат мерки. Пднпснп рабптата не смее да
ппшне, или е пптребнп да се запре, или да се издаде забрана за рабпта

Припритетите на превземаое на защтитни мерки не зависи самп пд гплемината на ризикпт, туку и
пд мпжнпстите на рабптпдавашпт (финансиски, прганизациски и сл.).
При рангираое на ризикпт пп пваа метпда вп сппредба сп Правилникпт за нашинпт на изгптвуваое
на изјава за безбеднпст, нејзината спдржина, какп и ппдатпците на кпи треба да се заснпва
прпценката на ризикпт (“Сл.весник на РМ“, бр. 02/09) се утврдува дека среднипт, гплемипт и
исклушителнп гплемипт ризик се згплемени ризици.
Треба да се нагласи дека ппстпи ризик кпј не е впзмпжнп да се птстрани ниту пак да се намали сп
примена на пснпвните или пак ппсебните мерки на защтита. Таквипт ризик е т.н. препстанат ризик
на рабптнптп местп и мпже да се смета за ризик на прпфесијата
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II - ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА
Ппдатпците за ппстпјната спстпјба ппфаќаат:
 Ппщти ппдатпци, ппис на технишкп - технплпщкипт прпцес и приказ на рабптнипт и
ппмпщнипт прпстпр
 Анализа на рабптнипт и ппмпщнипт прпстпр
 Приказ и ппдатпци за рабптните места и приказ на прганизаципната структура
 Режим на рабпта и пдмпр (рабптнп време, прганизација на рабптата, рабпта вп смени,
прпдплжена рабпта, расппред и дплжина на паузите и нивна намена)
 Стаж на псигуруваое кпј се смета сп згплеменп траеое
 Анализа на рабпти сп ппсебни услпви за рабпта и здравствен надзпр
 Приказ и пппис на рабптната ппрема и анализа на спстпјбата и ускладенпст сп правилата
за безбеднпст и здравје при рабпта сп ппрема за рабпта
 Анализа на спстпјба и ускладенпста сп правилата за безбеднпст и здравје при рабпта на
електрп и грпмпбранска инсталација
 Испитуваое на рабптната пкплина на местата каде щтп врабптените ги изврщуваат
рабптните задаши
 Средства и ппрема за лишна защтита
 Сурпвини и материјали кпи се кпристат
 Пппис на ппасни материи
 Ппдатпци за ппвреди на рабпта, прпфесипнални бплести и бплести вп врска сп рабптата
 Ппдатпци за пбуки на врабптените
 Инспекциски напди на изврщени надзпри
 Известуваоа за врабптените
 Анализа на уредуваоетп на безбеднпста и здравјетп при рабпта
III.2. Анализа на рабптнипт и ппмпщнипт прпстпр
III.2.1. Анализа на примената на пснпвните правила за безбеднпст при рабпта

III.2.1.1. Анализа на состојбата и ускладеност со правилата за
безбедност и здравје при работа во работниот и помошниот простор
Анализата на рабптнипт прпстпр гп ппфаќа прпстпрпт вп кпј изврщителите ги изврщуваат
рабптните задаши сппред Правилникпт за Минимални бараоа за безбеднпст и здравје на
врабптените на рабптнипт прпстпр (“Сл. Весник на РМ”, бр.154/08). Иследуваоата се направени
врз пснпва на спрпведена квантитативна анализа на спстпјбите на рабптните места преку
спрпведена анкета на вклушени вп пвпј рабптен прпцес, какп и направен увид на лице местп.
1.Рабптна прпстприја
1.1. Канцеларија на
административни рабптници
1.2. Канцеларија на
меначерскипт тим
2.Ппмпщна прпстприја
2.1. Шајна Кујна

2.2. Тпалети

2.3. Хпдници

Ускладенп сп регулатива/утврдени недпстатпци
Утврдена е ускладенпст сп пдредбите пд наведенипт Правилник,
фактишката спстпјба задпвплува за ппвеќетп елементи пднпснп
нема птстапуваоа пд прппищаните бараоа.
Утврдена е ускладенпст сп пдредбите пд наведенипт Правилник,
фактишката спстпјба задпвплува за ппвеќетп елементи пднпснп
нема птстапуваоа пд прппищаните бараоа.
Ускладенп сп регулатива/утврдени недпстатпци
Утврдена е ускладенпст сп пдредбите пд наведенипт Правилник,
фактишката спстпјба задпвплува за ппвеќетп елементи пднпснп
нема птстапуваоа пд прппищаните бараоа.
Утврдена е ускладенпст сп пдредбите пд наведенипт Правилник,
фактишката спстпјба задпвплува за ппвеќетп елементи пднпснп
нема птстапуваоа пд прппищаните бараоа.
Утврдена е ускладенпст сп пдредбите пд наведенипт Правилник,
фактишката спстпјба задпвплува за ппвеќетп елементи пднпснп
нема птстапуваоа пд прппищаните бараоа.
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III.2.2. Анализа на примената на ппсебните правила за безбеднпст при рабпта
III.2.2.1. Анализа на спстпјбата и ускладенпста сп правилата за защтита при рабпта сп
екрани на врабптените изврщуваат рабптни задаши пред екрани спгласнп Правилникпт за мерки
за защтита при рабпта сп екрани
Анализирани се следните елементи на рабптнптп местп:
Анализирани елементи на
рабптнптп местп
1.ПСВЕТЛУВАОЕ, ПТСЈАЈ,
БЛЕСКПТЕОЕ

2.РАБПТНА МАСА ИЛИ
РАБПТНА ППВРЩИНА

3. РАБПТНА СТПЛИЦА
4.ЕКРАН

5.ТАСТАТУРА

6.ПРПГРАМСКА ППРЕМА

7.ПСТАНАТА ППРЕМА

БАРАОЕ
Редпт на таван. светла да биде паралелен сп правецпт на рабптникпт на рабптнптп местп.
Светилките да имаат такви светлпсни тех.к-ки щтп нема да се рефлек. вп мпнитпрпт.
Екранпт да е така ппставен щтп вп негп нема да се гледаат извприте на светлина. Акп е мпжнп да не
биде свртен кпн или пд прпзпрецпт за да не се превземат ппсебни ппстапки прптив блескптеое
На прпзприте треба да се ппстават сппдветни засенуваши.
Раб.маса не треба да има сјај и треба да биде пд материјал кпј на дппир не е ладен( дрвп).
Раб.маса/ппврщина да е најмалку 80х120см, да пвпзмпжува сппдв.разместуваое на екранпт,
тастатурата, ппдлпгата за запищуваое и др.ппрема и дпвплнп прпстпр за движеое на глущецпт.
Ппд раб.маса да има слпбпдна ппврщина најмалку 60х58х62см (длабпшина х щирина х висина).
Раб.маса/ппврщ. да е стабилна и пп мпжнпст сп прпменл.висина или висината да е меду 72 и 75 см.
Раб.стплица да е стабилна и да пбезбедува удпбна ппзиција и слпбпднп движеое.
Раб.стплица да пвпзм. ппдесуваое на висината на ппврщината за седеое какп и нејзинп вртеое.
Наслпнпт да а ппдеслив пп наклпн и висина и да пвпзмпжи елас.пптпираое на рбетпт.
Растпјаниетп меду екранпт и пшите на рабптникпт да не е ппмала пд 50 см.
Сликата на екранпт да не трепери. Сппдветната фреквенција не треба да биде ппмала пд 70 Хз.
Знаците на екранпт да се дпвплнп гплеми, пстри, неизпблишени и јаснп пбликувани. Растпјанијата
ппмеду нив и редпвите да се дпвплнп гплеми за да мпжат да се разлик. без наппр
Светлпста и кпнтраста на екранпт леснп да се менуваат т.щ.рабптникпт леснп ќе ги прплагпди на
пкплината. Пднпспт ппмеду светлпста на знаците и ппзадината треба да биде најмалку 4:1.
Екранпт леснп да се движи на сппст.ппднпжје, заради леснп прилаг.на наспката и наклпнпт на мпнитпрпт
Висината на екранпт т.е. гпрнипт раб на екранпт биде е пкпл у 5см ппнискп пд висината на пшите.
На екранпт да нема птсјај кпј би ја намалил видливпста (шитливпста) на знаците и да е шист.
При шистеое на екранпт да се пбезб.средствп за защттиа пд статишки електрицитет.
Средната висина на тастат. да е ппмала пд 3см, а наклпнпт да пдгпвара на ергпн.бараоа. Леснп да
се движи пп раб.ппврщина и да е сп светла бпја и без сјај.
На раб.маса/ппврщина, пред кппшиоата, да има 10 см. слпбпдна ппврщина.
Расппредпт и знашеоетп на кппшиоата да пдгпвара на ергпнпм.бараоа.
Кппшиоата и симбплите да се јаснп пзнашени и лесни за расппзнаваое и шитливпст.
Да пдгпвара на намената на раб.задаша и еднпставна за кпристеое.
На рабптникпт да му дава ппвратни инфпрм.за изврщуваое на раб.пперации. Да е прилагпден
нашинпт и брзината на даваое на инфпрмации пд системпт кпн рабптникпт.
Најдпбрп е на екранпт - темни знаци на светла ппврщина. Акп екранпт е вп бпја, бпите, а ппсебнп
ппзадината, треба да бидат щтп ппмалку изразени, сппред бараоата на раб.задаша.
Ппдлпщка за нпзе да му се пбезбеди на секпј рабптник кпј ќе гп ппсака тпа дп димензии 45х35см,
дпвплнп виспка, стабилна, да не се лизга и да пбезбедува наслпн на нпзете.
Држашпт на листпви да е стабилен, сп линијка за пзнашуваое на кплпните, израбптен и ппставен така
да на рабптникпт не му предизвикува дпппл. пптпваруваое на пшите, вратпт и/или главата.

Кпментар вп пднпс на ускладенпст сп регулатива/утврдена фактишка спстпјба/утврдени
недпстатпци
Канцеларија на
административните
рабптници

Сите елементи се ускладени сп пдредбите пд Правилникпт пспбенп пкплу
примена на ергпнпмските бараоа вп пднпс на рабптната маса, тастатурата и
пстанатата ппрема.
Преппрака е редпвнп да се пдржуваат елек.кабли вп уредна спстпјба.
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III.3. Приказ и ппдатпци за рабптните места и приказ на прганизаципната структура вп ЗИП
Институт

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА
III.4. Режим на рабпта и пдмпр - сите врабптени рабптат 40 шаспви неделнп врз пснпва на Закпнпт
за рабптни пднпси, и вп спгласнпст сп истипт се регулира и прекувремената рабпта.
Рабптата е прганизирана вп една смена.
Предвидената пауза пд 30 минути и ппшести кратки паузи се планираат и кпристат вп зависнпст пд
интензитетпт на рабптата.
III.5. Анализа на спрпведен здравствен надзпр –
Врабптените, кпи рабптат на кпмпјутери треба да сеупатуваат на пфтамплпщки преглед спгласнп
шлен 16 тпшка д) пд Правилникпт за мерки за защтита при рабпта сп екрани.
Врабптените се упатени, се јавиле на здравствените прегледи и се прпгласени за сппспбни за
изврщуваое на свпите рабпти и рабптни задаши, спгласнп изјавата на претставникпт на
рабптпдавашпт, ушесник вп изгптвуваоетп на Изјавата за безбеднпст и прпценка на ризик.
III.6. Приказ и пппис на рабптната ппрема и анализа на спстпјбата и ускладенпст сп правилата за
безбеднпст и здравје при рабпта сп ппрема за рабпта
Вп административнипт дел тпа е електрпнска и кпмпјутерска ппрема (ПК, тастатура, надвпрещна
кпмпјутерска ппрема какп мпдем, скенер, пешаташ), рабптни бирпа, ергпнпмски стплици,
кпмуникациска ппрема, телефпн, фптпкппир, щредер.
Вп рабптнипт и ппмпщен прпстпр имма и клима уреди, медиа кпнвертпри, фрижидер, греалка и
др.
Пснпвната ппрема за рабпта сп кпја се реализираат рабптните задаши вп делпт на пдржуваое на
хигиената вп самипт пбјект се чпгери, кпфи, усисиваши и др.
III.7. Средства и ппрема за лишна защтита – Вп ЗИП Институт предвиденп е да се кпристат лишни
защтитни средства вп зазвиснпст пд рабптнптп местп, а прикажанп вп прпценката на ризик и
изјава за безбеднпст пп рабптнп местп.
III.8. Сурпвини и материјали кпи се кпристат - вп секпјдневнптп изврщуваое на рабптните задаши
изврщителите кпи административни рабптни задаши кпристат хартија за пешатеое, тпнери, и друг
ппмпщен канцелариски материјал, пптпа скалпел и др. За пдржуваое на хигиената се кпристат
тпалетна хартија, кујнски брисаши, сундершиоа, крпи, чпгери, кпфи, метли и др.
III.9. Пппис на ппасни материи – ппасни материи кпи се вп упптреба вп ЗИП Институт се средства
за пдржуваое на хигиена и санитаризација. Истите се складираат и шуваат на ппсебнп пдреден
прпстпр за таа намена и пристаппт дп нив и нивната упптреба се сведува самп на пние кпи имаат
дпбиенп инструкции за нивна правилна упптреба вклушувајќи ја и упптребата на лишна защтитна
ппрема за истите.
III.10. Ппдатпци за Ппвреди на рабпта, прпфесипнални бплести и бплести вп врска сп рабптата
Вп ЗИП Институт спгласнп изјавата на претставникпт на рабптпдавашпт, кај врабптените не
се слушиле ппвреди на рабпта, прпфесипнални забплуваоа, бплести вп врска сп рабптата и смртни
слушаи.
III.11. Инспекциски напди пд изврщените надзпри - /
III.12.Известуваоа, упатства на врабптените –
III.13. Анализа на уредуваоетп на безбеднпста и здравјетп при рабпта
Вп ЗИП Институт уредуваоетп на безбеднпста и здравјетп при рабпта е на следнипт нашин:
1. Претставници на врабптените за БЗР – Да
2. Пбушенп лице за укажуваое на прва ппмпщ: Да
3. Пбушени лица за ППЗ, евакуација и спасуваое: Да
4. Струшнп лице за безбеднпст при рабпта – Да

28 | С т р а н а

Стратешки План на ЗИП Институт 2017 - 2021
ЗАКЛУЧОК
Вп ЗИП Институт, не ппстпјат рабптни места сп згплемен ризик при прпцесите на изврщуваое на
рабптните задаши.
Припритети вп птстрануваоетп, намалуваоетп или спрешуваоетп на ризиците и план на мерки
за намалуваое и кпнтрпла на ризиците
Планпт на мерки спдржи:
- Примена на пснпвните правила за БЗР за птстрануваое на недпстатпците вп рабптните
прпстприи, перипдишни прегледи на ппрема за рабпта, на рабптните услпви
- Примена на ппсебните правила за защтита за псппспбуваое на сигурен нашин,
превентивни медицински прегледи.
За секпја предлпжена мерка е наведен преппрашанипт рпк и пдгпвпрните лица за нејзинп
спрпведуваое, какп и лицетп пдгпвпрнп за кпнтрпла.
Преппрашанипт рпк за превземаое на мерките е прпценет вп пднпс на:
- гплемината на ризикпт
- брпјпт на лица излпжени на истипт
- спрпведливпста на мерката за защтита кпја зависи пд видпт на мерките кпи треба да се
преземат и прпценката кплку тпа би шинелп вп ппглед на финансии и време.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНИ НА ИЗЈАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРОЦЕНА НА РИЗИК
Изјавата за безбеднпст и прпцена на ризик е динамишен акт кпј треба ппстпјанп да се менува и
дппплнува и пп негп да се спрпведуваат сите утврдени мерки за безбеднпст и здравје при рабпта.
Спгласнп шл.15 пд Правилникпт за нашинпт на изгптвуваое на изјава за безбеднпст, нејзината
спдржина, какп и ппдатпците врз кпи треба да се заснпва прпцената на ризикпт, се утврдени
слушаите вп кпи се врщи дппплна и измена на елабпратпт за прпцена на ризик, пднпснп истипт ќе
се менува и дппплнува вп слушај:
 На фатални ппвреди на рабпта сп смртни ппследици и тещки ппвреди на рабпта
 Кпга ппстпјните мерки за птстрануваое, намалуваое или спрешуваое на ризикпт не се
дпвплни, пднпснп не пдгпвараат на прпценетата спстпјба
 Кпга прпценката е темелена на ппдатпци кпи не се веќе ажурни и
 Кпга ппстпјат мпжнпсти и нашини за унапредуваое и дппплнуваое на прпценката.
Рабптпдавашпт кпристената дпкументација за израбптка на прпценката на ризиците и изјавата за
безбеднпст трајнп ќе се шува.
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