
Почитувани,

 Имајќи ги во предвид основните постулати за градење 
на достоинствени работни услови и работа по мера 
на човекот, како и Уставниот основ за донесување на 
Законот  за безбедност и здравје при работа во членот 
32 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
според кој секој има право на заштита при работењето 
.........  а остварувањето на тоа право се уредува со Закон 
........, како и член 68 став 1, алинеја 2, имаме обврска 
да работиме на унапредување на Системот на БЗР во 
земјата.

Исто така во согласност со Програмата за работа 
на Владата на Република Македонија  2006-2010 
година и Националната програма за усогласување 
на законодавството на Република Македонија со 
законодавството на Европската Унија, покрај другите 
обврски се наметна и потреба да се усогласат  и законите 
и подзаконските акти кои ја регулираат областа на 
безбедноста и здравјето при работа.

Постојниот Закон за безбедност и здравје при работа 
заштита (2007 г.) ги уредува мерките за заштитата при 
работа, обврските на работодавачите како и правата и 
обврските на вработените во областа на заштитата при 
работа. Тој во одредена мера е усогласен со одредбите 
на Директивата на Советот 89/391/ЕЕC од 12 Јуни 1989 
година за воведување на мерки за поттикнување и 
подобрување на безбедноста и здравјето на вработените. 
Но, согледувајќи ја практичната имплементација на 

Законот, се наметна потребата да се донесе  закон 
со нова концепција  кој,  како терминолошки, така и 
концепциски  во потполност ќе ги пренесе одредбите 
од Директивата 89/391/ЕЕЦ.  

Од донесување на овој Закон за развој на областа, како 
и основање на советодавно тело на Владата во делот на 
креирање и имплементација на политики во областа на 
безбедноста и здравјето при работа поминаа 11 години.

Воедно, ресорното Министерство за труд и социјална 
политика пристапи кон спроведување на активност за 
ревизија на истиот или потреба од подготовка на нов. 

За таа цел Македонското здружение за заштита при 
работа, како член на Националниот совет преку свој 
претставник на здружение на стручни лица за безбедност 
при работа, започна со организирање на обука во која 
е предвидена и работилница за стекнување на знаења. 
На крајот, преку дискусија, детално ќе се разгледуваат 
сите проблеми од досегашното имплементирање на 
Законот за БЗР, предлози и идеи, кои преку заклучок ќе 
бидат доставени до Владата на Р. Македонија. 

Работилницата ќе ја води Проф. Д-р Лазар Јовевски 
од Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје, 
кој активно работи и придонесува во областа на 
трудот и системот на БЗР во Република Македонија. 
Покрај професорот, учество како излагачи ќе имаат 
и еминентни инспектори и практичари од областа на 
безбедноста и здравјето при работа.
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11. -  12. 07.2018 година

13:30  Отворање на настанот

• Закон за БЗР и правни аспекти на примената на 
системот за БЗР во Република Македонија

• Подзаконски акти произлезени од Законот за БЗР. 
Потреба од ревизија на истите поради подобра 
практична примена. Измени и дополненија на 
директивата на кои се темелат истите. 

• Инспекциски надзор во областа на БЗР (Видови 
надзор; кои се законските барања кои не ги 
почитуваат работодавачите; пракса од терен 
-  дали се регулирани законските барања или се 
наложуваат; најчести повреди на закон од терен 
и сл.) – претставник од Државниот инспекторат за 
труд 

• Дискусија и проблеми со кои се соочуваат 
присутните, Директни прашања до инспекторот 
присутен на сесијата

• Работилница на тема: Потреба за Законски 
измени или нов закон во областа на Безбедноста и  
здравјето при работа и предлози. 

• Заклучоци и доделување на сертификати 

13.07.2018 година

12:30  Затворање на настанот 

Котизацијата за тродневната работилница изнесува 

• 11.130,00 денари во еднокреветна соба и 

• 10.430,00 во двокреветна соба. 

*Секој трет и нареден учесник од иста организација 
добива 10% попуст на котизацијата; за членови на 
МЗЗПР 5% попуст од редовната цена.

Во цената е вклуено: 

• два полни пансиони, 
• дополнителен ручек последниот ден, 
• кафе паузи за време на работилницата, 
•работни материјали и сертификати. 

Бројот на учесници е ограничен, предност имаат тие 
кои први ќе се пријават.

Краен рок за пријавување присуство е 
6 (петок) јули 2018 година.

Работилницата ќе се одржи во период од 11 до 13 јули 2018 г. 
во х. Аквалина, Охрид, според следната агенда:

Според Правилникот, кој се однесува за едукација на стручни лица за безбедност при работа 
се бодува со 30 бода за пасивно учество на истиот.
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За подетални информации обратете се во канцелариите на МЗЗПР 
на маил: kontakt@mzzpr.org.mk 

тел: 02 2 774 868 ; 075 432 031 и 075 432 071.

Промоција на Студија за безбедност и здравје при 
работа, работните услови, имплементација на ЕУ 
директивата (89/391/ЕЕС) и вклучување на Граѓан-
ските организации во креирањето на политики во 
република Македонија.

Пренесувањето на пораката, односно дисемина-
цијата на искуството и знаењето стекнато за време 
на студиската посета во Европската Агенција за 
безбедност и здравје при работа, Билабо.


