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206. 
Врз основа на член 12 од Законот за заштита 

ири работа („Службен весник на СРМ" бр. 17/87), 
Републичкиот комитет за труд, по прибавено мисле-
ње од Сојузот на синдикатите на Македонија и Сто-
панската комора на Македонија, на седницата на 
Комитетот, одржана на 29 февруари 1988 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебни мер-

ки за заштита при работа кои се применуваат при 
изведување на градежни работи. 

Како градежни работи, во смисла на овој пра-
вилник, не се сметаат работите кои се изведуваат во 
погони или помошни работилници на градилиштето 
и на други места, заради приготвување, преработка и 
обработка на градежни елементи што се вградуваат 
во градежните објекти. 

Член 2 
На орудијата за работа, уредите и другите сред-

ства за работа кои се користат во градежништвото, 
се спроведуваат мерките за заштита утврдени со овој 
правилник и со другите прописи донесени врз осно-
ва на Законот за заштитата при работа. 

II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ПОЕДИ-
НИ РАБОТИ И НА УРЕДИТЕ НА МЕХАНИЗИРАН 

ПОГОН 
1. Уредување на градилиштето 

Член з 
Со изведување, на градежните работи може да се 

започне но целосното уредување на градилиштето 
согласно одредбите на овој правилник. 

Градилиштето мора да биде уредено така да 
овозможи несметано и безбедно изведување на сите 
градежни работи од почетокот до завршетокот на 
изградбата на инвестициониот објект. 

Член 4 
Градилиштето се уредува врз основа на посебен 

елаборат кој ги содржи мерките за заштита при 
работа. 

Член 5 
Елаборатот за уредување на градилиштето од 

член 4 на овој правилник, во поглед на заштитата 
при работа, ги опфаќа особено следните мерки: 

1. обезбедување на границите на градилиштето 
од пристап на невработени лица; 

2. уредување и одржување на сообраќајниците во 
градилиштето; 

3. определување на местото, просторот и начинот 
на разместување и складирање на градежните мате-
ријали; 

4. изградба и уредување на просторот за чување 
на опасни материјали; 

5. начин на транспортирање, натоварување, исто-
варување и депонирање на разни видови градежни 
материјали и тешки елементи,-

6. обезбедување на опасните места и загрозени-
те простории на градилиштето; 

7. начин на работа на места каде што се појаву-
ваат штетни гасови, прав, пареа, бучава, вибрации, 
односно каде што може да настане оган и ел.; 

8. уредување на електричните инсталации за по-
гон и осветление на одделни места на градилиштето; 

9. определување на видот и сместувањето на 
градежните машини и "постројки и нивно соодветно 
обезбедување со оглед на локацијата на градилиш-
тето ; 

10. определување на видот и начинот на изведу-
вање на градежните скелиња; 

11. начинот на заштита од паѓање од височина 
или во длабочина; 

12. определување на работите и работните зада-
чи на кои постои зголемена опасност по животот 
и здравјето на работниците како и видовите и ко-
личината на потребните лични заштитни средства и 
заштитна опрема; 

13. изградба, уредување и одржување на санитар-
ните јазли на градилиштето; 

14. начин на снабдување на градилиштето со во-
да за пиење и за технички потреби; 

15. организирање прва помош на градилиштето; 
16. организирање на престој, исхрана и превоз 

на работниците на градилиштето и од градилиштето. 

Член 6 
Сите материјали, уреди, постројки и опрема пот 

ребни за изградба на инвестициониот објект односно 
за изведување на одредена работа на градилиштето 
мора да бидат поставени односно складирани на од-
напред определени места така да е овозможен лесен 

- преглед и нивно несметано рачно или механизирано 
земање без опасност од уривање и слично. 

На градилиште на кое не постои можност за 
складирање на градежните материјали во потребните 
количини, дозволено е доставување на материјали 
само во количини што можат да се сложат без зат-
рупување на приодите и минувалиштата и без опас-
ност од уривање. 

Член 7 
На градилиштето мора да постои план за дви-

жење на превозните средства, со податоци за дозво-
лените и забранетите правци, влезови, излези, кри-
вини, брзина на движење и ел. 

Планот на движење на превозните средства тре-
ба да биде истакнат на видно место на влезот од 
градилиштето. 

Член 8 
Во кругот на градилиштето мора да се иостават 

сообраќајни знаци према важечките прописи за сооб-
раќај на јавни патишта 

Брзината на движење на возилата во кругот на 
градилиштата не смее да биде поголема од 10 км/час. 

Член 9 
Дрводелските, столарските, армирачките, бравар-

ските, автомеханичарските и други помошни работил-
ници на градилиштето; по правило треба да бидат 
сместени надвор од опасните зони на градилиштето. 
Ако тоа не е можно, мора да се предвидат и да се 
обезбедат соодветни мерки на заштита при работа 
на работниците што работат во тие работилници. 
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Во помошните работилници на градилиштето од 
став 1 на овој член се преземаат пропишаните мер-
ки за заштита при работа во согласност со важеч-
ките прописи. 

Член 10 
Пред отпочнувањето со работата на градилиште-

то мора да се обезбедат објекти за сместување и 
исхрана на работниците и хигиено санитарни уреди, 
во согласност со одредбите од овој правилник и дру-
гите важечки прописи за заштита при работа. 

Член 11 
На секое градилиште се организира соодветна и 

ефикасна служба за прва - помош за вршење итни 
интервенции при повреди на работници при работа. 

Во зависност од степенот на опасноста, бројот 
на работниците, локацијата на градилиштето и него-
вата оддалеченост од здравствените установи, усло-
вите за сместување на повредените работници и дру-
го, на градилиштето мора да се обезбедат потребни 
санитетски и други средства и соодветен стручен пер-
сонал за давање прва помош. 

2. Земјани работи 

Член 12 
При изведување на земјани работи на длабочина 

поголема од 100 см задолжително се преземаат 
заштитни мерки против рушење на земјаните слоеви 
од бочните страни и против обрушување на ископа-
ните материјали. 

Рачно откопување на земја се изведува одозго-
ра надолу. Секое поткопување е забрането. 

Копање земја на длабочина поголема од 100 см. 
се изведува под контрола на стручно лице. 

Член 13 
При машинско копање земја, ракувачот со ма-

шината и раководителот на работите се должни да 
се грижат за безбедноста на работниците што ра-
ботат околу машината за ископ на земјата. 

Член 14 
Работите на подградување и разупирање на неко-

го! се изведуваат стручно, врз основа на соодветни 
нормативи или статички пресметки и цртежи. 

Член 15 
При вршењето ископ на земја или чистење од 

земја на затрупани јами, бунари, канали и слично, 
мора претходно да се провери дали евентуално не-
ма јаглен моноксид односно други штетни запаливи 
или експлозивни гасови. 

Член 16 
За слегување на работниците во ископот и изле-

гување од ископот мора да се обезбеди цврста под-
вижна скала прописно заштитена од лизгање со дол-
жина што поминува над работ на ископот за најмал-
ку 75 см. 

Наместо подвижна скала од став 1 на овој член 
може да се предвиди изработка на соодветни скали 
и рампи, ако со тоа е обезбедено сигурно движење 
на работниците и за време на врнежи. 

Член 17 
Ако ископот на земја се врши со минирање, ра-

ботите задолжително се изведуваат според важечки-
те прописи за минирање. 

Копање на ровови и канали 

Член 18 
Ископана земја во длабочина до 100 см. за теме-

ли, канали и ел. може да се врши без разупирање, 
ако тоа цврстината на земјата го дозволува. Ископот 
на земја во длабочина поголема од 100 см. може да 
се врши само со постепено обезбедување на бочните 
страни на пеколот. 

Разупирање на страните на пеколот не е потреб-
но ако бочните страни на пеколот се под агол на 
внатрешното триење на почвата која се копа (приро-
ден нагиб на теренот) ниту при етажно копање во 
длабочина. 

Член 19 
Рововите и каналите мора да се изведат во ши-

рочина која овозможува несметана работа на разупи-
рањето на бочните страни, како и работа на работ-
ниците во нив. 

Најмалата широчина на ровот односно каналот 
длабок 100 см. се определува слободно. При длабо-
чина над 100 см. ширината на ровот односно на ка-
налот мора да биде толкава, да по извршеното разу-
пирање чистата широчина изнесува најмалку 60 см. 

Член 20 
Дрвото и другите материјали кои при ископот 

се употребуваат за разупирање на бочната страна 
на ровот и каналот мора според својата цврстина и 
димензии да одговараат на целта за која се намене-
ти, согласно важечките технички прописи односно 
југословенските стандарди. 

Разупирањето на рововите и каналите мора да 
одговара на геофизичките особини, растресеноста и 
притисокот на почвата во која се врши пеколот, ка-
ко и на соодветните статички пресметки. 

Ископаниот материјал од рововите и каналите 
мора да се исфрли на потребна оддалеченост од 
пеколот за да не постои можност за негово с р у ш у -
вање во пеколот! 

Растојанието помеѓу одделни елементи на ©пла-
тата на страните на пеколот мора да се определи та-
ка што да се спречи растурање на земја, а во сог-
ласност со особините на почвата од ставот 2 на овој 
член. 

Член 21 
Оплатата за потпирање на бочните страни на пе-

колот (ров, канал, јама) мора да излегува најмалку 
за 20 см. над ровот на пеколот, за да се спречи 
паѓање на материјалите од теренот во пеколот. 

При исфрлањето на земјата од пеколот, од дла-
бочина над 200 см. задолжително се употребуваат ме-
гуподови положени на посебни потпирачи. Меѓупо-
довите не смеат да се оптоваруваат со количина на 
ископаните материјали поголема од определената, со 
која работникот мора да биде запознат пред поче-
токот на работата, и мора да имаат заштита на ра-
бовите, висока најмалку 20 см. 

Симнувањето на оплатата и насипувањето на 
пеколот се врши под надзор на стручно лице. Ако 
вадењето на оплатата ја загрозува безбедноста на 
работниците, оплатата мора да се остави во пеколот. 

Средствата за спојување и зацврстување на дело-
вите на потгшрачите, какр што се клинови, окови 
винтови, шајки, жици и ел. треба да одговараат на 
важечките југословенски стандарди. 

Член 22 
Ако пеколот на земја за нов објект се врши на 

длабочина поголема од длабочината на темелите на 
непосредно постојан објект, таквата работа мора да 
се врши според посебен проект, со примена на мер-
ки за заштита при работа и мерки за обезбедување 
на соодветниот објект 

Член 23 
При машинско копање на ископ мора да се во-

ди сметка за стабилноста на машината. 
При машинско копање, ископаната земја се оста-

ва на оддалеченост што не ја загрозува стабилноста 
на страните на пеколот, ако по извршениот ископ 
треба да се вршат и други работи во пеколот, рабо-
вите на пеколот можат да се оптоварат со машини 
или други тешки уреди само ако се преземени мер-
ки против обрушување кои можат да настанат по-
ради таквите оптоварувања.. 



19 април 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 13 — Стр. 279 

Член 24 
Ако во рововите и каналите со неразупирани стра-

ни на ископот се полагаат цевки, водови и ел., на 
местата на кои е неопходен пристап на работниците 
на дното на ископот заради вршење на потребните 
работи на тие цевки, водови и ел., бочните страни 
на ровот односно каналот, во потребната широчина 
мора да се обезбедат од обрушување, со разупирање, 
како што е предвидено во член 20 став 2 од овој пра-
вилник. 

Член 25 
Забрането е спуштање на цевки, водови и ел. во 

рововите и каналите, со градежни машини кои пре-
ма упатствата на производителот не се наменети за 
дигање и спуштање на товари. 

Широки ископи 

Член 26 
Наклонот на бочните страни на широк ископ се 

определува според одредбите на член 18 став 2 од 
овој правилник. 

Ископи за усеци и засени ири градење на па-
тишта и слично можат да се изведуваат само врз 
основа на соодветен проект. 

Член 27 
Патиштата и рампите за одвезување на материја-

лот Мора да одговараат на цврстината на теренот и 
превозните средства. Наивниот наклон не може да 
биде поголем од 40ч)/о. 

Товарање материјали на товарно возило со по-
мош на натоварувач или друго механизирано сред-
ство не смее да се врши преку кабината на возило-
то, ако истата не е заштитена од механичко оште-
Т5'вање. 

Член 28 
Потпирање на бочните страни на широки и дла-

боки ископи, како и изведување на слепи зидови, 
може да се врши според плановите и претходните 
пресметки, водејќи сметка за можноста од навле-
гување вода и од зголемени притисоци во ѕидовите 
на пеколот/ 

Член 29 
Ако пеколот се врши во близината на градежни 

и други објекти, кои можат да влијаат врз изведува-
њето на работите, пеколот може да се врши со обез-
бедување на заштитни мерки од член 22 на овој пра-
вилник. 

Копање бунари, шахти и јами 

Член 30 
Копање бунари, шахти и јами, без оглед на нив-

ната намена односно употреба, како и поправка и 
чистење бунари и шахти се врши под надзор на 
определено стручно лице. 

Копање на индустриски шахта и бунари може 
да се врши само врз основа на проект, кој ги оп-
фаќа соодветните мерки на заштита при работа. 

Член 31 
Пред влегување во бунар, шахта или јама задол-

жително се проверува дали во нив не се наоѓаат 
опасни гасови. Ако се утврди присуство на такви 
гасови, слетувањето на работниците во бунарот, шах-
тата или јамата може да се дозволи дури по отстра^ 
нување на тие гасови и по проверката дека гасови 
нема. 

Проверувањето на присуство на опасни гасови и 
нивното отстранување го врши определено стручно 
лице. 

Член 32 
При копање бунари, шахта и јами во близина 

на јагЛенокопи, фабрики, гасни цевоводи, градска 
односно. индустриска канализација и слично, по пра-
вило, треба да се предвиди можност од појава на 
опасни гасови. Проверувањето на присуство на так-

ви гасови во бунарите, шахтите или јамите задол-
жително го врши определено стручно лице со соод-
ветни методи и средства. 

Член 33 
Копање и разупирање на бунари, шахти или ја-

ми мора да се врши врз основа на статичка пре-
сметка и проект, што ги содржи и соодветните мер-
ки на заштитата при работа. 

Член 38 , 
Работниците што работат во бунари, шахти и ја-

ми мора да користат заштитен појас со јаже за 
извлекување и сигнално јаже за давање сигнали во 
случај на опасност 

Член 34 
Заради заштита на работниците што работат 

на дното на бунар, шахта или јама од материјалите 
што паѓаат од направата за извлекување . на ископа-
ната земја, мора да се постави заштитна стреа на 
височина од најмалку 200 см., од дното на ископот. 

Член 35 
Ако при копање бунар, шахта или јама се ко-

ристат бетонски или метални обрачи за поткопува-
ње, височината на поткопот не смее да биде пого-
лема од 20 см. 

Член 36 
Заради спречување паѓање на материјали во бу-

нар, шахта или јама, мора, околу работ на објек-
тот да се постави полна заштитна ограда, висока 
најмалку 100 см. 

Како заштитна ограда може да послужи и зи-
дот на бунарот или јамата, со тоа што тој при евен-
туалното одронување мора постојано да се дози-
дува. 

Член 37 
Слегување на дното на бунар, шахта или јама и 

излегување во кошницата на направата за извлеку-
вање материјали е забрането. 

Член 38 . 
Чекрекот односно вителот за извлекување и спу-

штање на материјали мора во поглед на заштит-
ните мерки да одговара на важечките прописи за 
заштита при работа со дигалки. 

Член 39 
Ако копањето на бунари, шахти, или јами се вр-

ши со минирање, покрај мерките на заштитата при 
работата предвидени со важечките прописи за мини-
рање, треба да се применуваат и следните мерки: 

1. палење на мините се врши само со помош 
на електричен уред од површината на теренот,-' 

2. пред влегување во бунарот, шахтата или ја-
мава по минирањето мора претходно да се изврши 
проветрување и да се провери состојбата на гасо-
вите; 

3. пред продолжување на работите по минирање-
то мора да се провери состојбата на бочните страни 
на бунарот, шахтата или јамата, заради отстрану-
вање на евентуалната опасност од обрушување. 

Член 40 
Отстранувањето на оплатата и потпирачите при 

заѕидување на бунарите се врши одоздола нагоре, 
постепено, со напредување на заѕидувањето, но така • 
што, да не биде загрозена стабилноста на. преоста-
натото потпирање. 

Ако работите од став 1 на овој член се вршат 
во сиплив материјал, оплатата не смее да се вади, 
туку мора да се созида во бунарот. 

3. Зид арени работи 
Член 41 

При поставување на профилите и обележување 
на насоките на зидовите со помош на жици, на жи-
ците во соодветни растојанија мора да се постават 
обоени ознаки за предупредување или други лесно 
забележливи ознаки. 
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Член 42 
Приодите и минувалиштата за сите работни ме-

ста на кои се вршат зидарските работи мора да би-
дат изведени така што по нив да можат без пречки 
да се движат работниците и да се пренесуваат и 
превезуваат материјали. 

Не е допуштено оставање на материјали и други 
средства за работа на минувалиштата и на места што 
за тоа не се определени. 

Слагање материјали на работните места може да 
се врши само во количини што одговараат на носи-
воста и големината на расположивиот простор. Висо-
чината на. наслагите. мора да одговара на видот на 
материјалите и не смее да ја преминува височината 
што ја загрозува стабилноста на материјалите. 

Член 43 
Пред малтерисување™, просториите мора да се 

исчистат од сите отпадни градежни материјали, жи-
ци и слично. 

Работа со вар и приготвување на малтер 

Член 44 
Коритото за гасење на вар мора да се наоѓа 

покрај варната јама и мора да биде заградена на 
"местата на кои постои опасност работникот што ја 
гасне варта да падне во варната јама. 

парната јама мора да биде заградена од сите 
страни со цврста ограда висока најмалку 100 см. 

Местото кај варната јама од кое се зема гасе-
ната вар мора да има работен под и да биде обез-
бедено од паѓање на работници, а по потреба, и 
обезбедено со цврста ограда. 

Алатот за гасење на вар и за земање на гасе-
ната вар мора да биде опремен со долга дрвена рач-
ка заради заштита на работникот од прскање и ис-
парување при мешањето и вадењето на варта. 

Член 45 
Хидратираната вар во амбалажа мора да се чува 

во суви простории. 
Садовите или направите за рачно пренесување 

на малтер мора да бидат прилагодени за лесен пре-
нос, без потурување. Вкупната тежина на малтерот 
и садот не смее да надмине 20 кг. по работник — 
маж, односно 15 кг. по работник — жена или мла-
динец. 

Градење во ископи 

Член 46 
Материјалот потребен за градење во ископи (те-

мели, канали, окна и ел.) не смее да се слага на 
работ на пеколот или на места, каде уривањето на 
материјалот би довело до опасност по работниците 
во ископот. 

Спуштањето на материјалот мора да се врши со 
помош на направа (жлебови, инки) или со помош на 
транспортни средства (транспортери, дигалки и ел.), 
зависно од видот, формата и тежината на матери-
јалот. 

Спуштањето на потешки градежни елементи мо-
ра да се врши со работници обучени за такви ра-
боти, под надзор на определено стручно лице. 

1 
Градење над теренот 

Член 47 
Градежни и други работи л а приземни згради 

и во внатрешноста на повеќекатни објекти, високи 
до 450 см. над теренот односно над подот на меѓу-
катната конструкција, можат да се изведуваат со 
употреба на помошни скелиња или подвижни скали 
со врзување на работниците, ако со користењето на 
таквите средства е можно да се изведуваат тие ра-
боти без опасност по животот на работниците. 

Градежните работи на објектот повисоки од 450 
см. над теренот односно над подот на меѓукатната 
конструкција, мора да се изведуваат со користење 
на соодветни скелиња. 

Член 48 
Ако при изведување на работите од член 47 на 

овој правилник постои можност работниците да пад-
нат надвор од објектот, задолжително се поставу-
ваат соодветни заштитни стреи, така да висината 
од која може да се падне не преминува 300 см. 
В;о такви случаи работниците • мора да се врзат со 
соодветен заштитен појас. 

Ако при работа на .отворени рабови на катови, 
балкони, тераси и др., заштитна ограда од оправ-
дани причини не може да се постави или ако ра-
ботите што се вршат на такви места се од помал 
обем или краткотрајни, работниците што ги вршат, 
мора, за време на- работата да бидат врзани со по-
мош на заштитен појас и јаже во должина од нај-
многу 150 см. 

Работа на висина во смисла на овој правилник 
се смета работата што се изведува на висина пого-
лема од 300 см. над теренот односно над Меѓукат-
ната конструкција или изградената заштитна кон-
струкција, како и работата на коси кровови со на-
клон поголем од 30°. 

Член 49 
При градењето на зидови, ѕидањето од работно-

то скеле или почвата, по правило, се врши до висо-
чина од најмногу 150 см. од подот на скелето или 
почвата. 

Тулите, малтерот и другите потребни материја-
ли, на работните места и кон работното место на 
зидарот, мора да бидат уредно, рамномерно и ста-
билно сложени. 

Член 50 
Зидарските и другите градежни работи на-висо-

чина или на места на кои постои опасност од па-
ѓање во длабочина, може да ги врши само квали-
фикуван градежен работник (зидар и др.), кој е 
здравствено способен за работа на височина. 

Градење на фабрички оџаци 

Член 51 
Градење, реконструкција, монтажа или поправка 

на висок фабрички оџак може да се врши само врз 
основа на документација, која ги содржи и соодвет-
ните мерки на заштита при работа. 

Член 52 
Градење на нови и реконструкција и поправка 

на постојни високи фабрички оџаци можат да вр-
шат само дица квалификувани за. таква работа, и 
тоа под непосреден надзор на определено стручно 
лице. 

' Работниците што градат или монтираат високи 
фабрички оџаци мора' да бидат здравствено способ-
ни за работа на височина. 

Пред почетокот на работите на градењето, ре-
конструкцијата, монтажата или поправката на високи 
фабрички оџаци, работниците се подложуваат на спе-
цијалистички лекарски преглед заради утврдување на 
нивната .здравствена способност за работа на висо-
чина. 

Член 53 
Високите фабрички оџаци мора да имаат си-

гурен пристап за качување и -слегување од оџакот. 
Скалата за качување на оџакот односно за сле-

гување од оџакот мора да .има прачки од тркалезно 
железо со пречник од најмалку 18 мм на меѓусебна 
вертикална оддалеченост која не смее да изнесува 
повеќе од 300 мм. Широчината на скалата мора да 
биде најмалку 450 ми, а оддалеченоста на пречката 
од ѕидот мора да биде 160 мм. 

Првата пречка на скалата за качување од над-
ворешната страна на оџакот мора да биде вградена 
на -височина од 300 см. чад теренот. 

На скалата за качување на . фабрички оџак мо-
ра во растојанија од најмалку 500 см. да се огра-
дат двојни лакови со растојание од 200 мм за грбна 
заштита односно за одмарање при качување или 
слегување. Оддалеченоста помеѓу средината на преч-
ките за качување и средината на лаковите за грб-
ната заштита треба да изнесува од 600 до 800 мм. 
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На ѕидани или бетонски оџаци на кои пречките 
за качување и лаковите за грбна заштита се вграде-
ни во ѕидот на оџакот, мора да се вгради челично 
заштитно јаже за приврзување при качувањето однос-
но слегувањето. 

Заштитното јаже од став 5 на овој член не мора 
да се постави ако грбната заштита по целата дол-
жина на скалата е поставена на такви растојанија што 
го оневозможува паѓањето на работникот на грб. 

Член 54 
Над минувалиштето односно над работните места 

околу оџакот во градење мора да се постави стреа 
за заштита на работниците од случајно паѓање на 
материјали односно алат од височина. 

Члец 55 
При временски непогоди (јаки ветрови, дождови 

и грмотевици) работата на изградбата на оџакот 
мора да се запре додека траат временските непогоди. 

Градење сводови и лакови 

Член 56 
Градење на сводови и лакови може да се изве-

дува само врз основа на планови и со квалифику-
вани ѕидари кои мора да бидат запознати со »опас-
ностите што им се закануваат при тие работи. 

Отстранувањето на потпирачите и оплатата што 
служат за градење на сводови и лакови може да се 
врши само по налог на раководителот на работи-
лиштето и под негов надзор. 

Монтажа на скали 

Член 57 
Монтажа на скали може да се врши само врз 

основа на планови за монтажа и писмени упатства 
на проектантот. 

За време на монтажата на скалите, нивната упо-
треба за минување, мора да се спречи со помош на 
соодветни браници. 

4. Дрводелски работи 

Член 58 
Острите сечила на дрводелскиот алат (секири, 

пили, глета и слично) при преносот мора да бидат 
на погоден начин покриени заради заштита на ра-
ботниците од повреда. 

Член 59 
Со машините или механизираниот алат за обра-

ботка на дрво на градилиштето можат да ракуваат 
само квалификувани работници запознати со опас-
ностите што им се закануваат при работата со ма-
шините или механизираниот алат. 

По секое користење, градежниот дрвен матери-
јал треба да се прегледа, очисти од шајки, остато-
ци на окови и др. и да се сложи. Така уреден може 
да се употребува за нови дрводелски работи. 

Обезбедување на премини 

Член 60 
Влезовите, премините и минувалиштата околу 

објектот во градба мора да бидат заштитени од 
паѓање на материјали од височина, со заштитни 
стреи. 

Височината на заштитната стреа-од почвата, по 
правило, не смее да биде помала од 220 см. 

Рампи и коси приоди и минувалишта 

Член 61 
Рампите и косите приоди и минувалишта (треп-

ни) мопа да бидат изградени од цврсти и здрави 
материјали и одржувани за целото време на граде-
њето во исправна состојба. Поставените р^ампи, коси 
приоди и минувалишта, пред употребата и во текот 
на работите, мора да бидат прегледани од раково-
дителот на работите или друго определено лице. 

Рампите и косите приоди и минувалиштата со-
ставени од повеќе елементи треба да дејствуваат 
како целина и да бидат потпрени така што да се 
спречи прекумерен угиб односно лулање. 

Мосниците (фосни) како и другите елементи на 
рампите и косите приоди и минувалишта (насоки 
и др.), мора меѓусебно и во целина добро да се 
прицврстат за своите подлоги односно наслони. 

Ако рампите и косите приоди и минувалишта се 
употребуваат за пренос на материјали, нивната ши-
рочина не може да биде помала од 60 см. 

Наклонот на рампите и косите приоди и мину-
валишта не може да биде поголем од 40%. 

• По исклучок, при градење на стамбени објекти 
наклонот на рампите и косите приоди и минува-
лишта од став 5 на "овој член може да биде и по-
голем, во зависност од височината на катот. 

Рампите, косите приоди и минувалиштата на 
височина поголема од 100 см. над почвата односно 
подот на етажот или скелето, мора да бидат огра-
дени со цврста заштитна ограда висока најмалку 
100 см. 

\ Член 62 
Рампите, косите приоди и минувалиштата се 

поставуваат односно потпираат на цврсти носачи 
изработени според важечките прописи за дрвните 
носечки конструкции и предвиденото оптоварување. 

Забрането е рампите и косите приоди и мину-
валишта да се потпираат на нестабилни елементи 
на објектот во градба или на куп материјали. 

Член 63 
Рампите,- косите приоди и минувалиштата мора 

да се одржуваат во исправна состојба и повремено 
да се чистат од истурените материјали. Водените 
и лизгавите места мора да се посипуваат со песок 
или на друг начин да се обезбедат од лизгање. 

Оштетените и недовршени рампи, коси приоди 
и минувалишта не смеат да се користат. 

Подвижна скала 

Член 64 
Подвижната скала што, се употребува за при-

стап на скеле и слично, мора да го преминува ра-
бот на подот на кој се допира најмалку за 75 см., 
мерено вертикално од подот. 

Страните на дрвената подвижна скала мора да 
бидат од едно парче одбрано ДРВО. Пресекот на 
страните мора да одговара на должината и оптова-
рувањето на подвижната скала. 

Пречките на дрвената подвижна скала мора да 
бидат од тврдо дрво со тркалезен или квадратен' 
пресек и всадени или врежани во страните. Шири-
ната на подвижната скала помеѓу страните мора да 
биде најмалку 45 см. Растојанието меѓу рабовите 
на пречките не може да биде поголемо од 32 см. 

Подвижна скала подолга од 400 см. мора да се 
обезбеди и со железни затеги. 

Член 65 
Подвижна скала што се поставува на мазна, од-

носно лизгава тврда подлога мора, на долниот крај 
да биде опремена со посебни потпирачи, стапала и 
ел. кои сигурно го спречуваат лизгањето, а по по-
треба на горниот крај да биде снабдена и со куки 
за закачување. 

При поставувања на подвижна скала мора да се 
води сметка за аго пот на наклонот на скалата, за 
да се спречи прекумерно свиткување на страните, 
кршење на скалата или лизгање на скалата по под-
логата. 

Забранета е употреба на подвижна скала со 
пречки приковани со шајки за страните, како и 
подвижна скала со скршени пречки или други ош-
тетувања (напукната страна или пречка и слично). 



Стр. 282 — Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 април 1988 

Член бб 
Двокрака подвижна скала мора да биде обез-

бедена од прекумерно поместување на краковите со 
помош на цврста врска помеѓу краковите (синџир, 
ремен, цврсто јаже и ел.). 

Долните краеви (наслоните) на двокрака под-
вижна скала мора да бидат опремени со посебни 
наслони, стапала и ел. заради спречување од лизга-
ње по подлогата. 

Член 67 
За исклучително мали краткотрајни работи мо-

же да се употребуваат и здрави и безбедни морнар-
ски скали, со примена на други мерки за заштита 
при работа (заштитен појас, јаже, шлем). Работата^ 
со вакви скали може да трае најмногу 2 часа во 
текот на работниот ден. 

Работен под 

Член 68 
Секој работен под (платформа за работа и ел.) 

поставен на височина поголема од 100 см. мора да 
биде изработен од здрави штици, споени една со • 
друга и положени водоравно на цврсти носачи, и 
фиксирани за носачите со прицврстување или со 
помош на граничници. 

Широчината на работниот под мора да одгова-
ра на природата на работата што на него се вр-
ши, но не може да биде помала од 60 см. ако на 
подот се врши работа без слагање или приготвување 
на материјали. 

Ако на работниот под се одлагаат односно при-
готвуваат материјали иии се поставуваат ногари' и 
слично, широчината на работниот под треба да се 
определи така што за движење на работникот по 
него останува слободен простор најмалку 60 см. 

Димензиите на елементите на работниот под 
мора да му одговараат на предвиденото максимално 
оптоварување на подот. 

Член 69 
Ако продолжетокот на штиците на работниот 

под не е изведен во исто ниво туку со полагање 
на штици една на друга, на составот на штиците 
мора да се прицврсти триаглеста летвичка, за да 
се спречи препнување на работниците и се олесни 
минувањето на количката при превозот. 

Член 70 
Ако работниот под се поставува до ѕидот на 

објектот и на височина поголема од 100 см. над 
почвата или подот на - просторијата, работ на работ-
ниот под не смее да биде оддалечен од ѕидот по-
веќе од 20 см. 

Член 71 
Пренесувањето, преземањето и слагањето на 

градежни материјали и потешки градежни елемен-
ти на работниот под мора да се врши внимателно 
и без фрлање. 

Сите потребни материјали на работниот под мо-
ра да бидат, уредно сложени и распоредени според 
предвидената носивост и оптоварувањето на подот. 
За работните подови поставени на височина поголе-
ма од 200 см., носивоста-и оптоварувањето на подот 
мора да бидат воочливо одбележани на оградата 
на подот (табла, натпис во боја и слично). 

Заштитни огради 

Член 72 
Сите работни места на височина поголема од 

100 см. над теренот-или подот, како и другите места 
(премини, минувалишта и ел.) на работилиштето и 
на градежниот објект од кои може да се падне, мора 
да бидат заградени со цврста заштита ограда висока 
најмалку 100 см., мерено од почвата. 

Заштитната ограда мора да биде изработена од 
здраво и неоштетено дрво или друг погоден мате-

ријал. Растојанието и димензиите на столбчињата и 
другите елементи на оградата треба да одговараат 
на хоризонталното оптоварување на ракофатот на 
оградата од најмалку 30 кг/м1. 

Растојанието на елементите на пополнувањето 
на заштитната ограда не може да биде поголемо 
од 30 см. При дното на заштитната ограда (на ра-
ботниот под, скеле и друго) мора да се постави 
полна рабна заштита (штица) со височина најмалку 
20 см. 

• Наместо надолжно пополнување од штици (ко-
левска заштита), за пополнување на заштитната огра-
да може да се користи мрежа со отвори на окца 
од најмалку 2 x 2 см. 

За заштитните огради со поголеми должини и 
со поголеми оптоварувања и за оградите на големи 
височини мора да се изработат соодветни нацрти 
и статички пресметки. 

Ако поради природата на работата треба при-
времено да се отстрани заштитната ограда, работни-
ците на таквите работни места мора да бидат при-
врзани за заштитни појаси и работата мора да се 
врши под надзор • на определено стручно лице на 
градилиштето. 

Член 73 
Патиштата за минување на работниците на стрм-

ни терени мора да се обезбедат со талпи за сигурно 
газење и со заштитна ограда согласно член 72 од 
овој правилник. 

Заштита на отвори 

Член 74 
Отворите во меѓукатните конструкции на градеж-

ниот објект односно во работните платформи, прио-
ди и минувалишта што служат за минување на ра-
ботниците или за пренесување на материјали за вре-
ме на работата како и за време на прекинот на 
работата, мора да се з!аградат со цврста ограда ви-
сока најмалку 100 см. од страните што не се по-
требни за минување на работниците и за пренесува-
ње на материјали во текот на работата, односно од 
сите страни за време на прекинот на работата. 

Отворите кои ги немаат функциите од став 1 
на овој член мора да бидат постојано покриени со 
цврст капак вграден на отворот така што да не 
може да се помрднува, димензиониран за предви-

дените оптоварувања на него. 
Отворите во ѕидовите до височина од 100 см. 

од подот односно работното душеме мора да се 
опремат со заштитна ограда односно соодветно по-
полнување. 

Приодите кон шахтите за лифтови и друго во 
објектот мора особено да се обезбедат против па-
ѓање на работниците во длабочина. 

Член 75 
Отворите помеѓу дрвени, бетонски, железни и 

други носачи на меѓукатен или покривни конструк-
ции мора на местото на работата или во околината 
на работните места да се обезбедат со работни плат-
форми или со премини со цврста заштитна ограда 
на страната на која постои опасност од паѓање во 
длабочина. 

Ако отворите од став 1 на овој член неможе да 
се обезбедат со предвидените платформи односно 
премини (монтажна градба и ел.), под работните 
места мора да се постават соодЕетни прифатни мре-
жи на длабочина до три метри. 

5. Скелиња 

Член 76 
Како скелиња, во смисла на овој правилник се 

подразбираат помошните конструкции што служат 
за вршење работи во градежништвото на височина 
поголема од 150 см, над почвата. 
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Член 77 . 
Скелињата мора да бидат градени и поставени 

според плановите што содржат-, димензии на скели-
њата и сите нивни составни елементи, средства за 
меѓусебно спојување на сопствените елементи, начин 
на прицврстувањето на скелињата за објектот однос-
но почвата, најголемо дозволено оптоварување, ви-
дот на материјалите и нивниот квалитет, статичка 
пресметка на носечките елементи, како и упатство 
за монтажа и демонгажа на скелињата. 

Член 7Ѕ 
Скеле можат да постават, преправат,, дополнат 

и демонтираат само стручно обучени работници, 
здравствено оспособени за работа на височина и под 
надзор на определено стручно лице на градилиш-
тето. 

Член 79 
Ако при поставувањето на скелето се наиде на 

електрични водови или други пречки, лицето кое 
врши надзор од член 78 на овој Правилник должно 
е да ја запре работата и да преземе кај надлеж-
ната организација мерки за исклучување на струјата 
односно за отстранување на пречките. 

Член 80 
За врзување на одделни елементи на скелето мо-

жат да се употребат само типски средства или сред-
ства предвидени со југословенските стандарди. 

Со врзувањето на одделните елементи на скелето 
во конструктивна целина не смее да се намалува 
неговата предвидена носивост. 

Член 81 
Елементите ца подот на скелето (штици, лиени 

плочи и друго) мора пред употреба внимателно да 
се прегледаат. Оштетените, односно дотраените еле-
менти не може да се вградуваат во подот на ске-
л е т I 

Растојанието на подот на скелето од ѕидот на 
објектот не може да биде поголемо од 20 см. 

Чистата широчина на подот на скелето не може 
да биде помала од 80 см. 

Член 82 
Заштитната ограда на скелето мора да одговара 

на одредбите од член 72 на овој Правилник. 
По исклучок од одредбата на член 72 став 3 на 

овој Правилник, кај огради на метални скелиња рас-
тојанието помеѓу елементите на пополнувањето не 
смее да биде поголемо од 35 см. 

Член 83 
На секој кат на скелето мора да биде изграден 

сигурен пристап за качување односно слегување. 
Ако за пристап на секој кат на скелето се ко-

ристат приоди, тие мора да одговараат на член 61 од 
овој Правилник. 

Ако за пристап на секој кат на скелето се ко-
ристи подвижна скала, таа мора да одговара на 
одредбите од член 64 на овој Правилник. 

Член 84 
Скелето на градежните објекти поставено непо-' 

средно покрај или над сообраќајниците мора да биде 
на надворешната страна по целата "должина и висо-
чина прекриено со покривачи (трака, јута, густа ме-
тална мрежа и ел.) кои го спречуваат паѓањето на 
материјалот во длабочина. 

Член 85 
Исправноста на скелето задолжително се прове-

рува од страна на лицето кое врши надзор согласно 
член 78 од овој Правилник, најмалку еднаш месечно, 
а особено по временски непогоди, поправки, оште-
тувања и слично. 

За извршените проверки на исправноста на ске-
лето се води контролна книга. 

Скелиња на ногари 

Член 86 
Нотарите на кои се поставува работниот под мо-

ра да бидат изработени така што да можат со си-
гурност да поднесат вертикални и хоризонтални опто-
варувања. 

Продолжување . на нозете на нотарите може да 
се врши со елементи од ист пресек, со поврзување 
со соодветна врска. Зголемување на висината на но-
тарите со подметнување тули, клинови или други 
провизорни предмети не е дозволено. 

Ако дебелината на штицата на работниот под е 
најмалку 50 мм., растојанието на нотарите не може 
да биде поголемо од 200 см. (мерено од оската до 
оската на носачот на нотарите). 

Член 87 
Скелиња на ногари можат да се поставуваат едни 

над други. најмногу во два реда, со тоа што висо-
чината на подот на горното скеле да не преминува 
400 см. од подлогата на која стојат нотарите. 

Нозете на скелето на ногари мора со помош на 
летви, стопала и слично да се обезбеди од надолжно 
односно напречно помрднување на подлогата на која 
се поставува. 

Член 88 
Ногарите можат да се поставуваат само на цврста 

и водорамна подлога. 
Забрането е употреба на непрописно направени 

или оштетени ногари. 
Поставување скеле на ногари на конзолно или 

висечко скеле е забрането. 
Поставување дигалки или други тешки уреди или 

направи врз работниот под на скелето на ногари не 
е дозволено, ако со посебна статичка пресметка и 
проект не е предвидено поинаку. 

Скелиња на подвижна скала 

Член 89 
За полесни градежни работи на одржување и 

поправка на објекти (малтерисување, варосување и 
други слични работи), со употреба на мали количи-
ни на материјали може да се користи скеле на под-
вижна скала. • 

Подвижната скала за носење на работниот под 
на скелето мора да биде изработена од здраво дрво 
и да има добро зацврстени односно всадени пречки 
од тврдо дрво обезбедени со железни затеги што 
цврсто ги врзуваат обете страни на подвижната скала. 

Продолжување на подвижната скала се врши са-
мо со помош на преклоп во должина од најмалку 150 
см. што е обезбеден со цврсти затеги. 

Конзолни скелиња 

Член 90 
Конзолно (издадено) скеле може да се поставува 

само за вршење на полесни градежни работи ако 
постои можност за сигурно зацврстување на скелето 
за објектот или неговата конструкција и ако е тоа 
со цртежи и пресметки Докажано. 

Носачите на конзолното скеле мора да бидат од 
здрав и неоштетен материјал (дрво или метал). 

Употреба на штици (фосни) за носечко конзол-
но скеле не е дозволено. 

Член 91 
На конзолното скеле мора на видно место да 

се истакне предупредување за бројот на лицата и за 
тежината на материјалите со кои скелето м о ж е л а 
се оптовари, 
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Скелиња на столбови 

Член 92 
Растојанието помеѓу носечките столбови на же-

лето на столбови мора да одговара на димензиите 
на столбовите и на предвиденото оптоварување на 
скелето, но не може да биде поголемо од 250 см. кај 
зидарските скелиња (на новоградби) ниту поголеми 
од 350 см. кај скелиња за поправки и одржување на 
постојаните градежни објекти, ако со статичка прес-
метка односно со проектот на скелето не е утврдено 
поинаку. 

Член 93 
Пречникот на облиот дрвен столб на скелето на 

столбови не може на горниот дел.да биде помал од 
80 мм. 

Подлогата на столбовите мора да биде поставена 
така што да го оневозможува нивното хоризонтално 
и вертикално поместување. 

Продолжување на столбовите може да се врши 
со помрш на преклопи во должина најмалку 200 см., 
со сигурно поврзување со соодветни средства, (клам-
фи и др.). 

Горниот крај на столбот мора да досега над 
предвидената (на новоградба) односно над постојана-
та стреа на објектот (поправки и одржување) и мора 
да биде врзан за водорамна греда прицрвстена за 
објектот. 

При составот на две скелиња на аголот на еден 
градежен објект, аголот на столбот од надворешната 
страна на скелето мора да биде удвоен и по потреба 
закопан в земја. 

Член 94 
Надолжните греди мора да бидат положени во-

дорамно до столбовите или на гредите на носачите 
(конзоли) и мора да бидат цврсто врзани за нив. 
Спојните места на продолжувањето и врските на на-
должните греди да се изведуваат само над столбови 
или на носачите положени преку столбовите. 

Напречните греди на скелињата мора да имаат 
ист пресек и мора да бидат положени на надолжните 
греди на иста оддалеченост. Кај едноредни скелиња 
на столбови, напречните греди мора да се потпи-
раат на зидот во должина од најмалку 20 см. 

Висечки скелиња 

Член 95 
Висечко скеле хможе да се користи само за ра-

боти на поправки и одржување на градежни објек-
ти. По исклучок, висечко скеле може да се употреби 
и за вршење полесни зидарски работи (фасади и 
слично). 

Член 96 
Висечко скеле може да се користи ако носачите 

(дрвени греди или челични профили) што служат за 
носење односно' закачување на висечко скеле се по-
ложени под прав агол на зидот на објектот и ако 
се исполнети другите услови од членот 90 на овој 

- правилник. 
Употреба на вреќи со песок или друг материјал, 

заради оптоварување и одржување на рамнотежа на 
носачите на висечкото скеле не е дозволено. 

Член 97 
Сите елементи што служат за врзување и за-

цврстување на висечко скеле за носачите на објектот, 
мора да бидат изработени од атестиран материјал, 
димензиониран според најголемото дозволено опто-
варување на висечко скеле 

Закачување на работниот под од висечкото ске-
ле за носачите мора да се врши со два носачи и две 
заштитни челични јажиња со исти пресеци. 

Челичните носечки и заштитни јажиња на висеч-
ките скелиња мора во поглед на изработката и ква-
литетот на материјалот да одговараат на важечките 
југословенски стандарди 

Заштитното јаже мора да биде на горниот крај 
добро прицврстено за носачите на висечкото скеле, 
џ. на долниот крај укотвено во почвата. Фаќаните 

(мачките) прицврстени на краиштата на работниот 
под на скелето, мора да бидат изведени така што 
цврсто го зафатат (вклештат) заштитното јаже во 
случај, носечкото јаже на скелето, да попушти или' 
пукне. 

Најголемо дозволено оптоварување на носечкото 
јаже и на заштитното' јаже не може да премине 1/10 
од јачината на кинењето на јажето. 
Г 

Член 98 
Чекреците и носечките јажиња на висечките ске-

лиња, во поглед на заштитните мерки, мора да одго-
вараат на одредбите од важечките прописи за заш-
тита при работа со дигалки и да овозможуваат не-
сметано и лесно дигање и спуштање на скелето. 

Чекреците од став 1 на овој член мора да бидат 
прицврстени за носечката конструкција на скелето 
со железни врски што минуваат под работната плат-
форма. 

Кочниците на чекреците на висечкото скеле мо-
ра да бидат прилагодени за држење најголемо дозво-
лено оптоварување на скелето (тежината на работ-
ната платформа со тежината на луѓето и материјали-
те), со коефициент на сигурност од најмалку 1,5. 

Член 99 
Пред употреба висечкото скеле мора да се испи-

та со пробно статичко и динамичко оптоварување. 
Пробно статичко оптоварување на висечкото ске-

ле се врши со товар поголем за 50% од максимална-
та носивост на скелето, со рамномерно распореден 
товар на работниот под, така што платформата се 
подига на височина од 10 см. над почвата со задр-
жување на таа височина најмалку 10 мин., а потоа се 
спушта на почвата и се проверуваат евентуалните де-
форхмации на конструкцијата на скелето. 

Пробно динамичко оптоварување на висечкото 
скеле се врши со товар за 10% поголем од максимал-
ната носивост така што скелето се подига од почва-, 
та до највисоката точка на дигањето, а потоа се 
спушта. 

За извршеното испитување од став 2 и 3 на овој 
член по секое преместување на висечкото скеле на 
објектот, мора да се води уредна евиденција во кон-
тролната книга на висечкото скеле, со заверка од 
определеното стручно лице на градилиштето. 

Член 100 
Работниот под на висечкото скеле мора да биде 

од сите страни заграден со цврста и по правило.пол-
на изведена заштитна ограда со височина најмалку 
100 см. 

Ако за пополнување на оградата се. користат на-
должни пречки (метални прачки) или цврста жичана 
мрежа, работниот под мора да има најмалку 20 см. 
висока полна рабна заштита (штица, лим) заради 
спречување на паѓањето материјали или алат од по-
дот на висечкото скеле. 

На оградата на висечкото скеле мора да се при-
цврсти таблица со податоци за најголемата дозволе-
на носивост на скелего утврдени од производителот 
на скелето. 

- Член 101 
За одделни полесни и краткотрајни работи на 

фасади на градежни објекти можат, наместо висечко 
скеле, по исклучок да се употребуваат и други на-
прави како: подвижни фасадни скелиња, посебни 
кошници и слично. Овие направи мора да бидат 
цврсто градени и обезбедени од паѓање и преврту-
вање. 

Член 102 
За време на посилен ветер работата на висечко-

то скеле мора да се запре и скслето да се спушти 
на почвата или да се обезбеди од нишање со врзу-
вање за објектот или на ѕ друг погоден начин. 

Загрозениот простор на почвата под висечкото 
скеле мора да се загради со заштитна ограда со пре-
дупредување на опасност од евентуално паѓање ца 
материјалите, 
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Носечки скелиња 

Член 103 
Носечките скелиња за изведување бетонски, ар-

мирано-бетонски и слични работи (скелиња за носе-
ње алати), како и скелиња за обложување на фасади, 
зидови и тавани со камен и друг материјал, не мо-
жат да се користат ако не се целосно изградени спо-
ред одредбите на член 77 од овој правилник. 

Ако за потпирачи се користи обла граѓа, нив-
ниот пречник не треба да биде помал од 80 мм. 

Квалитетот на материјалите употребени за изра-
ботка на носечки скелиња мора во се да одговара 
на важечките југословенски стандарди. 

Член 104 
Потпирачите на оплатата за бетонирање на но-

сечките плочи или на бетонските носачи можат да 
се состават од најмногу две парчиња дрво, со тоа 
што местото на составот не смее да биде во сред-
ната третина од должината на потпирачот. 

Врската на продолжените потпирачи за потпира-
ње на оплатата на бетонската плоча не може да ја 
преминува половината, а кај носечките бетонски гре-
ди третината рд вкупниот број на потребните потпи-
рачи. 

Член 105 
При демонтажа на носечки потпирачи на оплата-

та за бетонски плочи односно греди покрај носечки-
те потпирачи мора да се постават заштитни потпи-
рачи, , заради обезбедување од евентуално уривање. 

Член 106 
При поставување на носечко скеле за потпирање 

на оплатата на височина поголема од 300 см. над 
теренот треба по потреба, да се постават заштитни 
прифатни скелиња, мрежи и слично. 

Вршење на поединечни краткотрајни работи на 
-носечките скелиња од ставот 1 на овој член без 
поставување заштитни прифатни скелиња, мрежи и 
слично, по исклучок може да се дозволи, но со за-
должително врзување на работниците. 

Член 107 
Симнување на оплата и демонтажа на носечко 

скеле не може да се изведува без писмен налог из-
даден од овластено стручно лице на градилиштето. 

Заштитни стреи и заштитни прифатни скелиња 

Член 108 
Заштитни стреи и заштитни прифатни скелиња 

мора да бидат изработени и поставени така што во 
целост да ги заштитуваат работниците од паѓање во 
длабочина и од паѓање материјали, алати и други 
предмети од височина. 

Заштитни стреи и прифатни заштитни скелиња 
се поставуваат најмногу 300 см.- под местото на изве-
дувањето на работите. 

Широчината на заштитната стреа односно заш-
титното прифатно скеле се определува зависно од 
вертикалната оддалеченост помеѓу скелето и .местото 
на паѓањето и треба да изнесува за оддалеченост 
од 200 см. најмалку 130 см, а за оддалеченост од 
300 см. најмалку 150 см. 

Член 109 
Кај повеќекатни објекти не може да се врши 

демонтажа на заштитна стреа односно заштитно при-
ватно скеле додека не се изгради ново на соодвет-
на оддалеченост. 

Градежните материјали што паднале на заштит-
ната стреа односно на прифатното скеле мора ре-
довно да се̂  отстрануваат. 

Член НО 
Ако, при работа на височина не постои можност 

за употреба на прифатно скеле а работата се врши 

поединечно (при градење индустриски објекти со ха-
ли, сали и слично) мора под загрозените работни 
места да се постават мрежи за прифаќање на работ-
ниците во случај на паѓање. 

Минувањето на работниците под мрежата мора 
да се ограничи или да се забрани доколку постои 
опасност од пробивање на мрежата од паднатите ма-
теријали. 

Метални скелиња 

Член 111 
Метални скелиња можат да се постават и упот-

ребат само во согласност со предвидената намена и 
врз основа на документацијата од член 77 на овој 
правилник. 

Составните делови на металните скелиња (челич-
ни станови, цевки, спојни и јазолни врски и друго), 
мора да бидат меѓусебно цврсто врзани во стабилна 
и единствена конструктивна целина. 

Елементите на металните скелиња, во поглед на 
формата, димензиите и квалитетот па материјалите, 
мора да одговараат на југословенските стандарди. 

Член 112 
За составување на металните скелиња можат да 

се употребат само рамни и неоштетени челични цев-
ки, стапови и други елементу. 

Секој елемент на металното скеле пред вграду-
вањето, треба детално да се прегледа. 

Со 'рѓа или на друг начин оштетени елементи 
на металните скелиња не смеат да се вградуваат. 

Член 113 
Вертикалните носечки стапови на металното ске-

ле мора да бидат положени на посебни елементи на 
скелето (наслони, стапала), прицврстени на рамна 
подлога на скелето (гредички, бетон, плоча и друго). 

Сите вертикални стапови на столбовите на скеле-
то мора да бидат во надолжна и напречна насока 
врзани и зацврстени со помош на дијагонални врски 
поставени под агол од 45° во двете насоки. 

Оддалеченоста помеѓу носечките вертикални ста-
пови се определува со проектот на скелето зависно 
од предвидените оптоварувања и височината на ске-
л е т 

Член 114 
При составувањето на метални скелиња, со сос-

тавните делови, а особено со спојниците за меѓусеб-
но спојување на стаповите, треба внимателно да се 
постапува., Кај спојниците со вијаци, затегнувањето 
на вијаците мора да се врши со помош на моментни 
клучеви односно според упатството на производите-
лот. 

Затегнување на вијаците на спојниците на метал-
но скеле со продолжени клучеви (со помош на цев-
ки и слично) е забрането. 

Вертикалноста и хоризонталноста на. челичните 
стапови мора да се проверува во текот на поставува-
њето на скелето и по завршувањето на монтажата на 
скелето| 

Член 115 
Не е дозволено, при демонтирањето на металните 

скелиња, составените елементи, делови и спојници да 
се фрлаат од височина. 

Член 116 
Самоносечки метални скелиња и метални скели-

ња чија височина е поголема од објектот во градба 
или друг објект во непосредната близина на скеле-
то, мора да бидат заштитени од удар на гром според 
важечките технички прописи. 

6. Работи на бетонирање 

Член 117 
Бетонски работи од поголем обем на височина и 

во длабочина (хидроцентрали, брани, високоградби и 
друго) можат да се изведуваат само со стручно обу-
чени и здравствено способни работници, запознати со 
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опасностите при тие работи и под надзор на опре-
делено стручно лице на градилиштето. 

Член 118 
Пред почетокот на бетонираното сите остри ра-

бови или рабови на средствата за спојување на од-
делни делови на скелето (шајки, жици и друго), што 
стрчат од оплатата и другите делови од дрвната кон-
струкција на скелето за бетонирано, мора да се 
подвиткаат или покријат. 

Член 119 
Со работите на бетонирањето може да се почне 

дури по проверката на определеното стручно лице на 
градилиштето дали носечкото скеле е прописно из-
работено и дали се извршени сите потребни прет-
ходни работи. 

Член 120 
Присилно симнување (корнење) на оплатата со 

помош на дигалка или други уреди не е дозволено. 
При лизгањето и симнувањето на оплатата со 

$омош на посебни уреди за дигање забрането е 
стоење на работниците врз направата за прифаќање 
на оплатата. 

7. Приготвување и изработка на арматура 

Член 121 
Металните прачки за изработка на арматура, ка-

ко и готовата арматура, мора да бидат прегледни и 
според димензиите сложени на градилиштето така 
што работата со нив да не предизвикува опасност за 
работниците. 

Исправање, сечење, навиткување и други работи 
на обработка на железни прачки за арматура мора 
да се врши на специјално за тоа определено место 
на градилиштето, со соодветни уреди, направи и 
алат, и со преземање на соодветни заштитни мерки 
предвидени со важечките прописи за заштита при 
работа. 

Со полагање на арматура може да се започне 
дури по преземање на мерките од член 118 и 119 
од овој Правилник. 

8. Работи на покрив 

Член 122 
Работа на покрив можат да вршат само работ-

ници за тоа стручно оспособени и здравствено спо-
собни за работа на височина. 

Обезбедување на работниците од паѓање од по-
крив, по правило, се врши со приврзување на работ-
ниците на заштитниот појас и заштитното јаже, или 
со помош на прифатни скелиња, како и со други 
мерки во зависност од видот на покривот. 

Член 123 
На покривите од салонит, лим и слични покри-

ви (индустриски покриви), што не поднесуваат пого-
лемо оцтоварување, пред почетокот на работите мо-
ра да се спроведат посебни мерки на заштита зара-
ди спречување лом на покривот и паѓање на работ-
ниците во длабочина. 

На рамни и коси кровови покриени со покриви-
те од став 1 на овој член (индустриски хали и слич-
но) мора да се постават сигурни премини, минува-
лишта и работни платформи за безбедна работа при 
покривањето како и за вршење на други градежни 
работи на покривот. 

Минувалиштата и работните платформи од ста-
вот 2 на овој член мора да бидат широки најмалку 
80 см., а по потреба снабдени и со цврсти заштитни 
огради. 

Светларниците и окната со стаклен покрив што 
лежат на индустриските и други хали односно прос-
тории, мора да бидат над рамнината на покривот. 

При чистење на снег или одржување на покривот 
кај светларниците и окната од ставот 4 на овој член 
мора да се преземаат заштитни мерки за обезбеду-
вање на работниците од евентуално пропаѓање. 

9. Монтажно градење 

Член 124 
Монтажно градење може да се изведува само врз 

основа на посебно изработена програма. 
Програмата од став 1 на овој член мора да ги 

содржи и мерките за заштита при работа кај сите 
работи што ја сочинуваат монтажата градба (изра-
ботка и подготвување на одделни монтажни делови, 
натовар и истовар на монтажни елементи, дигање, 
наместување и зацврстување на монтажните елемен-
ти, обработка и доработка на веќе вградените мон-
тажни елементи на објектот и друго). 

Монтажно градење на градилиштето може да се 
изведува само под непосреден надзор на соодветно-
то стручно лице на градилиштето. 

Член 125 
Формата и димензиите на монтажните елементи 

мора да бидат прилагодени за лесно и безбедно пре-
несување до местото на вградувањето и за сигурно ' 
прицврстување на објектот. 

При пренесување на неквалитетно изработени 
како II напукнати или на друг начин оштетени мон-
тажни елементи, како и при ракувањето со "^таквите 
елементи, мора да се преземат посебни мерки на 
заштита при работа. 

Член 126 
Монтажно градење може да се изведува само со 

употреба на соодветни и за таа цел пригодни меха-
низирани транспортни средства, како и уреди за ди-
гање, пренесување и спуштање на монтажните еле-
менти. ч 

Член 127 
Составувањето и прицврстувањето на монтажни-

те елементи и другите монтажни работи на објектот 
можат да ги вршат само лица здравствено способни 
за работа на височина и стручно оспособени за врше-
ње на монтажни работи. 

Член 128 
Секој монтажен елемент мора да биде на соод-

ветен начин, видно и погодно обележан, во соглас-
ност со програмата на монтажното градење. Покрај 
тие ознаки на елементот мора да биде назначен и 
датумот на изработката и тежината на елементот 
во килограми. 

Монтажните елементи на градилиштето мора да 
бидат според програмата на монтажата уредно сло-
жени на определеното место. 

Член 129 
Секој монтажен елемент, покрај металните дело-

ви за вградување и прицврстување на елементите на 
објектот, треба да има помошни метални делови 
што овозможуваат безбедно пренесување на елемен-
тите на местото на монтажата (куќи и ел.). 

Член 130 
Транспортот на елементите од местото на нивна-

та изработка до градилиштето односно до местото 
на вградувањето мора да биде организиран така што 
монтажните елементи да можат без застој да се вгра-
дуваат во објектот без затрпување на градилиштето. 

Товарање, превоз и истоварање на монтажните 
елементи на градилиштето може да се врши само 
со соодветни исправни превозни средства и со при-
мена на пропишани мерки за заштита при работа. 

Член 131 
За време на спуштањето и дигањето на монтаж-

ните елементи на моторното возило со помош на ди-
галка, забрането е седење во кабината на возилото 
како и стоење на сигналистот на возилото. 

Член 132 
Вградувањето на секој поединечен монтажен еле-

мент во .градежниот објект мора да се врши по оп-
ределен ред, според програмата на монтажното гра-
дење. 
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Монтажата на елементите на повисок кат на об-
јектот не може да почне пред да се обезбеди сигу-
рен приод на тој кат (помошно скалиште со безбед-
на ограда и слично). 

Вградувањето на тешки монтажни елементи (пло-
чи, греди и друго) може да се врши само по прет-
ходно приготвување на помошните средства за прене-
сување, поставување и зацврстување на тие елементи 
на објектот (Јарми, рамки за пренос и друго). 

Помошните средства од ставот 3 на овој член 
мора пред употребата да се прегледаат а по потреба 
и да се испитаат на оптоварување. 

Член 133 
При пренесувањето, поставувањето и прицврсту-

вањето на секој одделен монтажен елемент на објек 
тот, лицето кое дава знаци (сигналист) и дигалкарот 
мора внимателно да го следат патот на монтажниот 
елемент до местото на неговото вградување и зацврс-
тување. 

Монтерот е должен да му јази со посебен знак 
на сигналистот односно на дигалкарот дека опера-
цијата на пренесувањето и вградувањето на елемењ 
тот во објектот е завршена. 

Член 134 
Деловите на арматурата што излегуваат од еле-

ментот по извршената монтажа, и кои можат да пре-
дизвикаат повреди на работниците мора на погоден 
тиачин да "се отстранат (со отсечување, свиткување и 
слично). 

Отворите во подовите и ѕидовите на катовите на 
кои се работи мора да се покријат со цврсти капаци 
или да се оградат со цврста ограда. 

Ако при монтажата на елементите се користи 
подвижно скеле тоа мора да им одговара на одред-
бите од член 63 до 65 на овој правилник и да биде 
обезбедено од лизгање. 

Член 135 
При изведување на монтажни работи на објект, 

каде постои можност од паѓање на работниците, оп-
ределеното лице на градилиштето е должно да ги 
примени одредбите од член 108 до 110 на овој пра-
вилник, а по потреба и врзување на работници со 
заштитен појас и јаже. 

Член 136 
Ако спојувањето на арматурата и другите метал-

ни делови на монтажните елементи се врши со по-
мош на гасно или електрично заварување, ќе се при-
менат заштитни мерки утврдени со прописите за 
заштита при работа и други важечки технички про-
писи. 

10. Уривање на објект 

Член 137 
За уривање на објект или неко} негов дел, без 

оглед дали уривањето се врши рачно, со помош на 
машини или со минирање, претходно мора да се из-
работи соодветна програма за работите и мерките 
на заштитата при работа, зависно од видот на објек-
тот и степенот на опасностите што при таа работа 
се закануваат. 

Член 138 
Пред почетокот на уривањето, загрозеното под-

рачје мора да се загради со заштитна ограда или да 
се обезбеди на соодветен начин, зависно од начинот 
на уривањето. Заштитата на загрозеното подрачје 
мора да трае до завршетокот на работите на ури-
вањето. 

Член 139 
Уривање на објектот може да се* врши само со 

работници стручно оспособени и обучени за однос-
ниот начин на уривање и под непосреден и постојан 
надзор на определено стручно лице на градилиштето. 

Член 140 
Рачно уривање на објект мора да се изведува 

постепено одозгора надолу. Одделни делови на ѕидо-
ви и оџаци мора да се уриваат истовремено со дру-
гите делови на објектот. 

Уривање на меѓукатна односно таванска кон-
струкција може да започне дури по уривањето и 
отстранувањето на сите урнати делови над нивото на 
таа конструкција. 

Рачно уривање на слободно стоечки ѕид (обемен 
и преграден ѕид, ограда, столб и слично) може да 
се изведува само со помош на соодветни работни 
скелиња. 

Уривање на ѕидови со поткопување е забрането. 

Член 141 
Демонтирани греди, носачи и други тешки или 

кабасти делови на конструкцијата можат да се от-
странуваат односно спуштаат од објектот само со 
помош на соодветни направи или уреди (чекрек, ди-
галка, рампа и др.). 

Отстранување на растресени и прашливи матери-
јали од урнатини на почвата може да се врши само 
на начин што го спречува ширењето на прав. 

При уривањето на повеќекатни објекти, собирање 
на урнатите материјали на одделни катови е забра-
нето. 

Член 142 
Ако уривање на објект односно негови делови се 

врши со помош на машина (трактор гасеничар, ми-
чиген и др.), машината мора да се наоѓа на одда-
леченост што е најмалку за 1,5 пати поголема од ви-
сочината на објектот односно делот што се урива. 

Јачината на кинењето на челичното јаже со по-
мош на' кое се пренесува влечната сила потребна за 
уривање на објектот мора да биде најмалку з пати 
поголема од влечната сила на машината. 

Влечната сила на машината мора на површината 
на објектот односно на неговиот дел што се урива 
(ѕид, столб и друго) да се пренесува рамномерно со 
помош на поставени штици, греди и слично. 

Извлекување на затруените бетонски столбови, 
челичните носачи и другите делови на објектот од 
урнатината со помош на машини, без претходно ос-

( лободување од другите, урнати материјали е забра-
' нето. 

Користење на трактор-колцар за уривање или 
извлекување на тешки делови на градежниот објект 
е забрането. 

Член 143 
При уривање на одделни делови или на целиот 

градежен објект со минирање, се применуваат ва-
жечките" прописи за заштитните мерки при ракува-
њето со експлозивни средства и минирање. 

11. Градење на патишта 

Член 144 
Ако при градење на патишта се врши рачно иско-

пување на земја, се применуваат заштитните мерки 
од членот 12 на овој правилник. 

Ако за земјаните работи при градењето на па-
тиштата се користат механички средства, покрај заш-
титните мерки предвидени во членот 13 од овој пра-
вилник. мора да се применат и заштитните мерки на 
машините предвидени со овој правилник. 

При градењето на патишта со помош на меха-
ничките средства (булдожер, скрепер, грејдер, пла-
нер и друго), ракувањето со машината може да се 
довери само на работници стручно оспособени за таа 
работа и запознати со опасностите што се закануваат 
при работата. 

Член 145 
За доставување на камен и друг градежен мате-

ријал, при градењето на потпорни ѕидови и пропусти 
со стрмен наклон со височина поголема од 10 м., 
задолжително треба да се изработат соодветни бра-
ни (каска ди). 
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Член 146 
При поправка на патишта на кои во текот на 

работата сообраќајот не се прекинува, мора да се 
преземат мерки, работниците на делот на патот 
што е во градење да се заштитат од возилата. За 
таа цел делот на патот (половината од патот) мора 
да се затвори и одбележи со пропишани сообраќајни 
знаци. 

На двата краја на делницата што се поправа 
мора да се постават чувари обележени во сигнални 
алишта што ќе управуваат со сообраќајот на поло-
вината на делницата, наизменично во двете насоки. 

Член 147 
Материјалите што се користат при асфалтирано 

на патишта (битумен, катран и други деривати на 
нафта) можат да се загреваат само во посебни зат-
ворени садови. 

Загревање на материјалите од ставот 1 на овој 
член во отворени садови, без оглед на местото на 
употребата, е забрането. 

Член 148 
Котлите на уредот за загревање на асфалтните 

маси задолжително треба да имааг капаци, заради 
спречување прскање на масата и избувнување пожар. 

За послужување на котелот односно уредот мора 
да се постават работни платформи со цврста заш-
титна ограда. 

Ако асфалтната маса на градилиштето треба да 
се загрева и меша во повеќе уреди истовремено, тоа 
треба да Се прави на начин со кој ќе се оневозмо-
жи пренесување односно ширење на пожар или екс-
плозија од еден уред на друг. 

Член 149 
Ложиштето на печката на котелот мора да биде 

заштитено така што да не е можно избивање на 
пламен од ложиштето надвор. 

Возилото на кое е вграден котелот за загрева-
ње на асфалтната маса мора да биде опремено со 
сигурни кочници. 

Член 150 
Зафаќаното на жешка растопена асфалтна маса 

може да се врши само со помош на садови изгра-
дени за таа намена. 

Жешка растопена асфалтна маса може да се пре-
несува само во посебно изработени садови со капаци, 
кои не смеат да се преполнуваат. 

Член 151 
Отворот на котелот за полнење со варно брашно, 

агрегат на толченик и смола на уредот за варење 
и мешање на асфалтната маса мора да има зашти-
тен капак, заради спречување на ширењето на пра-
вот и штетните гасови. 

* Уредите од ставот 1 на овој член мора да имаат 
соодветни направи за одвод на гасови, чад и прав 
од непосредната околина на градилиштето. 

Член 152 
Премачкување и квасење на валјакот за рамне-

ње на асфалтот се врши со помош на специјално за 
тоа изработена направа. 

Забрането е работникот одејќи пред моторниот? 
валјак за рамнење истиот да го премачкува и кваси. 

Член 153 
Запалената асфалтна маса во садовите не смее 

да се гасне со вода. 
Средствата за гаснење на запалената асфалтна 

маса (песок, циради и друго) мора однапред да се 
приготват и да стојат на располагање во близина на 
садовите. 

Работниците што работат со загреана асфалтна 
маса мора да бидат обучени за гасење на запалените 
асфалтон смоли. 

Член 154 
Асфалтерските работи можат да ги вршат само 

здравствено способни и за тие работи посебно обу-
чени и опремени лица. 

За лицата од ставот 1 на овој член на гради-
лиштето мора да се обезбеди топла вода за миење 
по завршената работа. 

12. Градење мостови 

Кесонски работи 

Член 155 
При пневматично фундирање на столбови за мос-

тови, кесоните според својата конструкција, во поглед 
на безбедноста, мора да одговараат на современите 
технички достигнувања. 

Внатрешната шуплина на ќесонот (кесонска комо-
ра) мора да има височина од најмалку 2,20 м., со 
бело варосани ѕидови заради подобра видливост. Ке-
ниската комора мора да биде на соодветен начин 
осветлена. 

Ако кесонската работна комора има електрично 
осветлување тоа треба да е со снижен заштитен на-
пон од 24 V. Електричната инсталација мора да е 
обезбедена да не предизвика палење на експлозив-
ните смеси. Интензитетот на осветлувањето на кесо-
нот треба да биде најмалку 60 лукса. 

Ако со анализа на воздухот во кесонот се утврди 
присуство на експлозивни гасови кои можат да соз-
дадат запалива смеса работите мора веднаш да се 
прекинат и изврши отстранување на присуството на 
опасните гасови. 

Член 156 
Преткомората или воздушната комора на кесо-

нот треба да има зафатнина од најмалку '2,3 м3 и ви-
сочина од најмалку 1,85 м. 

Работната температура во комората и преткомо-
рата на кесонот мора да биде умерена и постојана и 
контролирана со соодветни термометри. 

Заради одржување на условите од ставот 2 на 
овој член, во летниот период треба да се користат 
погодни заклони од сонце (мокри вреќи и друго) а 
зиме — електрични грејалки и ел. 

Член 157 
Компресорот за снабдување на кесонот со воз-

дух под притисок, мора да има автоматски сигурно-
сен вентил за безбедно затворање на доводот на воз-
дух штом ќе се постигне граничниот притисок пред-
виден за работа во кесонот. 

Ако за погон на компресорот се -користи елек-
трична енергија, мора да постои резервен компре-
сор за чиј погон се користи мотор со внатрешно со-
горување. 

Доводната цевка на компримиран воздух мора на 
својот влез во кесонот да има автоматски вентил за 
безбедно затворање во случај на квар на компресо-
рот. 

За контрола на воздушниот притисок во кени-
ската комора и преткомора мора однадвор да се пос-
тават манометри. 

Кесонската комора и преткомора мора да имаат 
уреди за телефонска и сигнализациона врска (свет-
лосна или звучна) со надворешниот свет односно со 
определено лице на градилиштето. 

Пред почетокот на секоја работа во .кесонот мо-
ра да биде испитана исправноста на инсталациите за 
довод на воздух и сигнализационите уреди. 

Член 158 
Компресорите за создавање воздушен притисок 

во кесонот и електричниот агрегат за погон и освет-
ление на кесонот, по правило, се поставуваат на бре-
гот, а во исклучителни случаи на пловечки објект. 

Сите уреди потребни за непречена работа во 
кесонот мора да имаат резервни делови. 

Поправка на уредите и инсталациите за одржува-
ње на определените притисоци, при што се растроју-
ваат тие притисоци во текот на работата во кесонот, 
е забранета. 
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Член 159 . 
Скалите што водат во работната комора мора да 

бидат доволно широки и секогаш добро осветлени 
со електрично осветлување. Во случај на квар на 
осветлувањето секој работник мора да има рачна 
електрична ламба. За евентуално извлекување на ра-
ботниците од кесоног мора да биде приготвено соод-
ветно цврсто јаже. 

Член 160 
воздухот што се уфрлува во кесонот мора да 

биде свеж и чист. За секој работник кој работи ве 
кесонот мора да се обезбеди најмалку 30 м3 воздух 
на час. Атмосферскиот воздух со температура над 
25°С или под 10°С мора вештачки да се лади однос 
но загрејува. 

Во текот на работата, при ископ на тлото, во ке-
сонот мора да се врши стална контрола на присуство 
на земни гасови за да се утврди количината на штет-
ните и експлозивни гасови За таа цел задолжително 
треба да се инсталира експлозиметар со звучна и 
визуелна сигнализација во случај на појава на опасна 
смеса на гас. Експлозиметарот се инсталира на надво-
решната страна на кесонската апаратура и се повр-
зува со работната комора со помош на цевна инста-
лација. 

Во текот на пеколот, задолжително треба да се 
вршат лабораториски анализи на квалитетот на воз-
духот во работната комора и преткомората на ке-
сонот, за утврдување на количината на јаглсндиокси-
дот и на другите штетни гасови. Анализа треба да 
се врши најмалку два пати во текот на пеколот и 
тоа само во случај кога во слоевите на материјалот 
кој се копа, нема никакви промени. Во случаите ко-
га материјалот во пеколот се менува, или кога на 
некој предмет во пеколот ќе се најдат остатоци на 
трулеж и ел. веднаш треба да се изврши проверка на 
квалитетот на воздухот во комората и преткомо-
рата на кесонот. 

Член 161 
Преминување на работниците од слободна атмос-

фера на нормален притисок во воздушната односно 
работната комора со определен воздушен притисок 
над нормалниот притисок (натпритисок), и обратно, 
мора да се врши внимателно и според одредбите на 
член 162 и 163 од овој правилник. 

Член .162 
При влегувањето на работниците во работната 

комора: 
1. со натпритисок во работната комора до 98066,5 

Ра времето на задржувањето на работниците во прет-
комората односно времето за изедначување на нат-
притисокот во преткомората и работната комора не 
може да биде покусо од 8 минути; 

2. со натпритисок во .работната комора над 
98066,5 Ра времето на задржување на работниците во 
преткомората односно времето -за изедначување на 
натпритисокот во преткомората и работната комора 
се продолжува за 30 секунди (по истекот на 8 мину-
ти) за секоја натамошна десетина (9806,65 Ра) прити-
сок над 98066,5 Ра. 

Притисокот мора да се наголемува постепено и 
рамномерно во временските интервали од ставот 1 
на овој член. 

Член 163 
При излегувањето на работниците од работната 

комора: 
1. со натпритисок во работната комора до 98066,5 

Ра времето на задржувањето на работниците во прет-
комората односно времето за изедначување на нат-
притисокот во работната комора и преткомората не 
може да биде покусо од 10 минути; 

2. со Знатпритисок во работната комора над 
98066,5 Ра, времето на задржувањето на работници-
те во преткомората односно времето на изедначува-
ње на натпритисокот во работната комора и претко-
мората се продолжува за 2 минути (по истекот на 10 
минути) за секоја натамошна десетина (9806,65 Ра) 
натпритисок над 98066,5 Ра. 

Притисокот мора да се намалува постепено и 
рамномерно в̂о временските интервали од ставот 1 на 
овој член. 

Времето за сведување на нагпритисокот во прет-
комората на нормален притисок не може да биде 
покусо ОД: 

5 минути за натпритисок до 49033,25 Ра 
10 „ „ „ 1,0 98066,50 Ра 
24 „ „ „ 117679,80 Ра 
28 „ „ „ 137293,10 Ра 
32 „ „ „ 156906,40 Ра 
36 „ „ • „ 176519,70 Ра 
40 „ „ „ 196133,00 Ра 

Член 164 
За рамномерно и постепено регулирање на при-

тисокот од член 162 и 163 од овој правилник одго-
ворно е лицето определено да го контролира прити-
сокот на манометарот и часовникот поставен во прет-
комората. Регулирањето на притисокот мора да се 
регистрира со соодветни барографи. 

Времето определено за регулирање на притисо-
кот во преткомората мора да биде јасно означено 
на табелата истакната во преткомората. Имињата на 
сите лица што се во кесонот и на лицето кое ракува 
со воздушната комора> мора да бидат испишани и 
истакнати на таблата пред кесонот. Таков список мо-
ра да му се предаде и на евидентичарот. 

Член 165 
Лицата кои работат во кесонот не смеат пред 

поаѓањето во комората да го лреоптоваруваат сто-
макот ниту да пијат алкохолни пијалаци. Во кесонот 
не смее да се пуши. 

По излегувањето од кесонот работникот мора да 
се стопли и да премине во загреана просторија по-
себно изградена во близината на, кесонот, заради 
одмор од 0,5 до 2 часа, при што може да употре-
бува топол безалкохолен пијалак по препорака на ле-
карот. 

Ако на работникот се забележат симптоми на та-
ка наречената кесонска болест (болови во зглобо-
вите, во стомакот или градите, јадеж на кожата, хи-
перемија на кожата, вртоглавица, главоболка, повра-
ќање, срцеви тешкотии, крварење на кожата или од 
носот и слично), работникот мора да се внесе во де-
компресиона комора и да се стави под воздушен 
притисок до нивото на работниот кесонски прити-
сок, каде што ќе остане до престанокот на симпто-
мите на заболувањето. Потоа притисокот ќе се нама-
ли за 9806,65 Ра во текот на двокатниот и трокат-
ниот временски интервал предвиден за нормално на-
малување на притисокот на воздухот. 

Во воздушната комора на кесонот не е дозволе-
но влегување поголем број лица отколку што е за 
таа комора определено. 

Член 166 
Ракувањето со уредите за компримирање на воз-

дух за кесони може да се довери само на специјал-
но обучени лица кои се запознати со техниката на 
ракувањето со кесонските уреди како и со начинот 
за укажување прва помош на лицата заболени од 
зголемен воздушен притисок (кесонска болест). 

Член 167 
Градилиштето мора да има средства за давање 

прва помош (шишиња со кислород, пул мотори и 
друга соодветна опрема за вештачко дишење). Во 
непосредната близина на кесонот мора да се обез-
беди и посебна просторија за одмор на работниците 
која може да се загрева. Кон оваа просторија мора 
да има просторија за миење и перење со топла 
пода, како и одделение за сместување и сушење на 
мокра * облека. Во близината на овие простории мора 
да има декбмпресионен уред (декомпресиона комо-
ра) за повторно ставање на работникот под прити-
сок во случај на појава на симптоми на кесонска бо-
лест, 
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Член 168 
На кесонски работи под зголемен воздушен при-

тисок можат да работат само лица телесно потпол-
но здрави, Кссонските работници што отсуствувале 
повеќе од два дена од работа, како и по секое бо-
ледување мора да се подложат на повторен лекарски 
преглед пред да ја продолжат работата во кесонот. 

Работниците кои првпат стапуваат на работа во 
кесонот мора со специјалистички лекарски преглед 
да се подложат на пробно испитување за работа под 
притисок над нормалниот притисок, шри што зголе-
мувањето на притисокот се врши внимателно во вре-
менски растојанија од најмалку 1 мин. за 9806,65 Ра. 
Под таков работен притисок новиот работник мора 
да остане и да издржи најмалку еден час. Испитува-
њето се врши во декомлресионата комора. 

Работниците од ставот 1 на овој член можат да 
останат на работа првиот ден само половина од оп-
ределеното работно време, вториот и третиот рабо-
тен ден по 2/3 од работното време, а дури четвр-
тиот ден, ако не се појават никакви заболувања или 
симптоми на кесонска болест, можат да го поминат 
сето определено работно време. Симптомите на ке-

, сонската болест како и здравствената состојба на овие 
работници се утврдуваат со лекарски прегледи секој-
дневно во текот на траењето на потребното испиту-
вање. 

Член 169 
Работник може да работи во кесон без прекин 

најмногу шест неделива по исклучок до два месеца. 
Потоа задолжително се упатува на контролен ле-
карски преглед и му се овозможува одмор односно 
работа на слободен воздух. 

Лицата за кои со лекарскиот преглед се оцени 
дека не се здравствено способни за работа во услови 
каде што има натпритисок, како' и лицата постари 
од 40 години, не можат да работат во кесон. 

Овластените и одговорни лица за работите во 
кесонот, кои вршат повремен стручен надзор и да-
ваат -инструкции за работа, можат да влегуваат во 
работната комора на кесонот ако не се постари од 
50 години и ако со лекарскиот преглед е утврдено 
дека се здравствено способни за тоа. 

Набивање колци и талпи со макара 
и други механизиранги средства 

Член 170 
При набивање колци со помош на макара, по-

местување на основата на макарата може да се врши 
само со спуштен чекан. Преместување на макарата 
заедно со колот не е дозволено. При вршење поп-
равки на главата на колот, чеканот мора да биде 
прицврстен за своите водилици. 

Со макарите што работат со помош на експлозив 
.или со моторните макари за набивање колци може 
да ракува само стручно лице обучено за таа работа. 
Во близината на местото на набивањето на колците 
можат да бидат само ракувачот со макарата и раку-
вачот со набивањето на колците По завршеното на-
бивање на колот мора да се прегледа механизмот и 
основата на макарата. 

Член 171 
При подигањето на талпите во положба за на-

бивање, приклучување и шниране, како и при по-
дигање на колците, мора да се преземат мерки на 
обезбедување со тоа што се врши врзување на тал-
пата и колот за водилицата на макарата односно без-
бедно држење во челустата на уредот за набивање. 
Приклучувањето на талпите во текот на низа наби-
вања, задолжително се врши со употреба на заштитна 
корпа која се закачува на претходно набиената тал-
па со што се заштитува работникот кој го врши 
приклучувањето на талпите на висина. По потреба, 
заштитната КОРПИ може да се стави и на уредот за 
набивање. Излегувањето на работникот на горниот 
крај на талпата или колот мора да се обезбеди со 
употреба на морнарски скали. 

При приклучувањето односно зашнирувањето на 
талпата, работникот задолжително треба. да се сим-
не од корпата и да се оддалечи од опасната зона на 
набивањето. 

Челичните сајли, челустите, скелето и другите 
спојни средства кои се употребуваат при набивањето 
на талпите и колците мора да бидат технички ис-
правни и да поседуваат документ за материјалот од 
кој се изработени. 

Извлекување на талпи и колци од земја 
1 член 172 

Набиените талпи и колци може да се извлеку-
ваат од земја само со специјални наменски конструи-
рани механизирани средства кои одговараат на про-
пишаните мерки за заштита при работа. 

Извлекувањето на талпи и колци со помош на 
дигалки е забрането. 

Член 173 
Пред почетокот на работите на набивање и из-

влекување на талпи и колци, задолжително, треба да 
се изработи елаборат за заштитните мерки со техно-
логија на работите, при што ќе се утврдат сите мож-
ни опасности и штетности во текот на работата и ќе 
се определат мерки за општата и личната заштита 
во процесот на работата. 

Монтажни работи на градењето на мостови 

Член 174 
Пред отпочнувањето на работите на лансирање 

и монтажа на носачите на мостот, задолжително тре-
ба да се изработи технологијата на работата со ела-
борат за заштита при работа. 

Член 175 
Уредите за дигање на монтажните делови на мос-

тот (чекрек, скрипец, монтажна игла, авто-дигалка, 
дигалка на гасеници и друго) мора да бидат безбед-
но прицврстени за својата основа. Челичните јажи-
ња, синџири и другата опрема на уредите за дига-
ње мора да одговараат на важечките прописи за заш-
тита при работа со дигалки. 

При дигањето на тешки и долги конструктивни 
делови (тешки профили, бетонски греди, .решетки, 
столбови и слично) мора на погоден начин да се 
серечи нивното неконтролирано свртување. За време 
на дигањето на таквите делови работниците не смеат 
да се задржуваат ниту да минуваат под товарот од-
носно дигалката. 

Член 176 
Ако монтирањето на готови носачи на мост се 

врши со помош на челични лансирни решетки, тие 
мора да се со соодветна носивост, технички исправ-
ни и да имаат сопствен погон. Количките за насло-
нување на решетките мора да бидат поставени и при-
цврстени на проектирани наслони со соодветна но-
сивост, така да биде обезбедено сигурно движење 
на решетката со оптоварувањето. 

Уредот за прифаќање на носачот мора да биде 
изведен така да ја спречи можноста за испаѓање на 
товарот од системот за закачување на носачот. На 
конструкцијата на решетката мора да се обезбеди 
пристап со помош на метални скали со грбобран, 
работна платформа за поминување по целата дол-
жина на решетката и ограден работен простор со 
кабина за управување на движењето на решетката. 

Се забранува употреба на лансирни решетки за 
поголеми оптоварувања, за помали радиуси на кри^ 
вини и слично од оние што се одобрени од произ-
водителот. 

Член 177 
При изведувањето на работите над вода, гради-

лиштето мора да располага со чамци и спасители 
за случај на паѓање на работниците во вода. 

При монтажни работи на мост, работниците мора 
да имаат заштитни појаси и да бидат врзани со заш-
читно јаже за конструкцијата на мостот, 
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13. Градење тунели, штедни и поткопи 

Член 178 
Како дрвна граѓа за работа во тунел може^ да 

се користи само здраво и неоштетено заоблено или 
делкано дрво од иглолисни растенија. По исклучок, 
може да се употреби и режана граѓа ако тоа го 
бара техниката на изведувањето на работите. 

Носечки те елементи и штиците употребени за 
оплата и подграда мора да се здрави, без пукнатини 
и други оштетувања. 

Димензијата на граѓата од став 1 и 2 на овој 
член мора да одговара на притисокот и оптоварува-
њето што може да настане при работата. 

Член 179 
Деловите на металната оплата и подграда како 

и другите современи средства за користење за опла-
та и подграда во тунели, мора да одговараат на 
геолошките и други услови на местото на кое се 
поставуваат. Користењето на оплатата и подградата 
се врши според упатството на производителот. 

Член 180 
Средствата за спојување и врзување на делоѕите 

на оплатата и подградага како клинови, колци, вин-
тови и слично мора да одговараат на важечките ју-
гословенски стандарди. 

Врските мора да бидат стручно изведени, едно-
ставни и цврсти, така да можат брзо да се составу-
ваат и раставуваат. 

Член 181 
Подградузање на поткопи (штолна, тунел) мора 

да се врши напоредно со другите работи во поткопот. 
Слободната височина на поткопот не може да 

биде помала од 200 см., а широчина не помала од 
230 см. од што за слободно минување на работни-
ците мора да остане најмалку 50 см. 

Чаен 182 
Ако за отстранување на материјалот од поткопот 

се користат вертикални окна што водат во долниот 
поткоп, отворите на окната мора да имат капак кој 
но завршеното вадење на материјалот задолжително 
се затвора. — 

Член 183 
При минирањето на тунелите (поткопи, штолни) 

мора да се преземат заштитни мерки пропишани со 
важечките прописи за минирање при подземни ра-
боти. 

При електрично минирање на тунелот, по прави-
ло треба да се користат електрични запалки со рас-
цеп. 

За време на временска^ непогода (грмежи) рабо-
тите на електрично минирање мора да се запрат. 

Член 184 
Заради заштита на работниците од експлозија и 

штетни гасови настанати при експлозија, на погодни 
места и во ѕидовите на тунелот мора да се изградат 
соодветни засолништа. 

Член 185 
Тунелите (поткопи, штолни) мора да се добро 

осветлени: работното место со минимум 80 лукса, а 
местото на тунелот низ кое се движат работниците 
со минимум 30 лукса. Електричната инсталација за 
осветлување мора да биде изведена според важечки-
те технички прописи. Ако постои можност да се по-
јават лесно запаливи гасови во тунелот (метан и 
слично), електрична инсталација, светилките и дру-
гите уреди на инсталацијата мора да бидат изведе-
ни во специјална изработка, според важечките тех-
нички прописи за изведување електрични инсталации 
во подземни рудници што се загрозени од јамски 
гасови. 

Употреба на карбидски ламби за осветлување на 
тунели е забранета, 

Член 186 
Работните места во тунелот, а особено оние на 

челото на поткопот мора да бидат добро проветре-
ни со вештачка вентилација. Системот на проветру-
вање (довод на свеж воздух односно одвод на нечис-
тиот) мора да одговара на локацијата и должината 
на тунелот, како и на штетностите што настануваа! 
при работата во тунелот (гасови, прав, С02 и слично). 

Количините, на штетните материи, утврдени со 
мерењата на микроклимата на работните места од 
ставот 1 на овој член, мора да се движат под доз-
волените граници на максимално допуштените кон-
центрации според важечките југословенски стандарди. 

Член 187 
Инсталацијата за довод или одвод на вода од 

тунелот мора да биде изведена и уредена така што да 
не може да дојде до поплава и оштетување на дрв-
ната граѓа, односно до уривање на земјаните насла- > 
ги во тунелот. 

Член 1Ѕ8 
Компримираниот воздух за погон на пневматски-

те алатки и машини мора да се доведе до челото на 
поткопот со челични безрабни цевки или цевки 
од друг материјал, отпорни на работниот притисок, 
а наменети за ваков вид работи, кои со својата по-
ложба не смеат да ја попречуваат работата во ту-
нелот. 

Член 189 
При превезување на ископаниот материјал од 

тунелот вагонетките не смеат да се преполнуваат: 
Ако вагонетките се задвижуваат ср човечка сила, 

просторот меѓу шините на колосекот мора да биде 
поплочен со цврсти штици односно друг погоден ма-
теријал. 

Ако превезувањето на материјалите во тунелот 
се врши со моторна влеча, краевите на композиција-
та мора да се осветлат со црвени светилки. 

Член 190 
При изградба на тунел, возот може да се тур-

ка со локомотива, само доколку: 
— нагибот на колосекот не е поголем од 10%; 
— ако е обезбедено сигурно прикопчување на ва-

гончињата и локомотивата,-
— ако минувалиштето е доволно осветлено; и 
— прегледноста на железничката линија изнесу-

ва најмалку колку што изнесува патот на застану-
вање на возот при кочење. 

Член 191 
, За време на изградбата на тунели може да се 

користат сите видови на машини и превозни средства 
на течни горива, кои .ќе се определат со посебен 
проект на организацијата која ги изведува работите, 
при што треба посебно да се води сметка за провет-
рувањето на тунелот. 

Се забранува употреба на машини на течни го-
рива во тунели каде што постои можност од појава 
на метан и други запаливи гасови. 

Член 192 
При изведување на тунелски работи, покрај од-

редбите на овој правилник ќе се применуваат и про-
писите за техничките мерки и заштита при работа 
кај рударските подземни работи. 

14. Минерски работи 

Член 193 
Кај минерските работи во градежништвото, се 

применуваат заштитните мерки предвидени со про-
писите за заштита при ракување со експлозив и ла-
гумање (минирање) во рудниците и каменоломите, 
како и при други работи. 
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15. Каменоломи и мајдани на чакал, глина и песок 

Член 194 
При вадење, обработување и. преработување на 

камен, чакал, глина и песок за потребите на гра-
дењето, се применуваат заштитните мерки пропи-
шани со посебни прописи за заштита при работа при 
производство на градежни материјали. 

Член 195 
Масовни минирања во каменолом или во мајдан 

на глина можат да се изведуваат само врз основа на 
стручно изработен план за експлоатација на камено-
ломот односно мајданот. 

Минирањето согласно став 1 на овој член, може 
да се врши само под непосреден надзор на стручно 
лице определено за работите на минирањето. 

16. Градежни машини и уреди 

Член 196 
Орадијата за работа на механизиран погон (гра-

дежните машини и уреди) што се употребуваат во 
градежништвото, во поглед на заштитата при работа 
мора да одговараат на специфичните услови во гра-
дежништвото. Заштитните направи вградени на гра-
дежните машини и уреди мора да одговараат на 
условите на работа и степенот на загрозеност на ра-
ботниците кои ракуваат со нив, временските услови, 
видот и особините на материјалите што се обрабо-
туваат. 

Член 197 
Работниците кои ракуваат со градежните маши-

ни и уреди поставени на отворен простор и изложе-
ни на временски непогоди (дожд, снег, мраз и слич-
но) мора да бидат на погоден начин заштитени од 
влијание на тие непогоди. 

Член 198 
Ракувачот на градежна машина или уред што го 

раздвижува моторот со внатрешно согорување мора 
да биде заштитен од штетното дејство на издувните 
гасови на моторот. 

Член 199 
Бучавата на градежните машини односно уреди 

не смее да ја преминува границата од 80 с1в. 
Работниците кои работат кај уреди со јаки вибра-

тдии (сепарации, вибратори и слично), мора да бидат 
заштитени на погоден начин од штетното влијание 
на вибрациите. 

Член 200 
Градежните машини и уреди со вграден елек-

тромотор или електрична' инсталација, мора да се 
заштитат од удар на електрична струја, според ва-
жечките технички прописи. 

Член 201 
Сите лесно достапни ротирачки и подвижни де-

лови на машините и . уредите за обработка и пре-
работка на разни градежни материјали (мешалки за 
бетон, машини , за варење и полагање на асфалт) мо-
ра да бидат на погоден начин опремени со заштит-
ни направи заради заштита на работниците од мож-
ни повреди. 

Заштитните направи на хмашините и уредите од 
став 1 на овој член мора да бидат .вградени така 
што без нив машината односно уредот не може да 
се стави во погон. 

Отворите за уфрлување односно додавање на ма-
теријали на машини со валјаци, ножови и други 
остри алати мора да бидат осигурени од вовлекува-
ње рака на работникот во опасната зона на ноже-
вите или другите остри алати. 

Командните лостови и копчиња на склопките на 
машината мора да се така поставени што ќе го оне-
возможат неконтролираното вклучување на машината 
но погон. 

Член 202 
Деловите на самоодни градежни машини (баге-

ри, булдожери, плугози, валјаци, натоварувачи дам-
пери, ежови и друго) мора да се лесно и без опас-
ност заменливи. Местото за ракување мора да е пос-
тавено така што на ракувачот со машината му 
овозможи лесна прегледност на теренот, на кој се 
движи. 

Рамките на подвижните делови на машината мо-
ра да бидат бојадисани со жолти или бели ленти под 
агол од 45° спрема -хоризонталата, заради предупре-
дување на опасност. 

Самоодните градежни машини мора да имаат на-
права за давање звучни сигнали. 

Член 203 
Другите машини и уреди што се користат во гра-

дежништвото (машини за обработка на дрво м метал, 
развивачи на ацетилен и друго), во поглед на зашти-
тата при работа мора да одговараат на важечките 
прописи. 

17. Работа со рачен и механизиран алат 

Член 204 
Рачните алати што се користат ве градежништво-

то, (лопата, мотика, копач, пила, сврдел, чекан, гле-
то, секира и друго), во поглед на материјалот, фор-
мата и димензиите мора да одговараат на важечките 
југословенски стандарди, 

Член 205 • 
Рачниот алат на градилиштето мора да биде 

уредно и Прегледно сложен и чуван во посебни скла-
дови 

Лицето чија должност е да го чува и сложува 
рачниот алат на градилиштето,. мора секојдневно да 
ја проверува исправноста на алатот и оштетениот 
или неисправниот алат веднаш да го исклучи од 
употреба. 

Издавање и употреба неисправен и оштетен алат 
(со напукнати работни површини, запци и рачки и 
слични оштетувања) е забрането. 

Член 206 
Механизираниот алат што се користи во гра-

дежништвото (пневматски чекани за камен, бетон, 
асфалт покривач и тврда земја, електричен рачен 
алат за обработка на дрво и друго) мора да биде во 
форма и тежина погоден за лесно пренесување и ра-
кување и под отежнати услови на работа (тесни и 
непогодни места, работа над главата и слично). 

18. Уреди и направи за дигање и пренесување на 
градежни материјали 

Член 207 
Уредите и направите за дигање и пренесување на 

слободни висечки товари во градежништвото (кабел-
дигалка, градежна столбна дигалка, макара и друго), 
мора во поглед на заштитните мерки при работата 
да одговараат на пропишаните мерки за заштита при 
работа со дигалки и кабел дигалки. 

Член 208 
На градилиштето каде што за дигање и прене-

суварве на товар се користат подвижни дигалки со 
кукачки и други зафатни направи што висат на че-
лично јаже, мора да се преземат мерки, од паѓање 
на товарот да се заштитат лицата кои работат во 
загрозената зона. 

Член 209 
За правилно и стручно поставување, ракување и 

одржување на дигалката на градилиштето како и за 
нејзина демонтажа и пренесување на друго гради-
лиште, одговорни се стручните лица определени со 
општ акт на организацијата, 
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Член 210 
Сите помошни носечки средства за дигање на 

товар (челични јажиња и јажиња од друг материјал, 
синџири, алки, кукачки и други зафатни носечки 
средства) што се користат на дигалки или самостојно, 
во поглед, заштитните мерки мора да одговараат на 
важечките прописи за заштита при работа со ди-
галки. 

Член 211 
Зафатните направи и други средства за прене-

сување сиплив и сличен материјал, со својата кон-
струкција и форма мора да одговараат на видот на 
материјалот што во нив се пренесува. Испаѓање на 
материјалот од овие направи за време на прелесу-
вањего мора да биде оневозможено. 

Зафатните направи во форма на сад се полнат 
само до височината означена под горниот раб на са-
дот. Тие садови мора да бидат оформени така што 
да биде спречено нивното запинање за околните де-
лови на објектот. На садовите мора да биде видно 
означена нивната сопствена тежина и зафатнина. 

Садовите мора да бидат прилагодени за лесен 
истовар на материјалот. 

Член 212 
Просторот под висечката градежна макара мора 

да се огради (со летви и слично) и на оградата да 
се стави предупредување на опасност. 

Пред или околу вителот, мора, по потреба да се 
стави заштита од удар на јажето во случај на него-
во прекинување. 

Член 213 
Носечките или конзолите (греди и слично) за 

кои се прицврстени конзолните дигалки (врабец и 
ел.) мора да бидат изведени така што да можат со 
сигурност да го преземат работното оптоварување на 
конзолната дигалка. 

Член 214 
Местото на кое работникот го прима материја-

лот од конзолната дигалка мора да биде оградено 
со цврста ограда, а работникот врзан со јаже за заш-
титниот појас заради обезбедување од паѓање. 

Член 215 
При дигање на долги предмети со конзолна ди-

галка (греди, штици,, прачки за армирање, цевки и 
слично); работниците кои го примаат и симнуваат 
товарот не смеат да ја отстрануваат заштитната огра-
да. При дигање на товарот, по целата височина на 
градежниот објект мора да се отстранат издадените 
делови или да се постави заштитна ограда која ќе го 
спречи запнувањето на товарот. 

Член 216 
Под направите односно уредите за дигање на то-

варот, загрозеното подрачје мора да се огради или 
да се постави предупредување со забрана за хмину-
вањето односно пристап на тоа подрачје. 

Електричните кабли за ^напојување со струја на 
моторот на дигалката од член 215 на овој правилник 
мора да се механички заштитени од оштетување при 
дигањето на товарот (метална цевка, дрзена облога 
и ел.). 

Член 217 
За време на ноќната работа, општата осветле-

ност на градилиштето мора да биде најмалку 50 лук-
са, а локалната осветленост кај дигалките и на мес-
тата на работата (врзување и одврзувана на- това-
рот) најмалку 75 лукса. 

Врвот на столбот и крајот на кракот на столбна 
та дигалка мора да има црвено сигнално светло ако 
дигалката е повисока од 20 м. и ако тоа го бараат 
месните прилики (близината на аеродром и слично). 

Член 218 
Дигалките со водилица (товарни градежни лиф-

тови) поставени во шахта или помеѓу столбови, мо-
ра да одговараат на современите технички достиг-
нувања. 

Ако товарната платформа на дигалката не е 
оградена, просторот околу дигалката (шахта, окно и 
друго) мора да биде од сите страни ограден со пол-
на ограда од штици, или друг погоден материјал. 

Ако товарната платформа на дигалката од ставот 
2 на овој член е затворена или подот на платфор-
мата е ограден, полната ограда околу окното (шах-
та) односно кафезот на дигалката не мора да биде 
изведена по целата должина на лифтот туку само 
кај пристапот на катовите, до височина од најмалку 
200 см. од подот. 

Ако за оградување на окното се употребува ме-
тална мрежа, окцата на мрежата не смеат да бидат 
поголеми од 20x20 мм. 

Член 219 
Сите отвори за приод на платформата на дигал-

ката од членот 218 на овој правилник што се корис-
тат за товарање или истоварање на материјали', мо-
ра да имаат врата или цврсти подвижни огради, кои 
по товарањето и истоварањето на материјалот задол-
жително се затвораат. 

Член 220 
Секоја дигалка со кафез или платформа (товарен 

градежен лифт) мора да има автоматски уреди за 
кочење во случај на прекинување на јажето, како и 
направа за автоматско спречување на дигањето на 
кафезот односно платформата над дозволената ви-
сочина. 

Заради спогодување на ракувачот на дигалката и 
работниците што вршат товарање односно истовара-
ње на материјалите, дигалката од ставот 1 на овој 
член сместена во окно, мора да има електрична сиг-
нализација. 

Член 221 
Дигалките со водилица на столб (скип-дигалки) 

мора да бидат конструирани, градени и поставени та-
ка што да не ја загрозуваат безбедноста на работ-
ниците. 

Местото на товарање и 'истоварање на материја-
лот на катовите, кај дигалките од став 1 на овој 
член, мора да биде оградено и обезбедено, за да не 
би дошло до паѓање на работниците од катот за 
време на работата. 

Пристап во загрозениот простор под товарната 
платформа на дигалката од ставот 1 на овој член 
е дозволен само на работниците што вршат това-
рање или истоварање на материјалите. 

Платформата на дигалката мора да одговара на 
условите за безбеден пренос на товарот односно ма-
теријалите. 

Член- 222 
За пренесување јапанери, колички и други сред-

ства за превоз на материјали на градилиштето, то-
варната платформа на дигалката мора да има посе-
бен безбедносен уред за прицврстување на тие сред-
ства за платформата на дигалката. 

Член 223 
Механизираните транспортни ленти за пренесува-

ње на сиплив материјал на градилиштето мора да се 
изградат и постават така што да не ги загрозуваат 
работниците кои со нив ракуваат или околу нив 
работат. 

Лентите од став 1 на овој член мора да имаат 
уред за автоматско .запирање на работата заради 
спречување на движењето на лентата во случај на 
прекин на електричната струја. 

19. Транспортирање на градежен материјал 

Член 224 
За превоз на градежен материјал на градилиш-

тето можат да се употребат само исправни возила 
кои со својата форма одговараат на видот и тежина-
та на материјалите. 
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Член 225 
х\ко превезувањето на градежните материјали се 

"врши со железнички вагони, во процесот на работа-
та и на средствата за превоз како и на железнич-
киот колосек ќе се применуваат заштитните мерки 
пропишани во железничкиот сообраќај. 

Член 228 
Посебните возила за превезување градежни ма-

теријали (натоварувач, дампер и друго) можат да се 
употребат само за целите за кои се конструирани и 
изработени. Ракувањето со нив може да се довери 
само на возачи оспособени и квалификувани за ра-
кување со тој вид возила. 

Член 227 
За превоз на градежен материјал со товарни мо-

торни возила на градилиште се применуваат одред-
бите од посебните прописи за заштита при работата 
при превоз со моторни возила односно при товарање 
и истоварање на товар со моторни возила. 

Член 228 
При рачно префрлување на градежен материјал, 

вкупната тежина на материјалот заедно со алатот 
не може да биде поголема од 20 кг. за работници 
— мажи и 15 кг. за работници — жени. 

20. Електрични инсталации на градилиште 

Член 229 
Електричните инсталации, уреди, опрема и пос-

тројки на градилиштето мора со својата изработка 
и изведба да одговараат на важечките технички про-
писи и на југословенските односно странските стан-
дарди. Б»о поглед на заштитата при работа, овие 
инсталации, уреди, опрема и постројки мора да одго-
вараат на пропишаните заштитни мерки против опас-
ности од електрична струја во работните простории 
и на работилиштата. 

Член 230 
При уредувањето на градилиштето според од-

редбите на овој правилник, електричните инстала-
ции можат да ги изведуваат, поправаат, одржуваат и 
отстрануваат само стручно оспособени и квалифику-
вани работници, запознати со опасностите што им се 
закануваат при тие работи. 

Член 231 
Слободните електрични водови или кабли на гра-

дилиштето мора да бидат положени така да не пос-
тои опасност од нивно механичко оштетување (ви-
сочина над почвата, слободен простор надвор од ма-
неварскиот простор на дигалката и на другите сред-
ства на механизацијата). 

Електричните уреди (склопки, електромотор*! и 
друго) сместени на слободен простор, мора да бидат 
заштитени од атмосферски непогоди. Склопките и 
другите уреди за вклучување и исклучување- на по-
гонската струја мора да се поставени во долани' на 
пристапни места и обезбедени со уред за заклучу-
вање. 

Член 232 
Преносните рачни уреди на електричен погон 

што се користат на градилиштето мора да бидат при-
клучени на намален заштитен напон до 42 V. 

Член 233 
За вршење ноќна работа, на градилиштето мора 

да се обезбеди вештачка светлина со јачина од нај-
малку 75 лукса. 

Електричните светилки што служат за осветлува-
ње на градилиштето можат да бидат приклучени на 
напон од 220 V ако служат за постојано осветлување 
и ако се наоѓаат на височина над 280 см. 

Преносните електрични светилки што се корис-
тат на градилиштето, можат да се приклучат само на 
намален заштитен напон од 24 V. 

Член 234 
Електричната инсталација, уредите и опремата 

на градилиштето можат да се пуштат во работа дури 
по претходно проверување на исправноста на заш-
титно заземјување (мерење на отпорот на заземју-
вањето). 

Периодичните испитувања на исправноста на заш-
титното заземјување се4 врши, по правило, двапати 
годишно (во летен и зимски период), 

За резултатите на мерењето на отпорот на за-
земјувањето мора да се состави записник и да се 
роди уредна евиденција. 

21. Работа со опасни материјали на градилиште 

Член 235 
Како опасни материјали на градилиштето, во 

смисла на овој правилник, се сметаат материјалите 
што можат да предизвикаат пожар, експлозија, тру-
ење и слични штетни последици. 

Член 236 
Лесно запаливите градежни материјали (штици, 

греди, летви и друго) на градилиштето задолжително 
се опаѓаат на места оддалечени од топлотните изво-
ри. Отпадоците од дрво (стр>готини, шушки, иверки 
и друго) мора да се отстранат а а места безбедни од 
пожар. 

Член 237 
Запаливите течности со лесно експлозивни испа-

рувања, како етер, бензин, нафта и разни масла, на 
градилиштето можат да се чуваат само во посебни 
складови, обезбедени од пожар и експлозија во смис-
ла на важечките прописи. 

При превезување, пренесување и користење на 
запаливите течности задолжително се применуваат 
превентивните заштитни мерки предвидени со важеч-
ките прописи. 

Член 238 
Експлозивите и експлозивните средства на гра-

дилиштето задолжително се чуваат во посебни скла-
дови, изградени според важечките прописи, чија 
употреба за таа цел е одобрена од надлежниот 
орган. 

Член 239 
Создавањето на јаглен-моноксид на градилиште 

мора да се спречи со примена на следните заштитни 
мерки: 

1) ефикасно проветрување на просториите, суше-
тти со вжештен кокс во отворени кошници, што се 
врши пред влегувањето на работниците во просто-
риите, 

2) безбедно одведување на согорените гасови од 
моторите со внатрешно согорување или забрана на 
работата на такви мотори во затворени простории, 

3) забрана на загревање на затворените просто-
рии на градилиштето, со помош на отворено или 
провизорно ложиште (мангал и слично), и 

4) со забрана на влегување на работниците во 
затворените садови во кои се чуваат нафтени дери-
вати (чистење цистерни и друго), без преземање на 
соодветните мерки на заштита и слично. 

III. СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
И ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

Член 240 
Во секое време, градилиштето мора да располага 

со најмалку 10% резерва на лични заштитни сред-
ства и лична заштитна опрема, која ќе се користи 
за итна замена на механички или на друг начин 
оштетените и неподобни за употреба заштитни сред-
ства односно заштитна опрема. 
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IV. СМЕСТУВАЊЕ, ИСХРАНА И ПРЕВОЗ НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

Член 241 
Привремени објекти за сместување и исхрана на 

работниците мопа да се изградат ако градилиштето 
е БОН седиштето на организација и на оддалеченост 
поголема од 50 километри во една насока. 

Член 242 
Привремените објекти за сместување и исхрана 

изградени од монтажно-демонтажни елементи треба 
да ги исполнуваат техничките прописи за хидро и 
термичка изолација. 

Привремените објекти за сместување во поглед 
на условите за станозање и хигиено-санитарните ус-
лови треба да ги исполнуваат минималните услови и 
стандарди кои важат за објектите од траен карактер. 

Член 243 
При одредувањето на локацијата за изградба на 

привремените објекти за сместување и исхрана тре-
ба да се води сметка за климатските услови, усло-
вите за снабдување со доволна количина вода за 
пиење и одржување на личната хигиена, оддалече-
носта од сообраќајниците, опасноста од лавина, поп-
лава, одронување на земјиште и камења и можност 
за изградба терени за рекреација ако такви терени 
нема во близината. 

Член 244 
-Привремените објекти за сместување и исхрана 

се лоцираат така што за време на одморот работ-
ниците се заштитени од бука, прашина и други штет-
ни влијанија кои се јавуваат при изведувањето на 
работите водејќи при тоа сметка и за оддалеченоста 
на градилиштето. 

Плен 245 
Во кругот на објектите за сместување и исхрана 

на работниците не е дозволено складирање на гра-
дежни лесно запаливи и експлозивни материјали и 
објекти за ремонт на возила и механизација. 

Член 246 
Објектите за сместување и исхрана на работни-

ците се состојат од.- спални, трпезарија, кујна, по-
мошни простории за сместување на прехранбени ар-
тикли, перална, просторија за сушење на облека и 
обувки, остава за. алат, просторија за одмор, разоно-
да и општествена активност, лросторија за привре-
мена изолација на заболени работници и санитарни 
простории. 

Во исклучителни случаеви, трпезаријата може да 
се користи и како просторија за одмор, разонода и 
општествени активности доколку е соодветно опре-
мена. 

Член 247 
За помали градилишта, односно за објекти чија 

изградба трае до шест месеци каде економски не е 
оправдано да се градат објекти за сместување на ра-
ботниците, можат да се користат подвижни објекти 
специјално приспособени за живеење, кои во поглед 
на хигиенските и санитарните услови, треба да одго-
вараат на условите предвидени со овој правилник. 

Подвижните објекти за сместување на работни-
ците можат да се користат во периодот од 15 март 
до 30 септември. 

Член 248 
На објектите за сместување и исхрана на работ-

ниците се врши дезинфекција, дизинсекција и дерати-
зација намалку два пати годишно. Ако' водата за 
пиење не е од градскиот водовод, потребно е редов-
но хемиско и микробиолошко испитување на вода-
та од страна на надлежна здравствена организација 
што е потребно да се има писмен наод. 

Член 249 
Сите објекти за сместување и исхрана мора да 

имаат прописна, природна или вештачка вентилација 
и осветлување. 

' Вештачкото осветлување мора да биде електрич-. 
но, а во исклучителни случаи и од други извори. 

Осветлување на објектите со отворен пламен не 
е дозволено. 

Член 250 
^ Кога дневната температура ќе се спушти под ну-

лата сите простории за становање и исхрана мора да 
се загреваат. 

Температурата во просториите кои се загреваат 
треба да изнесува од 10 до 22°С. 

С п а л н и ' 4 ч 
Член 251 

Висината на спалните соби треба да изнесува нај-
малку 2,3 м, кубатурата по работник најмалку 10 м3, 
а квадратурата 4 м2. 

Член 252 
Секоја спална треба да биде опремена со удоб-

ни кревети со постелина, маса, по една столица на 
секој работник, ормари или плакари, ноќни орман -
чиња, сад за питка вода со доволен број чаши, влеч-
ки и кошници за отпадоци. ' . 

Ако спалните се загреваат со ' цврсто гориво 
(дрво, јаглен и ел.) потребно е во секоја спална да 
има и сандак со капак за горивото. 

Член 253 
Секој кревет треба да е опремен со душек, пер-

ница, два чаршава и со најмалку две ќебиња, а по 
можност и со пижами. 

Чаршавите, ќебињата, перниците и пижамите 
треба да се одржуват во чиста и испрана состојба и 
да се менуваат најмалку два пати месечно. 

Простории за општествена исхрана 

Член 254-
Простории за исхрана се: кујна, трпезарија, по-

мошни простории за сместување на прехранбени ар-
тикли и други потребни помошни простории. 

Сите простории за општествена исхрана треба да 
ги исполнуваат стандардите и нормативите предви-
дени за угостителски објекти. 

* 
К у ј н а 

Член 255 
Кујната треба да биде така опремена за да овоз 

можува хигиенско приготвување и чување на храна. 
Подот, зидовите и таванот на кујната треба да 

бидат изградени од градежни материјали кои овоз-
можуваат лесно одржување на хигиената и не созда-
ваат мувла« 

Член 256 
Кујната треба да биде опремена со ормари за 

чување на садови, прибор за јадење и посебен ормар 
за чување на леб во кој не можат да влезат глодари 
и инсекти. 

На адекватно место во кујната, мора да постои 
уред за отстранување на пареата и мирисите кои се 
создаваат за време на готвењето на храна. 

Доколку во кујната не се готви храна туку се 
донесува припремена храна треба да биде опремена 
со уреди за подгревање и приготвување на топли 
напитоци. 

Трпезарија 

Член 257 
Големината на трпезаријата зависи од бројот на 

работниците кои се хранат, распоредот на смените и 
од други услови кои произлегуваат од природата на 
работите. 



Стр. 296 — Бр. 13. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 април 1988 

Член 258 
Подот и ѕидовите на трпезаријата треба да се 

ед материјали чија хигиена лесно се одржува. 
Во непосредна близина на трпезаријата, а по 

можност на влезот, треба да ~се постават доволен 
број на мијалници за миење на раце снабдени со 
топла вода, сапун, крпа за бришење или апарат за 
сушење на раце. 

Член 259 
Трпезаријата треба да биде опремена со доволен 

број маси и столици кои лесно можат хигиенски да 
се одржуваат и со комплетен прибор за јадење за 
секој работник. 

Помошни простории за сместување на 
прехранбени артикли 

Член 260 
Помошните простории за сместување на прехран-

бени артикли треба да бидат во непосредна близи-
на на_ кујната и трпезаријата. 

За сместување на прехранбени артикли треба да 
постојат полици, а за артиклите кои лесно се раси-
пуваат ладилници. 

Член 261 
Во помошните простории, треба да се обезбеди 

природно и вештачко проветрување во зависност од 
видот и количината на прехранбените артикли кои 
се чуваат. 

Перална и просторија за сушење на облека 
Член 262 -

Во состав на санитарниот чвор на објектите за 
сместување и исхрана треба да се обезбеди перална 
за перење на личната облека на работниците опре-
мена со потребната опрема за перење, просторија за 
сушење и пеглање. 

Перењето и пеглањето може да се организира и 
по пат на специјализирани услужни сервиси или на 
друг погоден начин. 

Простории за одмор, разонода и 
општествени активности 

Член 263. 
Во состав на'објектите за становање и исхрана, 

организацијата е должна да обезбеди соодветна прос-
торија за одмор, разонода и општествена активност 
каде работниците ќе го поминуваат слободното 
време. 

Во објектите каде има помал број на работници, 
како просторија за одмор може да се користи и 
трпезаријата ако е соодветно опремена. 

Просторијата за одмор, разонода и општествена 
активност треба да биде снабдена со средства за ра-
зонода. 

* Просторија за привремена изолација на болни 
Член 264 

Во состав на објектите за сместување и исхрана 
на работниците треба да има посебна просторија за 
привремена изолација на болни, која е одвоена од 
останатите простории и има посебен санитарен уред 
и опрема во склад со нивната намена. 

Потребно е на секои 50 работници кои живеат во 
објектите да се обезбеди по еден кревет во просто-
ријата за привремената изолација на болните. 

Санитарни простории и уреди 

Член 265 
Во состав на објектите за сместување и исхрана 

задолжително треба да се обезбедат следните сани-
тарни објекти-. 

— мијалници, 
— клозети и 
— купатила. 

Член 266 
Доколку во населбата има водовод, санитарни-

те објекти треба да би^ат во состав на објектите за 
становање или во нирна непосредна близина. Ако во 
населбата нема водовод санитарните објекти треба 
да се изградат во непосредна близина на спалната. 

Член 267 
, Ако во непосредна близина на објектите не пос-

тои можност за приклучување на канализација, от-
падните води треба да се одведат во септички јами 
изведени према важечките санитарни и технички 
прописи. » • 

Член 268 
При изградбата' на санитарните објекти треба да 

се применуваат следните норми.-
мијалниците треба да се изградат како сани-

тарни или полски во вид на корито при што на се-
кои 15 работника да се обезбеди една славина со те-
кушта вода, а по потреба и топла вода,-

— типски нужници чучавци и тоа по една ка-
бина на 10—20 работника со ист број на писуари. 
Нужниците што се наоѓаат во состав на објектите за 
становање мора да имаат пред простор со врата што 
се затвора сама и со уред за водно исплакнување. 
Предпросторот мора да биде снабден и со еден ми-
јалник на секои 4 нужници. Подовите и зидовите 
хмора да се од материјали кои лесно се .одржуваат и 
чистат; 

— ако населбата е снабдена со доволна коли-
чина вода треба да се изградат стандардни тушеви 
и тоа на секои 10 до 15 работника по една туш ка-
бина, а ако нема доволно вода да се постават пол-
ски тушеви и тоа еден туш на 30 работници. 

Тушевите треба да . бидат снабдени со ладна и 
топла вода. Просторијата за туширање треба да има 
два дела, од кои едниот служи за пресоблекување, а 
другиот за туширање. Подот и зидовите на купати-
лата треба да бидат изведени од материјали кои 
лесно се одржуваат. На подот на купатилата треба 
да се постават пластични или дрвени решетки. 

Член 269 
Санитарните простории на нужниците и купати-

лата мора да имаат соодветна природна или вештач-
ка вентилација. 

Сите санитарни простории мора секојдневно ре-
довно да се одржуваат, а нужниците секојдневно да 
се дезинфицираат. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 270 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 03-638/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за труд, 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 
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