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Ергономијата претставува наука која ги опфаќа биолошката антропологија, генетиката, 
анатомијата, физиологијата, биомеханиката, дизајнот и уште ред други науки и низа научни 
дисциплини. Како толку опширна и богата наука, многу е тешко за неа да се даде едноставна 
дефиниција. Сепак, може да се каже дека сите знаења и информации од наведените науки и 
научни дисциплини ги користи при креирањето работни системи, со кои се овозможува намалување 
на професионалните болести, заболувања, повреди, а воедно зголемување на безбедноста и 
олеснуваање на работењето. Сето тоа во насока на постигнување ефикасно и ефективно 
искористување на човечкиот труд. Како таква наука, има огромно позитивно влијание врз 
задоволството на работниците, нивното психо-физичко здравје и нивната благосостојба. Докажано 
е дека само таквите работници можат да постигнат најдобри резултати при работењето. 
Ерономијата е во тесна врска со безбедноста и здравјето при работа, која пак, се дефинира како 
наука за предвидување, препознавање, проценување и контрола на опасностите кои се јавуваат во 
или од работното место.  

Ергономијата, благодарение на брзиот технолошки развој, постојано се надградува и 
менува, со цел да остане во тек со најновите трендови и сознанија. 

Со цел присутните да се стекнат со подетални и поспецифични познавања и медодологии 
кои ергономијата ги нуди, Машински Факултет Скопје и Македонското здружение за заштита при 
работа на ден 25 септември вторник 2018 година со почеток во 09:30 часот, во просториите на 
МФС, новата зграда за атести, училница K3-9, спрат 3, организира работилница на тема: Основни 
поими на ергономијата и нејзината улога во безбедноста и здравјето на работниците согласно 
годишната програмата за стручно усовршување од областа на безбедноста и здравјето при работа.  

 
 
Целта на работилницата: 
 
Целта на работилницата е стекнување со особено важни познавања од областа на 

ергономијата кои се во насока на зголемување на на безбедноста и здравјето при работа, како и 
зголемување на капацитетите на правните субјекти во областа на БЗР. Со анализа на проблемите 
со кои се соочуваат работниците и работодавачите, како и со анализа на моменталната состојба 
при имплементацијата на ергономските принципи, ќе се развие модул кој ќе го олесни процесот на 
спроведување на ергономските правила при креирањето на работните системи, во насока на 
подобрување на безбедноста и здравјето на работниците и намалување или целосно 
елиминирање на потенцијалните опасности. 

 
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА РАБОТИЛНИЦАТА? 
 

• За менаџери, управители и директори на сите нивоа и сектори во организациите; 
• за раководители и стручни лица за БЗР, вработени од сите нивоа во сектор за човечки 

ресурси, правен сектор, финансии, производство, и сите останати кои сакаат да ги усовршат 
своите вештини и знаења по дадената проблематика. 
 
 
 
 



 

     Машински факултет - Скопје 
      ПРОГРАМА: 

 
 
I дел: 

- Вовед во ергономијата и нејзината врска со БЗР 

- Ергономски принципи (когнитивни и физички) 

 

 Предавач: Проф. Д-р. Јасмина Чалоска – Машински факултет, стручно лице за БЗР 

 

              II дел: 

- Ергономија во современите канцеларии (компјутерски работни места) 

- Останати специфични работни места 

 

Предавач: М-р. Билјана Матевска, кандидат докторант – Машински факултет, 

специјалист по ергономија од Македоснкото здружение за заштита при работа 

 

III дел  

 

- Антропометријата, кинезиологијата, биомеханиката и психомоториката во улога 

на ергономијата 

- Физички вежби за истегнување 

Предавач:  Проф. Д-р. Серјожа Гонтарев, професор на факултетот за физичко 
образование, спорт и здравје 
 

Според Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност при работа се 
бодува со 10 бода за пасивно учество на истиот. 
 
Цена на чинење на обуката: 
  

- 4.570,00 денари за сите заинтересирани страни 
- 4.070,00 за членови на Македонско здружение за заштита при работа 
- Секој втор и нареден учесник од иста организација добива 10% попуст на 

котизацијата; 
 

    Во цената се вклучени: материјали од предавањата, консултации со презентерите и ручек и 
    освежување за време на работилницата.  
      
 

Контакт: 

 
           Андријана Зафировска      Маја Петровска  
           Контакт тел: 077 560 382      Контакт тел: 075 432 031 
 andrijana.z@mzzpr.org.mk     maja.k@mzzpr.org.mk  
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