


  
 
 
 
 

Изработил: Магдалена Ристова 

До:   Министерство за труд и социјална политика 

Предмет: Годишна програма за спроведување на обуки од областа на безбедноста 

и здравјето при работа за 2017 година 

Датум: 17.01.2017 год. 

_________________________________________________________________________ 

Почитувани, 
 
 
          Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно 

усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 

15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, 

Македонското здружение за заштита при работа, Македонски ILO/CIS Колаборативен 

центар, изготви годишна програма за настани во 2017 година. 

 

Годишната програма на Македонското здружение за заштита при работа, Македонски 

ILO/CIS Колаборативен центар е одобрена на годишното собрание и објавена на веб 

страната на www.mzzpr.org.mk 

 

Содржина на програмата: 
 
I Тематски еднодневни обуки: 
 

 Обука - Подготовка за полагање на стручен испит  
 

Цели на едукација: Целта на овој семинар е да им се овозможи соодветна стручна 

подготовка на сите лица кои се подготвуваат за полагање на стручен испит по 

безбедност и здравје при работа. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017 г.: согласно објавените термини од надлежните 

  институции за спроведување на ваков тип на испит  

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

http://www.mzzpr.org.mk/
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Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

 Обука од областа на системи за управување со безбедност и здравје при 

работа 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги информира корисниците за 

променливите методологии од областа на бзр кои помагаат во одржување на здрава и 

безбедна средина за работа, што претставува клуч за подобрување на самото работно 

место. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: јануари 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука за основни стандарди за бзр 

 

Цели на едукацијата: На овој семинар е предвидено да се опфатат темите за 

основните стандарди за бзр, вклучувајќи претставници од репрезентативниот синдикат 

и претставници на вработените . 
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Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.:  февруари, март, септември и декември 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на хемиски штетности и опасности 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е проценка на ризик, барања и 

исполнувања на законските прописи и подзаконски акти, кои се хемиските штетности, 

опасности, мерки и превенција. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: април 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 
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 Обука од обласа на бзр – управување со опасни материи во рударскиот сектор 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е едуцирање на корисниците од 

рударскиот сектор како да управуваат со опасни материи, складирање и чување, 

транспорт и исполнување на условите за транспорт, мерки за заштита во случај на 

несреќа. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.:  септември 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на пренос, производство и електродистрибуцијата 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги едуцира корисниците за 

променливите методологии од областа на бзр во електроенергетскиот сектор со 

пропратни елементи на производство, пренос и процес на дистрибуција на нивните 

услуги. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: ноември 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 
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Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на физички штетности – Примена на стандард за бучава и 

вибрации и превентивни мерки 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е проценка на штетности при работа и 

ракување со уреди кои предизвикуваат вибрации на цело тело, професионални 

заболувања, работа во услови на зголемена бучавост, превенција и заштита, природата 

и ефектите на бучава, мерење на бучава и проценка на изложеност, контрола на 

бушавата, стандарди и регулативи. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: декември 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на работна опрема и производство 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е проценка на ризик,барања и 

исполнувања на законските прописи и подзаконски акти кои се однесуваат на работната 

опрема и производство во различни индустриски гранки. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: Во тековната 2017 год. 
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Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на професионалното здравје – Здравјето на работниците 

како составен дел од Законот за безбедност и здравје при работа 

 

Цели на едукацијата: Овој семинар се базира на основни принципи на примарна 

превенција како оптимален пристап во заштита и унапредување на здравјето на 

работниците. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: Во тековната 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 
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 Обука од областа на работна средина – Имплементирање на бзр во фаза на 

проектирање на работна средина 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е проценка на ризик, барања и 

исполнувања на законските прописи и подзаконски акти кои се однесуваат на работната 

средина во различни индустриски гранки.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: Во тековната 2017 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

  

II Тематски дводневни и тродневни обуки 

 

 Обука – Едукација за БЗР на сите чинители користејќи добра пракса и 

искуства од бзр институции од ЕУ 

 

Цели на едукацијата: Пренесување на знаења и вештини за дисеминација на 

професионалците од областа на БЗР, преку презентирање на 4-ри модули за БЗР кои 

се изготвени од еминентни експерти по БЗР и ревидирани од страна на ЕУ Институции 

за обуки по БЗР. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.:  март, мај и октомври 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа во текот на еден месец. 

Место на одржување на обуките: Предвидено е обуките да се одржат во три различни 

региони во Р.М., зависно од пројавениот интерес на сите потенцијални слушатели. 
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Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука за технички мерки на заштита во рударскиот сектор 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е идентификација на штетни гасови во 

работна средина, утврдување на присуство на запрашеност, технички мерки за заштита 

од бучава и вибрации, индустриски несреќи. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.:  април 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Зависно од пројавениот интерес на сите 

потенцијални слушатели, местото на одржување ќе се утврди дополнително. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на преносот, производството и електродистибуцијата 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги едуцира корисниците за 

променливите методологии од областа на бзр во електроенергетскиот сектор со 
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пропратни елементи на производство, пренос и процес на дистрибуција на нивните 

услуги. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.:  мај 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Охрид 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на градежништвото 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги информира корисниците за 

минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни 

градилишта, права и обврски при ангажирање на подизведувачи во областа на бзр, како 

и инспекциски надлежности при работа на отворени и мобилни градилишта. 

 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: јуни 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Зависно од пројавениот интерес на сите 

потенцијални слушатели, местото на одржување ќе се утврди дополнително. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 
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одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 III Наменски обуки за потребите на одредени целни групи и по региони. 

 Обука од областа на БЗР, Практична примена на Законската регулатива за 

БЗР 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е практична примена на Законската 

регулатива за БЗР, проценка на ризик, несреќи при работа, знаци за безбедност, 

систематски прегледи. 

Вид на стручно усовршување:  обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: мај 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Централна Македонија 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 Обука за основни стандарди за бзр 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е предвидено да ги опфати темите за 

основните стандарди за бзр, вклучувајќи претставници од репрезентативниот синдикат 

и претставници на вработените . 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.:  јуни 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Зависно од пројавениот интерес на сите  
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потенцијални слушатели, местото на одржување ќесе утврди дополнително. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

 Обука од областа на бзр, Обврска на работодавачите за вработените и 

ангажираните работници од областа на бзр во земјоделскиот сектор и 

индустријата. 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е предвидено да ги опфати проблемите, 

дилемите, прашања и практични примери од областа на безбедноста и здравјето при 

работа, опасностите и штетностите во земјоделието, управувањето со машините како 

најголеми причинители за фатални несреќи, употреба на лична заштитна опрема. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: Во тековната 2017 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Зависно од пројавениот интерес на сите 

потенцијални слушатели, местото на одржување ќе се утврди дополнително. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 
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 Дилеми, проблеми, прашања од областа на површинската и подземната 

експлоатација на минералните суровини 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е предвидено да ги опфати проблемите, 

дилемите, прашања и практични примери од областа на безбедноста и здравјето при 

работа во површинската и подземната експлоатација на минералните суровини. 

Предавачи и оценувачи на семинарот се експерти од ЕУ и регионот. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2017г.: Во тековната 2017 год. 

Времетраење на обуките: три дена по осум работни часа во секоја од земјите во 

регионот каде ќе се одржува предавањето. 

Место на одржување на обуките: Р.Македонија и земјите во регионот. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење:  Вежби,прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

 

IV Присуство на Национална конференција во безбедноста и здравјето при работа 

 

Кон крајот на месец февруари односно почетокот на месец март 2017 година, 

Македонското здружение за заштита при работа организира Национална конференција 

за безбедност и здравје при работа. 

Конференцијата е предвидена да трае два работни дена. Во текот на планираните 

активности ќе се одржуваат  дебати, интерактивни форуми, каде е отворена можноста 

свое излагање да имаат  претставници од Р.Македонија и регионот. 

 



  
 
 
 
 

Изработил: Магдалена Ристова 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество на обуки 

за стручно усовршување  на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за пасивно учество или 20 бода за активно 

учество на секое стручно лице кое ќе присуствува на конференцијата. 

 

 

V Присуство на XXI Светски конгрес за безбедност и здравјето при работа – Сингапур. 

 

Во месец септември  2017 година, Македонското здружение за заштита при работа  ќе 

присуствува на XXI Светски конгрес за безбедност и здравје при работа кој ќе се оддржи 

во Сингапур. Учесници на конгресот ќе бидат експерти од областа на безбедност  и 

здравје при работа од целиот свет.  На овој конгрес предвиден е форум за размена на 

знаења, практики и искуства помеѓу учесниците со цел унапредување на безбедноста и 

здравјето при работа, зајакнување и градење мрежи и сојузи кои ќе бидат основа за 

соработка и зајакнување на врските меѓу сите засегнати страни, ќе обезбеди платформа 

за развој на знаење и стратешки и практични идеи кои можат веднаш да се стават во 

употреба. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество на обука 

во странство на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да одобрите 

одредување на 10 бодови по ден за пасивно учество или 20 бода за активно учество на 

секое стручно лице кое ќе присуствува на конференцијата. 

 

VI Присуство на Меѓународна конференција за регионална соработка во безбедноста и 

здравјето при работа – Црна Гора  

 

Кон крајот на месец октомври односно почетокот на месец ноември 2017 година, 

Македонското здружение за заштита при работа заедно со Здружението за заштита при 

работа на Црна Гора, организира Меѓународна конференција за безбедност и здравје 

при работа. 

Конференцијата е предвидена да трае три работни дена. Во текот на планираните 

активности ќе се одржуваат паралелни сесии, на кои ќе бидат презентирани стручни и 

научни трудови, кои ќе бидат објавени во збирка на трудови. Помеѓу сесиите ќе бидат 
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организирани дебати, интерактивни форуми, каде е отворена можноста свое излагање 

да имаат и претставници од Р.Македонија. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество на обука 

во странство на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да одобрите 

одредување на 10 бодови по ден за пасивно учество или 20 бода за активно учество на 

секое стручно лице кое ќе присуствува на конференцијата. 

 

VI Активно учество како предавач на обука во земјата / странство: 

 

Македонското здружение за заштита при работа, со стекнатото одобрение за 

спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при 

работа во својота годишна програма предвидува и  можност за вклучување на стручните 

лица за БР како активни учесници на обука во земјата и странство. Темите на 

презентерите ќе се совпаѓаат со наведените обуки по месеци од годишната програма за 

2017 година, вклучувајќи и дополнителни теми на настани каде МЗЗПР ќе биде 

организатор, но земајќи го во предвид временскиот интервал ( од поднесување на 

програмата до реализирање на предвиден настан ), истите ќе бидат дополнително, со 

анекс 2 на овој допис, доставени до надлежната институција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




