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Врз основа на   член 25 од Законот за безбедност и здравје при работа, Ректорската управа 

на Меѓународен Универзитет Визион на својата седница одржана на 22.02.2016 година 

го донесе следниот  

ПРАВИЛНИК 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој Правилник  Меѓународен Универзитет Визион (во понатамошниот текст- МУВ)  

ги уредува односите, обврските на работодавачот како и правата и обврските на 

вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа. 

Безбедноста и здравјето при работа е составен дел на организирањето на работниот 

процес во која учество зема секој вработен во делокругот на своите редовни работни 

задачи. 

Член 2 

Безбедност и здравје при работа во смисла на овој Правилник опфаќа: 

мерки, средства и методи за создавање на безбедни услови за работа, а со примена на 

организациони, правни, социјални, здравствени и други мерки со кои вработените за 

време на работа го обезбедуваат својот физички  интегритет, здравјето и сигурноста при 

работа. 

Член 3 

Одредбите од овој Правилник се применуваат за сите вработени во  Универзитетот и 

останатите правни и физички лица ангажирани на МУВ. 
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II. ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, СПРОВЕДУВАЊЕ И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА 

1. Ректор и Ректорска Управа на МУВ 

Член 4 

Ректорот и Ректорската Управа  се грижат за спроведување и унапредување на 

безбедноста и 

здравјето при работа согласно законските прописи; 

2. Претставник на работниците за безбедност и здравје при работа 

Член 5 

Заради спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа, обврските на 

работодавачот и правата и обврските на вработените во областа на безбедноста и 

здравјето при работа, се избира претставник на 

вработените за безбедност и здравје при работа . 

Претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, го избираат 

вработените од своите редови на собир на вработени. 

Претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа својата функција ја 

врши согласно правата кои произлегуваат од членот 30 од Законот за здравје и 

безбедност при работа. 

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

Член 6 

Вработените во Академијата имаат право да учествуваат во утврдувањето и 

подобрувањето на условите за работа во работната средина заради заштита на здравјето 

и безбедноста во процесот на работата. 

  



 

 

Меѓународен Универзитет Визион 

Член 7 

Вработените и сите други лица од чл. 3 од овој Правилник, за време на вршење на 

работата и нивниот ангажман во Академијата, се должни да се придржуваат кон мерките 

за безбедност и здравје при работа предвидени со Законот за безбедност и здравје при 

работа, Правилникот за мерки за заштита при работа со екрани (Сл.весник на РМ 

бр.115/05) и овој Правилник. 

Член 8 

Ако вработените или другите лица од чл. 3 од овој Правилник во текот на работата или 

нивниот ангажман, забележат некои недостатоци, грешки или други појави и околности 

кои би можеле да ја загрозат безбедноста и здравјето при работа, должни се овие појави 

да ги пријават на претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа, кој 

овие информации ќе му ги пренесе на работодавецот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 9 

Одредбите на овој Правилник се применуваат и се толкуваат во склад на Законот за 

работни односи, Законот за безбедност и здравје при работа и други прописи од областа 

на безбедноста и здравје при работа. 

За толкувањето на одредбите на овој правилник надлежен е работодавецот. 

Член 10 

Измени и дополнувања на овој правилник се вршат на начин и во постапка 

предвидена за донесување на правилникот. 

Гостивар, 22.02.2016 

                                                                                                                        РЕКТОР 

 

 

 


