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INTERNATIONAL CONFERENCE FOR REGIONAL COLLABORATION
BUILDING OSH IN 21-st CENTURY

 www.balkanoshconference.org 

ТРЕТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА
 
 „Oвогодинешното мото „Градење на БЗР во 21-от век” ја претставува нашата 
професионална континуирана заложба за постојано учење и менување на превентивната 
култура.  Култура, која треба да биде изграденa индивидуално од секој од нас и да биде применлива 
за секого. 
Нашата цел е да ги собереме сите на едно место од нашиот регион и пошироко, кои имаат 
одговорност за животот и здравјето на луѓето во работниот процес. Со размена на искуства, 
имаме за цел да ги добиеме најдобрите решенија кои ќе бидат финансиски прифатливи, 
технички оптимални и долгорочни одржливи и ефикасни. 
Градењето е една од најраспространетите полиња во индустријата на Црна Гора и навистина 
би сакале да ја истакнеме. Затоа, за нас е многу важно да го споделите Вашето искуство.
Со организирање на вакви конференции, меѓусебно се потсетуваме на мисијата во нашата 
работа, како и фактот дека сме во служба на безбедност и здравје при работа“ –  порачаа 
колегите од Здружение за заштита при работа на Црна Гора. 
За таа цел, Македонското здружение за заштита при работа Ве известува дека ќе органи-
зира заедничка посета на сите заинтересирани од Македонија за присуство на ТРЕТАТА 
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА која ќе се одржи во хотел 
“Mediteran“ во Будва, Црна Гора во период од 26-28.10.2017 во склоп на одбележување на  
Европската недела за безбедност при работа.
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Тематски подрачја кои ќе бидат опфатени на Конференцијата: 

• Студија на случај во врска со БЗР - Научени лекции
• Медицина на трудот - другата страна на медалот
• Безбедност и здравје во градежништвото
• Континуиран професионален развој
• БЗР и работна култура
• Онлајн интерактивна проценка на ризик - нашата иднина или нашиот пораз (нашето 

фијаско)
• Различни аспекти на БЗР (правни, социолошки, технички, ергономски, економски итн.)

Програмски одбор:

• Др Љиљана Цвејановиќ Кезуновиќ, Професор, Универзитет на Црна Гора, Медицински 
факултет, Оддел за професионално здравје

• Др Гојко Јоксимовиќ, Професор, Универзитет на Црна Гора, Електротехнички факултет
• Др Весна Симовиќ – Звицер, Професор, Универзитет на Црна Гора, Факултет за 

политички науки
• Др Јанко Јовановиќ, Професор, Универзитет на Црна Гора, Машински факултет
• Радослав Томовиќ, Професор, Универзитет на Црна Гора, Машински факултет
• Дарко Вуксановиќ, Професор, Универзитет на Црна Гора, Факултет за металургија и 

технологија
• Др Јасмина Чалоска, Професор, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Машински 

факултет, Македонија
• Др Љубен Дудески, Професор, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Машински 

факултет, Македонија
• Проф.Д-р Јованка Каранџиска Бислимовска, Институт за Медицина на трудот на РМ, 

СЗО Колаборативен центар, Македонија
• Др Агим Шаќири, Професор, Универзитет за Југоисточна Европа, Македонија
• Доц. Др Владимир Мученски, Доцент, Универзитет на Нови Сад, Факултет за технички 

науки, Оддел за градежништво и геодезија, Србија
• Доц. Др Игор Пешко, Доцент, Универзитет на Нови Сад, Факултет за технички науки, 

Оддел за градежништво и геодезија, Србија
• Др Илија Таначков, Професор, Универзитет на Нови Сад, Факултет за технички науки, 

Србија
• Др Барбара Новосел, Професор, Универзитет на Љубљана, Факултет за хемија и 

хемиска индустрија, Словенија
• Др Изет Шеху, Професор, Бизнис Колеџ, Приштина, Косово

Апстрактите на трудовите треба да бидат доставени во електронска форма на е – мејл  
uznr@t-com.me најдоцна до 20 август 2017 година. 

*Апстрактот не треба да биде поголем од 100 зборови и треба да ги содржи главните цели 
и обемот на истражувањето, методологија, сумираните резултати и главни заклучоци. 
Текстот на апстрактот треба да биде во Times New Roman, 10 pt, justified.
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Авторите ќе бидат известени до 31 август 2017 година за прифаќање на трудот.

Целосниот труд, напишан според упатствата за пишување на трудови ( ќе ви биде доставен по 
електронска пошта) , треба да се достави преку e-mail: uznr@t-com.me до 15 септември 2017 
година.
Со трудот Ве молиме да ја поднесете вашата контакт адреса, телефон и e-mail.
Најдобрите прифатени трудови ќе бидат објавени во Зборник на трудови.

Официјални јазици на конференцијата се црногорски и англиски јазик, така што трудот треба 
да биде изработен на еден од официјалните јазици. 

Согласно новиот Правилник за начин и боднување на активно и пасивно учество на обука во 
странство на стручните лица за безбедност при работа, ќе им бидат доделени 10 бодови по ден 
за пасивно учество или 20 бода за активно  учество за секое стручно лице кое ќе присуствува на 
конференцијата, согласно овластувањето на Македонското здружение за заштита при работа 
со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година доделено од страна на Министерството за труд и 
социјална политика.

Конференцијата е оригинален и уникатен настан кој истовремено вклучува едукација, 
истражување, искуство, идеи, култура и традиција. 
 
Котизација за учество на истата изнесува 19.840 ,00 денари. 
Во цената е вклучено:

2 полни пансиони, конференциски материјали, влез на сите организирани настани во склоп 
на конференцијата и објава на труд.

Во цената не е вклучен:
Во наведената сума не е вклучен превозот. 
*Отворена е можноста за обезбедување на заеднички превоз, кој би бил на располагање за 
целиот престој во Црна Гора. Цената за истиот зависи од бројот на пријавени лица за 
оваа услуга. 

Краен рок за пријавување на учество е 25 септември 2017 година.

*Отворена е можноста за приклучување на нови ко-организатори од Македонија. 

Контакти:
Славица Јанкова
kontakt@mzzpr.org.mk
trаining@mzzpr.org.mk 
тел. 02 2 774 868 или 075 432 071. МЗЗПР/МOSHA


