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0. Законска основа 

Безбедноста на товарот не претставува цел сама за себе, туку е задолжителна според 
закон, со цел да се спречи настанување на штета. Треба да се истакне дека одговорноста 
во случај на штета се однесува на случаи на дејствија предизвикани од непретпазливост и 
непромисленост, како и на случаи на пропусти како резултат на недоволна совесност, т.е. 
заради несовесност. 
 
Главниот принцип е дека и во текот на вообичаеното работење, и при исполнувањето на 
кои било обврски според договор, лицата секогаш мораат да работат / да ги извршуваат 
нивните обврски согласно општите законски прописи, односно да бидат колку што е можно 
повнимателни (тука исто така спаѓа и проверка од страна на АМ за тоа дали нашиот под-
изведувач постапува во согласност со прописите и дали ги има преземено сите мерки за 
спречување на какви било несреќи)  
 
Во случај на губење на товарот, постои опасност од многу тешки поврди на лица, па дури и 
со фатални последици, каде што не станува збор само за граѓанска одговорност (паричен 
надомест), туку и за кривичната одговорност (парични казни, затвор итн.). Мора да се 
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истакне дека кривично не одговараат само лицата што се директно одговорни за карго 
операциите. Таквата кривична одговорност може исто така да ги вклучи (а ова во голема 
мерка зависи од посебните национални кривични системи) и лицата од средните и 
највисоките управувачки структури на правниот субјект на ArcelorMittal, кои имаат 
релевантна улога во ваквите операции и кои  
i) мора да обезбедат расположливост на сите средства за обезбедување, 
ii) треба да обезбедат обука на релевантните вработени лица за ризици и добри практики, 
iii) се директно одговорни за надзор на сообразноста на сите безбедносни процеси и 
соодветното извршување на работите.  
 
 Неопходност од обезбедување на товарот 
 
Неопходноста од обезбедување на товарот ја наметнуваат стандардите за спречување 
несреќи, гореп споменатите општи приниципи на одговорност и голем број законски 
стандардни правила, кои можат да варираат од многу детални закони за специфични 
безбедносни процедури за карго и товарање што постојат во некои земји, па сè до општи 
принципи за совесност и административни прописи во други земји, кои се доста општи во 
однос на ваквите работи.  
 
Правила за обезбедување на карго постојат во неколку земји-членки, но често пати се 
разликуваат и по содржина и по обем, што на меѓународните транспортери им го отежнува 
запознавањето со минималните законски барања за обезбедување на карго што се бараат 
во меѓународниот транспорт. Токму затоа, обезбедувањето на карго натоварено на возило 
треба да се спроведува во согласнот со соодветни стандарди, кои треба да се 
применуваат на униформиран начин низ цела Европа, а како крајно нешто, најдобрите 
практики какви што се „Европските  
најдобри практики за оебзбедување на карго во патниот транспорт“ и европскиот EN12195-
1, претставуваат важна основа за обезбедување на товарот, без оглед на специфичното 
законско сценарио во засегнатите земји.  
 
Ваквите упатства се релевантна препорака за сите јавни или приватни страни, кои се 
директно или индиректно засегнати со обезбедувањето на карго и претставуваат 
акумулирано знаење на европските експерти во ова поле, а се дизајнирани со цел да им 
помогнат на сите вклучени страни да го постигнат соодветното ниво на безбедност што е 
потребно за извршување на операции на меѓународен транспорт. 
 
 
Важно: 
 
Во контекст на општите приницпи на одговорност спомнати погоре, на ваквите стандарди 
треба да се гледа како на нешто што „МОРА“, а не „МОЖЕ“.  
 
Тоа е работа на главните играчи, на вработените во делот за товарење и на возачите, кои 
треба да гарантираат и да објаснат на кој начин опасноста ќе биде исклучена. 
 
 Обврска / одговорност за обезбедување на товарот: 
 
На кратко: Лица што потенцијално имаат обврска за обезбедување на товарот се: 
1. лице што работи на утовар (лице кое го става товарот во камионот) 
2. неговиот / нејзиниот супервизор 
3.  неговата / нејзината компанија  
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4. возачот 
5. неговиот / нејзиниот супервизор 
6.  неговата / нејзината компанија  
 
 
Заклучок: единствениот начин за да справување со кривичната одговорност е:  
1. да се направи сè што е можно за да се избегнат било какви ризици 
2. да се презентира доказ за анализа на ризици/преземени мерки 
 
Овој стандард е подготвен од внатрешни и надворешни експерти, и според ArcelorMittal, тој 
претставува најсоодветен метод за обезбедување на карго. Во секој случај, ова не ги 
исклучува од одговорност возачот, неговиот/нејзиниот супервизор, ниту неговата/нејзината 
компанија, да го известат ArcelorMittal доколку тој/таа открие какви било можни 
нерегуларности во нашите препораки.  
Место под надзор/место на товарење: 
 доколку ArcelorMittal смета дека е потребно, неговите вработени  
- ќе извршат проверка на состојбата на возилото, присуството на уреди за обезбедување, 
опремата за индивидуална заштита и лиценците, и обезбедувањето на товарот по 
преземањето на истиот. 
- ќе интервенираат во случај на несреќа или несоодветно однесување кон 
превозникот/возачот во просториите  
- ќе го спречат пристапот на лица во случај на неусогласеност 
 
 

1. Обем, референтни документи и дефиниција 

Овој стандард се однесува на товарење и транспорт на производи1 за кои одговорност има 
преземено ArcelorMittal, или за кои порачка има направено АrcelorMittal во Европа. 
Содржината на овој стандард се однесува на: 
• компании за транспорт со камиони, 
• внатрешни и надворешни складишта, 
• транспортни одделенија во рамките на или надвор од ArcelorMittal. 
 
Овој документ мора да се користи како упатство за локации на АrcelorMittal надвор од 
Европа. 
 
Како минимални стандарди, Групацијата на компании ќе ги следи важечките локални 
регулативи што се однесуваат на ракување со производи. Доколку овој стандард 
наметнува поголеми барања, тогаш тој ќе се применува. 
Локалните правила мора да се воспостават во согласност со процената на ризикот и со 
Европскиот стандард ЕN12195. 
 
Овој стандард е надополнет со засебни брошури, специфични за одредени видови 
производи; на пример, БРОШУРА - минимални барања за обезбедување на плоснати 
челични производи пред патен транспорт реф.ST019“  
Во овој стандард, зборот „топилница“ се користи за топилници на ArcelorMittal, но исто така 
и за други капацитети на ArcelorMittal од каде што се транспортираат нашите производи. 
 

                                                 
1  Отпадните материјали се надвор од доменот на оваа процедура, внатрешниот транспорт во 
рамките на АМ капацитетите исто така не е во доменот на оваа процедура. 
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2. Воопштеност 

Овој стандард ги опишува активностите што треба да ги извршуваат нашите вработени 
или возачите на камиони за време товарење: 

o Пристигнување на камионот 
o Товарење на карго на камион 
o Обезбедување на карго 
o Пред заминување на камионот 

 
 

3. Пристигнување на камионот 

3.1 Возачи на камиони 
Возачите на камиони мора да ги имаат следните документи и информации за да добијат 
влез на локацијата за товарење во АМ: 
- Идентификација, 
- Име на компанија, 
- Детална листа на стоки што треба да се натоварат, 
- Вкупна тежина на товарот што треба да се натовари, 
- Дестинација после товарењето, 
- (ADR2 дозвола, товар над 25 т...) 
Пристапот ќе биде одбиен доколку возачот: 

- користи алкохол или дрога или ги внесува истите во просториите 
- превезува патници или домашни миленичиња, во слчај кога е дозволен втор возач. 

Од возачите на камиони се бара да ја покажат нивната ЛЗО (Лична заштитна опрема) кога 
ќе биде побарано тоа од нив, во моментот на барање на пристап. 

                                                 
2 Европски договор за меѓународен транспорт на Опасни стоки во патен сообраќај). 
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Како минимум, возачите на камиони мора да ја имаат и да ја користат следната ЛЗО: 
 
  Заштитен шлем  

 Заштитни чевли 
 

и доколку тоа го наметнуваат локалните правила, тие исто така мора да имаат и да 
користат: 
 Заштитни очила  

 Заштитни ракавици против 
исеченици 
за време на операции на 
редење/ракување 

 Облека за заштита на целото 
тело. 

  

Заштита на ушите 

и други ставки што може да бидат барани согласно локалните правила (на пр. заштита 
против киселини, флуоресцентни мантили итн.). 
 
Општи безбедносни правила за возачи на камиони 
• Приоритет на железничкиот сообраќај, виљушкари, носачи на товар 
• Надзор и почитување на сигнализација.  
• Почитување на ограничувањето на брзината 
• Исклучување на моторот во паркинг позиција 
• Средување на сите предмети присутни во приколката 
• Почитување на животната средина (користење на корпи за отпадоци, пријавување на 

истечено масло...) 
• Забрането е претекнување на возила во движење. 
• Почитување на општиот Кодекс за автопатишта (мобилни телефони, појаси за 

седишта...) 
• Дозволено е паркирање само на означени места за паркирање 
• Користење на означени простории за одмор (туш, тоалет, кантина) 
 
Исто така препорачани (па дури и задолжително во некои топилници) 
•  Не е дозволен пристап на лица во кабината за време на управување со возилото 
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3.2. Возила 
Возилата мора да се одржуваат на начин кој ќе овозможи безбедно работење со нив или 
на нив. 
Платформа за товарење Платформите за товарење треба да бидат рамни, тврди, 
стабилни, добро одржувани (без делови што недостасуваат или скршени делови), чисти, 
затворени и суви (освен за отворени приколки). 
Терминот „чист“ значи без нечистотии и флуиди. Доколку диспечерот на ArcelorMittal 
донесе одлука дека приколката не е чиста, таа нема да се товари. 
Слики 1 и 2 Примери за несоодветна платформа за товарење  

    
 
Преграден ѕид:возилото треба да биде опремено со преграден ѕид меѓу кабината и 
платформата за товарење. 
Ако преградниот ѕид се користи за обезбедување и прицврстување на каргото, тогаш тој 
треба да биде лиценциран за определена количина и таа количина не смее да биде 
надмината при обезбедувањето на товарот. 
 
Точки за прикачување: 
Точките за обезбедување на каргото, во доволен број, треба да бидат интегрирани во 
контрукцијата на возилото. 
Рамката на приколката не претставува точка на обезбедување (освен ако не е така 
договорено на локално ниво). 
Секоја точка за обезбедување треба да биде опремена со кука и треба да биде способна 
да ја издржи пропишаната сила на напрегнатост на материјалите за обезбедување. 
Точките за прикачување мора да бидат во добра состојба (не смеат да бидат многу 
’рѓосани...) 
Слики 3 и 4  
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3.3 Уреди за обезбедување 
Користењето на уреди за обезбедување е задолжително: во зависност од топилницата, 
тие можат да бидат ремени од синтетички влакна, челични синџири или кабли.  
(Во некои места, синџирите се дури и забранети: информирајте се!). 
Бројот на ремени за товар е доволен за обезбедување на каргото. 
Овие ремени за товар не смеат да бидат изабени или оштетени. Тоа се проверува со 
визуелна проверка од страна на возачот на камионот и/или персоналот што товара. 
Доколку уредот е оштетен (исечен, има чворови...), тој не смее да се користи. 
Слики. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Примери на ремени во лоша состојба 

 
 
Затегнувачите (стегачи) треба да овозможат лесно затегнување на лентите и треба да 
бидат обезбедени од ненамерно олабавување. 

• Доколку се користат најлонски ремени, тие мораат да бидат во согласност со 
EN12195-2 

• Доколку се користат синџири, тие мораат да бидат во согласност со EN12195-3 
Самата топилница одлучува дали ќе користи кабли (ако се користат кабли, тие мораат да 
бидат во согласност со EN12195-4) 
 
Ремени / синџири / кабли - сите мораат да бидат означени и во добра состојба 
Слика 6 Примери за уреди за обезбедување со ознака 
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4. Товарење карго на камион 

Со товарењето на каргото управуваат вработените во ArcelorMittal. Возачот на камионот 
има должност да дава совети за тоа како да се постави каргото на камионот. 
Во врска со максималната тежина на каргото според дестинација, треба да се земат 
предвид националните законски прописи. 

 
Однесување на возачите на камиони 
Возачите на камиони треба да работат на безбеден начин и треба да се однесуваат 
според стандардите во областите за товарење и истоварање. 
Возачите мора: 
• секогаш да бидат љубезни и спремни за соработка 
• Пред почетокот на товарењето, возачот мора да го открие камионот во безбедни 

услови и да провери дали подот на приколката е чист и сув. 
• да носат приспособена ЛЗО 
• строго да ги почитуваат безбедносните прописи во областите за товарење 
• секогаш да биде во директна околина на возилото 
• Во итни случаи, треба да ги следат прописите на локацијата: во секој случај, возачот 

мора да го остави возилото така што да не го попречува пристапот на возилата за 
итни состојби. 

• Треба да го прицврстат товарот како што е опишано во дополнителните брошури 
подготвени од ArcelorMittal, или доколку недостасуваат такви информации, тогаш 
според описот даден во Европскиот стандард. 

• Да ги користат средствата на располагање (мобилни скали, платформа, итн.) доколку 
се обезбедени од ArcelorMittal, за да пристапат до платформата на камионот. 

 
Возачите не смеат (не е исцрпна листа): 
• да го отвораат и затвораат покривот на небезбеден начин 
• да бидат во приколката за време на товарењето  

Исклучок: за да го олабави производот од кранот, пристапот до приколката е 
дозволен само во согласност со локалната процена на ризик и безбедносните 
мерки. 

• да го допираат товарот или дигалката, или да управуваат со нив со раце 
• да се качуваат на страничниот раб на небезбеден начин... 
• да скокаат од или надвор од приколката 
• да работат со механизација во сопственост на ArcelorMittal (виљушкари, кранови...)3 
• да поминуваат под товарот 
• да се движат или да стојат меѓу товарот и точката за фиксирање 
• … 
 

 

                                                 
3 Топилниците можат да им дозволат на возачите да ја користат оваа механизација, но само откако 
ќе учествуваат на обука што ја имаат поминато вработените на ArcelorMittal. 
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5. Обезбедување на карго 
По товарењето, со обезбедувањето на каргото управува возачот на камионот, во 
согласност со Европскиот стандард и со другите документи наведени во §1 од сегашниот 
стандард. 
Секој возач: 
• мора да користи материјал (за обезбедување) во добра состојба. 
• мора да користи опрема која е во добра и безбедна состојба (на пр.: скала, итн.), во 

зависност од локалните услови (Ние очекуваме скалата да биде во добра состојба, 
видете §9) 

• е одговорен за распоредување на товарот на платформата на неговото возило 
Обезбедувањето и затегнувањето треба секогаш да се прави пред почетокот на 
транспортот (пред камионот да ја напушти фабриката), дури и кога патувањето е кратко. 
Не смее да остане необезбеден никаков материјал на приколката (на пример капаци, 
метални огради, палети, јажиња итн.)  

 
6. Пред заминување на камионот (во доменот на долги производи) 
Пред заминување на камионот, вработен во АМ и возачот, треба заедно да извршат 
проверка на квалитетот на товарењето и обезбедувањето на каргото. Пример: види анекс). 
Тие потпишуваат заеднички документ, кој треба да ги содржи барем следните 
информации: 
• Датум, 
• Име на компанија, 
• Име на возачот на камионот, 
• Регистрација на камионот, 
• Слики од обезбедениот товар (со датум и потпис од возачот). 
 
7. Детална проверка на некои камиони (во доменот на плоснати призводи и 

AMDS) 
Камионите се проверуваат во согласнот со пропишаните правила наведени подолу. 
Фреквенција на проверки: 
Сите топилници спроведуваат редовни проверки на лице место најмалку 5%4 
(задолжителни) 10% (препорачани) на месечна основа (препорачани на дневна основа) 
пред заминување на камионот од топилницата. 
Проверките на лице место мора да бидат насочени особено кон новите транспортни 
компании, новите возачи на камиони или тогаш кога постои сомнеж (на пример, при лошо 
минато искуство со одредена транспортната компанија). 
Треба често да се известува за неусогласеност на превозникот (од страна на секоја 
топилница) 
Ова известување е дел од оценувањето на превозникот во рамките на процедурата за 
оценување на топилницата. 
Превозниците кои систематски не успеваат да ги почитуваат правилата, мроа да бидат 
ставени на црната листа на ArcelorMittal  
 
8. По заминување 
Секој возач: 
• е задолжен повторно да ги затегне уредите за обезбедување за време на транспортот  
Ракување со стоките 
• на превозникот/возачот му е забрането да ракува со стоките за време или после 

транспортот 
•  

                                                 
4 Овој задолжителен минимален лимит може да се зголеми во брошурите, во зависност од 
специфичноста на производите или после одлука на локалните места. 
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9. Најдобри практики 
9.1. Пример за адаптирани платформи за отворање (затворање) на покривот на 

камионот (види подолу), 
Слика 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. За да се обезбеди полесен пристап до приколката и да се избегнат падови, може 
да се користат одредени фиксни или мобилни скали, 

Слики 8-1 и 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Доколку е применливо, може да се користи подлога против лизгање под стоките, за 
да се намали ризикот од лизгање. 

Користењето на подлога против лизгање е задолжителен за некои производи (види 
брошури или локални правила) 

Слика 9 
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Анекс 
 
 

Проверка после товарење на камион 
 
 

Датум: 
 
Име на транспортна компанија: 
Регистрација на камионот: 
Регистрација на приколката: 
Име на возачот на камионот: 
 
Вид на стоки: 
Број на налог: 
Дестинација после товарење (клиент): 
Вкупна тежина: 
 
Слики: 

- општ приказ на товарењето 
- општ приказ на обезбедување на карго 
- детален приказ на обезбедување на карго 

 
 
 
 
Потписи:     Возач на камион   АМ ревизор 
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