Врз основа на член 84 став 2 од Законот за хемикалии (,,Службен
весник на РМ ,,бр. 113/2007) министерот за здравство во согласност со
министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
за поблиските услови во однос на просторот и опремата кои треба
да ги исполнуваата правните лице кои вршат промет со опасни
хемикалии
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во однос на
просторот и опремата кои треба да ги исполнуваат правните лица што
вршат промет со опасни хемикалии.
Овој правилник не се применува на правните лица кои вршат
промет на производи кои во својот состав содржат опасна хемикалија во
облик кој не е штетен при користење или се наога во затворен систем
заштитен од отварање или уништување.
Член 2
Правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии треба да
имаат:
-соодветен простор за сместување, чување и издавање на опасни
хемиклаии, кои во однос на местото на локацијата, начинот на
изградбата, квалитетот на зидовите и подовите, осветлувањето,
вентилацијата, температурата и влажноста на воздухот одговараат на
поблиските услови пропишани со овој правилник,
- соодветна опрема за работа со опасни хемикалии отпорна на
дејството на хемиклаиите со кои доагаат во допир,
- соодветни заштитни средства за работниците кои работат со
хемикалии, упатство за давање на прва помош во случај на несреќа,
средства за давање на прва помош, средства за деконтаминација, како и
средства за отстранување на хемикалиите,
Член 3
Просторот во кој се врши промет со опасни хемикали треба да
биде сместен во објекти кои се лоцирани на места со најповолни
климатски услови (ружа на ветрови, конфигурација на земјиштето,
температурни промени, промени на клима и др.) , кои не се подложни на
поплави, на кои не постои можност за загадување на водата за пиење и
заштитени од директни сончеви зраци, атмосферски талог, гасови, пареа
и топлина.
Просторот наменет за вршење на промет со опасни хемикали
треба да биде во објекти до кои има лесен пристап на противпожарните
екипи во случај на пожар.
Просторот наменет за сместување , чување и издавање на опасни
хемикaлии не треба да биде во станбени објекти.
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Ако објектот е сместен во близина на станбена зграда,
концентрацијата на опасните хемикалии кои испаруваат или при
ракување со нив создаваат гасови или прашина штетна по здравјето на
луѓето и животната средина не треба да ја надминува максимално
дозволената концентрација пропишана со посебни прописи .
Просторот и ормарите каде се сместуваат и чуваат испарливи
хемикалии и/или во случај при работа со нив создаваат гасови или
прашина, треба да имаат природно или вештачко проветрување.
Во просторот наменет за чување на опасните хемикалии треба да
има вграден апарат за автоматско читање на концентрацијата на
штетните гасови и пари заради проверка на концентрацијата на
штетните гасови и пари .
Член 4
Просторот во кој се врши промет со опасни хемикали треба да
има sидови изградени од незапалив или тешкозапалив материјал, а
sидовите чија намена е спречување на ширењето на огaн, треба се
изградени од тули или од друг цврст материјал во висина од еден метар
над покривот. Ако на тие ѕидови постои врата, таа треба да биде
изградена од незапалив материјал и конструирана така да се затвара
автоматски.
Ако водоводните и канализационите цевки или електричните
водови поминуваат низ ѕидовите на просторот во кој се сместуваат,
чуваат и издаваат опасни хемиклаии , отворите на нив треба непропусно
да се затвараат.
Вентилацијата во просторот треба да биде изведена начин така
што концентрацијата на штетни гасови и аеросоли во работните
простории и на местата за престој да не биде поголема од максимално
дозволената.
Член 5
Подот во просторот во кој се врши промет со опасни хемикали
треба да биде мазен, непропусен за течности, електро спроводлив и
уземјен (заземјен).
Просторот наменет за промет со опасни хемикалии во течна
состојба треба да има под конструиран со праг со соодветна висина со
кој може да се задржи пропуштената течност и нечистата вода.
Член 6
Правните лица кои вршат промет со опасни хемикали во големи
количини треба да имаат подвижни или статични цистерни изработени
од материјал што е отпорен на опасните хемикали што се сместуваат и
чуваат во нив,кои треба да се сместени на непропустливо и изѕидано
место.
Цистерните или групата цистерни од став 1 на овој член треба да
се сместени во базен, кој е најмалку со таква големина да може да ја
задржи количината на течноста која одговара на волуменот на
најголемата цистерна во складишниот простор.
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Помеѓу поединечните цистерни треба да се обезбеди доволно
простор за пристап во случај на пожар.
Над просторот за сместување на цистерните треба да има
настрешница или систем за собирање на водата.
Цистерните можат да бидат сместени и под земја со посебна
заштитна изолација или со двојни ѕидови заради оневозможување на
загадувањето на подземните води.
Член 7
Правното лице што врши промет со запаливи хемикалии треба да
има простор со електрична инсталација изведена на начин што
оневозможува избивање на пожар или експлозија при ракување.
Во просторот од став 1 на овој член не смее да се користи отворен
пламен и апарати кои искрат, а на уредите за пакување на хемикалиите
мора да се вградени автоматски прекинувачи за случај на прекин на
електрична енергија.
Член 8
Правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии треба да
имаат посебен простор за сместување и чување на запаливи,
нестабилни или лесно испарливи хемикалии во кои е поставен систем за
одржување на константна температура.
Правните лица од став 1 на ово член во просторот наменет за
сместување и чување на хемикалиите треба да имаат поставено ознаки
на видно место за опасност и ознаки за предупредување.
Член 9
Правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии треба да
имаат ормари изработени од материјал компатибилен со хемикалијата
која се чува внатре, соодветно обезбедени за да не дојде до истекување
на хемикалијата надвор од ормарот и обезбедување на хемикалијата во
случај на пожар или експлозија .
Правните лица од став 1 на овој член треба да имаат и полици за
складирање на хемикалии помеѓу кои треба да се обезбеди доволно
простор меѓу одделните полици, заради непречено користење на
уредите за пренос на пакувањата, обезбедување на слободна
циркулација на воздух и овозможување на приод во случај на пожар.
Хемикалиите кои можат меѓусебе да предизвикаат хемиска
реакција треба се сместуваат и чуваат во ормари или на полици така да
се оневозможи нивната мегусебна реакција .
Член 10
Правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии треба да
имаат садови со соодветен капак или затвoрач во кои се држат
хемикалиите и посебни садови за собирање на амбалажата за
пакување на хемикалиите по нивната употреба.

4

Член 11
Oпремата во просторот од член 8 став 1 на овој правилник треба
да биде уземјена (заземјена), а садовите и амбалажата треба да се
уземјува во текот на нивното полнење и празнење, заради спречување
на создавање на статички електрицитет
Член 12
Во просторот и на местата на кои се ракува со опасни хемикалии,
на видно место се истакнуваат пишани упатства кои се однесуваат на :
1) работата и постапката со опремата;
2) начинот на припрема и пакуавње на хемикалиите;
3) одржавање на хигиената и мерките на безбедност;
4) поступката во случај на незгода, со основни податоци за секоја
хемикалија; и
5) чистење на опремата и приборот.
Член 13
Во просторот и на местата во кои се ракува со опасни хемикалии,
треба да има:
1) средства за лична деконтаминација(славина, туш, фонтана);
2)средства за деконтаминација на работни површини и
опрема(песок или некој друг адсорбенс);
3) антидоти;
4) уреди за дишење и
5) соодветна опрема за заштита на на работниците согласно
прописите за безбедност при работа ( заштитен шлем, очила или
маски/штитници за очи/лице, маска за заштита од прашина, заштитни
ракавици, гумени или пластични престилки и др.).
Член 14
Правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии за
потребите на работниците кои ракуваат со многу отровни, отровни,
нагризувачки и канцерогени хемикалии, како и со хемикалии кои се
токсични за репродуктивниот систем, треба да имаат и :
- гардероба, со по два гардеробна ормани за секој работник (една
за работа облека и лични заштитни средства и еден за лична
гардероба), со клуч или катанец;
- просторија за одржување на хигиена и санитарен јазол; и
- просторија за земање храна и пијалоци
Просторот од став 1 на овој член треба да биде физички одвоен од
работните простории.
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Член 15
Правните лица кои вршат промет со хемикалии во сите
работни простории треба, на видни места, да постават ознаки за
забрана на пушење, за забрана на пристап на неовластени лица,
броевите на телефони на одговорните лица и служби за случај на
незгода, како и ознаки за правецот на движење во случај на пожар или
друга незгода.
Член 16
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува
да се применува да се применува Правилникот за техничките и
санитарно-хигиенските услови што мораат да ги исполнуваат
организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на отрови
(„Службен лист на СФРЈ“, бр 9/86).
Член 16
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“
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