
 
 

Категорија Време на преглед 

Воспитно – образовна дејност 

 

Еднаш годишно 

Наставници, хигиеничари, воспитувачи, 

педагози, психолози, дефектолози, 

социјални работници итн. кои не се во 

контакт со храна. 

Лица вработени во областа на исхрана, 

грижа и одржување хигиена кај деца во 

предучилишни установи, установи за 

колективно сместување на деца и младинци 

и институции за социјална заштита за 

сместување на лица од одредени категории. 

Негувателки, медицински сестри, 

вработени во кујна, хигиеничари и слично. 

На секои шест месеци 

Здравствена дејност 

 

Еднаш годишно 

 

Лекари, фармацевти, медицински сестри, 

здравствени соработници, болничари (кои 

не се во контакт со храна), медицински 

техничари, лаборанти, хигиеничари. 

Лица вработени во грижата и исхраната на 

пациентите и одржувањето хигиена во 

здравствените установи и други форми на 

здравствена заштита, во одделенијата 

наведени долу: 

-во акушерски одделенија со боксови за 

новороденчиња; 

-во одделенија за предвремено родени 

бебиња; 

-во одделенијата за деца на здравствените 

установи каде се врши стационарна 

На секои шест месеци 



 
 

здравствена заштита; 

-во единици за интензивна нега; 

-во одделенијата за палијативна нега. 

Лица вработени во производство, 

дистрибуција и промет на лекови и 

медицински помагала, или вработени кои 

доаѓаат во директен контакт со лекови и 

медицински помагала. 

Еднаш годишно 

Лица вработени во козметика 

 

Еднаш годишно 

Лица вработени во обезбедување хигиенска 

нега и разубавување на лицето и телото и 

во обезбедување на немедицински естетски 

интервенции кои го нарушуваат 

интегритетот на кожата; јавни бањи, велнес 

и спа центри, бербери, фризери, масери, 

педикуристи, маникири , козметички 

услуги и услуги за депилација, тетоважи, 

пирсинг итн.,  како и во производството на 

козметика. 

Производство и промет на храна 

 

На секои шест месеци 

Лица кои вршат активности во 

производството, дистрибуција, промет, 

трговија, послужување храна, и други 

активности во кои доаѓаат во директен 

контакт со храна, или пакување што е во 

директен контакт со храна. 



 
 

Лица вработени во јавното снабдување со 

вода за пиење на населението, како и лица 

кои доаѓаат во контакт со вода и пакување 

во директен контакт со вода, при 

производство на флаширана вода. 

На секои шест месеци 

Лица вработени во производство и промет 

на чаеви, билки, додатоци во исхраната и 

сл. 

На секои шест месеци 

Лицата кои во текот на своето образование 

вршат задолжителна пракса во 

гореспоменатите работни места. 

Овие лица, се должни да вршат 

здравствено-хигиенски прегледи под 

условите, во роковите и на начин 

пропишани за лицата вработени на тие 

работни места. 

 


