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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Врз основа на член 48 став (2) од Законот за државните службеници („Службен весник 
на Република Македонија", број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 
85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11 ), 
министерот за информатичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА СО ВИСОК РИЗИК ПО ЖИВОТОТ И ЗДРАВЈЕТО НА 
ДРЖАВНИОТ СЛУЖБЕНИК 

 
Член 1 

Со овој  правилник се пропишуваат работните места со висок ризик по животот и 
здравјето на државниот службеник. 

 
Член 2 

Во зависност од условите и времетраењето на кои е изложен државниот службеник при 
извршувањето на работите со висок ризик, а кои влијаат на животот и здравјето на 
државниот службеник, работните места се утврдуваат во работни места со висок ризик од 
I степен, висок ризик од II степен и висок ризик од III степен. 

 
Член 3 

Под работно место со висок ризик од I степен по животот и здравјето, се подразбира 
работно место на кое државниот службеник секојдневно и постојано во значителен дел од 
работното време при извршување на работите е изложен на: 

- сериозни инфективни заболувања кои претставуваат закана за животот и може да 
предизвикаат долготрајни последици по здравјето; 

- опасни природни услови: височини, екстремни температури (ниски и високи); 
- движење по нестабилен и нерамен терен, атмосферски празнења, промена на 

атмосферски притисок, магла, промена на земјината гравитација, водена стихија, ветер, 
надморска височина поголема од 2000 метри, користење на технолошка опрема, силна 
осветленост, ризик со безбедноста во сообраќајот при користење на превозни средства; 

- опасни околности од орудија за работа (зголемена бучава, вибрации, запрашеност, 
опасност од експлозија и пожар), увид на градилиште, удар од предмети, ударно дејство и 
хемиско дејство; 

- закани од вербални и физички насилства или ситуации со можен екстремен конфликт, 
изложеност на закани на семејството; 

- опасност од каснување на животни (кучиња, диви животни, змии и друго); 
- траума која произлегува од потребата да се работи во ситуација каде што има 

несреќни случаи, тешки повреди и смртни случаи при катастрофи или работа со  крајно 
нестабилни луѓе; и 

- изложеност на разни опасни и штетни материи од технолошко, хемиско, биолошко 
или радиоактивно загадување, загадување од отпадоци од животинско и растително 
потекло, пестициди, инсектициди и друго. 
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Член 4 
Под работно место со висок ризик од II степен по животот и здравјето, се подразбира 

работно место на кое државниот службеник често пати, но не постојано, во поголем дел 
од работното време при извршување на работите е изложен на: 

- сериозни инфективни заболувања кои можат да предизвикаат сериозни и долготрајни 
последици по здравјето; 

- опасни природни или работни услови кои можат да предизвикаат постојана 
непријатност или повреди што можат да се излекуваат; и 

- конфликтни ситуации, несогласувања или други стресни околности кои може да 
предизвикаат психофизички и здравствени проблеми. 

 
Член 5 

Под работно место со висок ризик од III степен по животот и здравјето, се подразбира 
работно место на кое државниот службеник повремено односно дел од работното време 
при извршување на работите е изложен на: 

- инфективни заболувања кои не предизвикуваат сериозни последици по здравјето; и 
- конфликтни ситуации, несогласувања и други стресни околности кои не 

предизвикуваат сериозни психофизички и здравствени проблеми. 
 

Член 6 
(1) Работните места со висок ризик од I, II и III степен, се утврдуваат со посебен 

список. 
(2) Списокот на работни места со висок ризик од I, II и III степен е составен дел на овој 

правилник. 
Член 7 

(1) Министерството за  информатичко општество и администрација еднаш годишно 
доставува допис до сите државни органи за да доставуваат податоци за потврдување или 
промена на степенот на ризикот на постојните утврдени работни места, како и постоење 
на нови ризични работни места и нивно утврдување како работни места со висок ризик. 

(2) Податоците кои државните органи ги доставуваат до Министерството за 
информатичко општество и администрација треба да содржат: 

- назив на работното место; 
- организациониот облик во кој работи државниот службеник; 
- број на државни службеници кои работат на ризични работни места; 
- детален опис на природата на ризикот (по здравјето и животот) со наведување на 

примери за конкретните опасности на кои може да се наиде при извршување на работните 
задачи, како и инциденти кои се случиле во минатото; и 

- конкретни информации (докази) за зачестеноста на сите видови ризици и дали тие се 
постојано присутни или се појавуваат повремено. 

 
Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот  за 
утврдување на работните места со висок ризик по животот и здравјето на државниот 
службеник („Службен весник на Република Македонија“ број 96/01). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 16-1371/1   

7 април 2011 година                                                                              Министер, 
     Скопје                                                                                        м-р Иво Ивановски, с.р. 
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 СПИСОКНА УТВРДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА СО ВИСОК РИЗИК ОД I, II И III 
СТЕПЕН 

 
1) Работни места со висок ризик од I степен се: 
- советник - државен инспектор за животна средина, советник за хемиска анализа и 

технолошки испитувања - мобилна лабораторија, самостоен референт - лаборант во 
мобилна лабораторија, советник - државен инспектор за геологија и рударство, советник – 
државен инспектор за парни котли и постројки под притисок, раководител на одделение за 
техничка инспекција, раководител на одделение за инспекција за труд, советник - државен 
инспектор за труд, советник - државен пазарен инспектор, раководител на одделение - 
државен ветеринарен инспектор, советник – државен ветеринарен инспектор, советник 
државен граничен ветеринарен инспектор, советник -државен инспектор за заштита на 
растенијата на граничен премин, раководител на одделение-државен санитарен и 
здравствен инспектор, советник – државен санитарен и здравствен инспектор,  советник - 
електро енергетски инспектор, самостоен референт - метеоролошка станица, советник за 
мрежа на хидролошки станици и хидролошки мерења, виш соработник за хидролошки 
станици и хидролошки мерења. 

 
2) Работни места со висок ризик од II степен се: 
- советник за хемиска анализа и технолошки испитувања во стационирана 

лабораторија, советник за мерење и анализа за бучава и вибрации и термофизички мерења 
и анализа, советник за хемиска анализа и технички испитувања, раководител на одделение 
на централна лабораторија, самостоен референт - лаборант, референт - нижи лаборант, 
советник - државен инспектор за градежништво и урбанизам, раководител на одделение - 
државен инспектор за градежништво и урбанизам, советник - државен комунален 
инспектор, советник - државен инспектор за патишта, советник - државен инспектор за 
патен сообраќај, советник - државен инспектор за железнички сообраќај, советник -
државен инспектор за сигнално телефонски, телеграфски и електро-технички постројки, 
советник на државен инспектор за поштенски сообраќај, раководител на одделение - 
државен инспектор за шумарство, раководител на одделение - државен инспектор за 
ловство, советник - државен инспектор за шумарство и ловство, советник - државен 
водостопански инспектор за режимот на водите и водостопански објекти, раководител на 
одделение за извршување на санкции, советник - инспектор за извршување на санкции, 
раководител на одделение за управно-надзорни работи во културата, советник - државен 
инспектор за култура, самостоен референт за теренски и лабораториски испитувања на 
квалитетот на водите, воздухот и почвата и самостоен референт за мерење на емисијата на 
штетни и опасни материи во воздухот. 

3) Работни места со висок ризик од III степен се: 
- виш соработник - конзерватор, самостоен референт за микро-филмови, советник за 

бонитирање и класирање на земјиштето, советник за основни геодетски работи, 
соработник за премер и одржување и виш соработник за премер и одржување. 
 


