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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ШТИП

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 3
15 февруари 2011 година
Штип

ГОДИНА XLVIII

33.
Врз основа на точка 8 став 2 алинеја 4 од Програмата за уредување на градежно
земјиште на Општина Штип за 2010 година („Службен гласник на Општина Штип“ број
01/03, 18/07, 11/08, 07/09 и 16/09) и член 51 став 3 од Статутот на Општина Штип
(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09),
градоначалникот на Општина Штип донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА
КОМИСИЈА ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА ОБЈЕКТ ТС-3 ЗОНА „СЕВЕР“ - ШТИП
Член 1
Се формира Комисија за предавање на објектот ТС зона „Север“ - Штип на
користење и одржување на ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Штип.
Член 2
За членови на комисијата се именуваат:
- Соња Китанова, претседател
- Илија Наков, член
- Јана Јанкова, член.
Член 3
Комисијата е должна во присуство на лица определени од страна на ЕВН
Македонија АД Скопје КЕЦ Штип, да излезе на увид на лице место, да ја утврди
состојбата на објектот и да го предаде објектот на користење и одржување на
примателот ЕВН Македонија АД Скопје КЕЦ Штип.
Член 4
За извршените дејствија, утврдената состојба на објектот и предавањето на
објектот на примателот, Комисијата е должна да состави записник.
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Член 5
Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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Општина Штип
Градоначалник

Штип

д-р Зоран Алексов, с. р.

34.
Врз основа на член 1, член 5 став 2 и член 9 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на РМ“ број 92/07), а во согласност со
Правилникот за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при
работа („Службен весник на РМ“ број 116/07) и член 50 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), градоначалникот на Општина
Штип донесе
ПРАВИЛНИК
за безбедност и здравје при работа
и употреба на опремата за работа
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат минималните барања за безбедност и
здравјето на вработените при употреба на опремата за работа.
Општина Штип ќе обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите
вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на своите обврски,
општината ќе преземе мерки потребни за безбедност и здравје при работа на
вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување
информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни
средства.
Член 2
Обврските и работите на безбедноста и здравјето при работа утврдени со
овој правилник, општината може да ги довери на овластени правни или физички
лица.
Член 3
Овластените правни и физички лица кои ги ангажирал општината, мора да
соработуваат меѓусебно, како и стручните лица за сите прашања поврзани со
превентивната безбедност и здравјето при работа.
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Член 4
Општината со тековниот буџет ќе планира мерки и средства за
обезбедување развој и унапредување на безбедноста и здравјето при работа и за
менување на постојните технолошки процеси со помалку опасни, односно со
побезбедни процеси.
Член 5
Општината работниот процес ќе го прилагоди кон способностите на
вработените, при што работната средина и средствата за работа мора да бидат
безбедни и безопасни по здравјето, земајќи ја предвид природата на работа.
Член 6
Општината ќе изготви и спроведе изјава за безбедност на секое работно
место, прецизирајќи го начинот, како и мерките кои треба да се превземаат.
Член 7
Употребата на работната и личната заштитна опрема, посебно времето во
кое таа се носи, треба да се одреди врз основа на сериозноста на ризикот,
зачестеноста на изложување на ризикот, карактеристиките на работното место и
карактерот на работната и личната заштитна опрема.
Член 8
Работната и лична заштитна опрема согласно овој правилник е секоја
опрема која работникот ја носи, држи и ја употребува при работа, со цел да
се заштити истовремено од една или повеќе опасности кои можат да ја загрозат
неговата безбедност и здравје при работа.
Член 9
Работната и личната заштитна опрема во основа е наменета за лична
употреба и се употребува само за целите за која е наменета во согласност со
упатствата на производителот.
Член 10
Работната и личната заштитна опрема ќе ја обезбеди општината од
сопствени средства која треба да обезбеди таа да биде во добра работна состојба
и со задоволителна хигиена, со нејзино неопходно одржување поправање и
замена со нова.
Член 11
Општината мора да обезбеди здравствени прегледи на вработените
најмалку на секои 18 месеци, согласно упатството на министерот за здравство во
согласност со препораките на Министерството за труд и социјална заштита.
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Здравствените прегледи ќе се извршуваат од страна на здравствена установа
во која се врши дејноста медицина на трудот согласно со прописите од областа на
здравството, овластена од министерот надлежен од работите од областа на
здравството.
Член 12
Работната и личната заштитна опрема, во овој правилник се утврдува
како нормативи во кои се содржани нивниот вид, број и рокот на траењето според
работите на работното место.
Нормативите од претходниот став се составен дел на овој правилник, а ги
донесува градоначалникот на општината.
Член 13
За секој корисник на работната и лична заштитна опрема се води посебна
евиденција во која се внесува видот, бројот и времето на приемот на работната и
лична заштитна опрема како и истекот на рокот на нејзиното траење.
По истекот на рокот на траењето на работната и лична заштитна опрема се
врши нејзино раздолжување кај домаќинот.
Член 14
Работникот кој намерно или од крајно невнимание ја загубил, уништил или
ја направил неупотреблива работната и лична заштитна опрема е должен да ја
надомести нејзината вредност во износ еднаков на вредноста на истата.
Член 15
Доколку работникот престане да ги врши работите на работното место на
кое се користи работната и лична заштитна опрема, е должен во рок од 5 (пет)
дена да ја предаде исто така на домаќинот.
Во спротивно ќе се поведе постапка за утврдување на штетата која
корисникот е должен да ја надомести во висина на вредноста на работната и
лична заштитна опрема.
Член 16
Општината ќе изготви и спроведе изјава за безбедност за секое работно
место, во рок од 2 (две) години од влегувањето во сила на Законот за безбедност и
здравје при работа.
Член 17
За потребните средства и опрема за заштита при работата, како и роковите
за набавка на истите, градоначалникот на општината ќе донесе посебен норматив,
кој е составен дел на овој правилник.
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Заштитни средства како и времетраењето на униформата и личната опрема
на вработените во ТППЕ-Штип е регулирано со посебен правилник.
Член 18
Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Штип“.
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35.
Врз основа на член 7 од Правилникот за безбедност и здравје при
работа и употреба на опремата за работа во Општина Штип, градоначалникот на
Општина Штип, донесе
НОРМАТИВИ
за заштитни средства, опрема и рокови на траење
по работни места

Ред.
број

Работно место

1.
2.

Градоначалник
Возач

3.

Вработени во
Одделение за услуги и
информирање на
граѓаните (женска
униформа)
Вработени во
Одделение за услуги и
информирање на
граѓаните (машка
униформа)

4.

Вид на опрема
(облека)
дипломатски чадор
костум
мантил-син
кошула со долг ракав
палто (зимско)
палто (летно)
панталони
суќна
кошула со долг ракав
палто (зимско)
палто (летно)
панталони (зимски)
панталони (летни)

Број на
парчињ
а
1
1
1
8
4
4
4
4
8
4
4
4
4

Рок на
траење во
години
2
2
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
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5.

Копирање, сортирање и мантил
пакување на материјали
за седниците
6. Курир
ветровка
чевли
мантил за дожд
чанта за документи
7. Одржувач на зграда и
мантил-син
инсталации
8. Послужувач на пијалаци работно одело
кломпи
ракавици гумени
9. Одржувач на хигиена
мантил-син
плитки чизми
ракавици гумени
10. Благајник
чанта за документи
11. Комунален редар
работно одело
чанта за документи
ветровка
чевли

3

2

6
6
6
6
1

2
2
2
2
2

1
1
2
4
8
8
1
3
3
3
3

3
3
1
2
1
1
2
2
3
2
2
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33.

34.
35.

страна/број
Решение за формирање и именување на членови на
Комисија за предавање на објект ТС зона „Север“ Штип
Правилник за без бедност и здравје при работа и
употреба на опремата за работа
Нормативи за заштитни средства, опрема и рокови на
траење по работни места
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32/3
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