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„Едукација за БЗР на сите чинители користејќи 
добра пракса и искуства од БЗР институции од ЕУ“

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, организира обука на 
тема:  Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување.
Обуката е составена од два дела: теоретски и практичен дел ( вежба ).
Целта на оваа обука е пренесување на знаења и вештини за дисеминација (размена на добра пракса) на 
професионалците од областа на БЗР, работодавачите и претставниците на вработените како и други заинтересирани 
страни кои се активни во полето на безбедноста и здравјето при работа, преку презентирање на модулите за БЗР 
кои се изготвени од еминентни експерти по БЗР и ревидирани од страна на ЕУ институции за обуки по БЗР.

Датум:  21-22.12.2017 год.
Локација: х. Скардус, Попова Шапка – Тетово

   ОБУЧУВАЧИ И ТЕМИ

Марио Вељковиќ, магистер по стратешки менаџмент.
Теми:

 � Теоретска основа (Едукација на возрасни, принципи и стилови на учење и Колбов 
циклус, работилница / семинар)

 � Методи и техники на ефективна и ефикасна практична и интерактивна обука 
(Нафрлување/Бура на идеи, анализа и синтеза, студија на случај, демонстрација, 
работилница, карактеристики на ефективни ППТ презентации, користење на 
Флип-Чарт табла и маркери)

 � Лобирање и застапување (Што е тоа?, Зошто е важно? Чекори во планирање и 
имплементација на кампања?

Д-р. Агим Шаќири,  професор по трудово право.
Теми:

 � Нов пристап – Нова филозофија за БЗР.
 � Улога на стручното лице при анализа на несреќи при работа 
 � Учество на вработените во проблемите на БЗР.

Котизацијата изнесува 7.200,00 денари по лице (за членовите на МЗЗПР) 
и 7.800,00 по лице за останатите кандидати кои се заинтересирани 
за учество на обуката. Во цената се вклучени материјали од 
обуката и хотелски услови на база полн пансион за два дена. 
Бројот на присутни е ограничен,  предност имаат тие кои први ќе се пријават.
Краен рок за пријавување присуство е до 18 декември (понеделник) 
2017год. 
Согласно правилникот за начинот на бодувањето на активното и пасивното 
учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за бзр, оваа 
обука се бодува со 10 бода од ден за пасивно учество на истата.

За дополнителни информации контактирате не на:  
е-маил: training@mzzpr.org.mk или на  
контакт телефони: 02/ 2774-868 или 075/432-071.


