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Европска недела за безбедност и здравје при работа 

22-26.10.2018 

 

Почитувани, 

 

Македонското здружение за заштита при работа како Фокал Поинт на EU-OSHA за 

Македонија, и  како примарен придонесувач  во имплементирање на програмите за БЗР на EU-

OSHA, секоја година ја промовира кампањата на агенцијата. 

Секој Фокал поинт управува со сопствената трипартитна мрежа која се состои од владини тела и 

претставници од организациите на работници и работодавачи.  

Оваа мрежа обезбедува влез за работата на EU-OSHA и механизмот за ширење на производите 

и информациите до националните чинители. Покрај тоа, фокусните точки се активни во 

планирањето и спроведувањето на кампањите EU-OSHA, како и номинирање на национални 

експерти во групите и активностите на Агенцијата. 

За таа цел Македонското здружение за заштита при работа по повод одбележувањето на 

Европската недела за БЗР во период од 22 до 26 октомври користејќи ги преведените материјали 

од кампањата„ Управување со опасни супстанци“ (http://mzzpr.org.mk), подготви повеќе настани 

низ цела Македонија, и тоа : 

 

22.10.2018  

Промоција на кампањата користејќи скајп конференциска врска, во исто време, промоција на 

кампањата од страна на Фокал поинт менаџерот во 6 компании, во 4 градови ( Скопје, 

Неготино, Пробиштип, Велес): 

• Oкта  

• Страбаг 

• Технички институт 

• Прогенз 

• Злетовица- Пробиштип 

• МООНСУНА Консалтинг  
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Граѓански организации: 

• Текстилен кластер 

• Конфедерација на слободни синдикати 

 

 

                           

24.10.2018 

Пред студентите на Машински факултет беше презентирана кампањата ,,Управување со опасни 

супстанци", како и за значењето на БЗР, како еден од најважните фактори во квалитетното 

живеење. 
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24.10.2018  

Промоција на кампањата на претставници од Националниот совет за безбедност и здравје при 

работа во рамки на настан организиран од Меѓународната организација на трудот: Дискусија на 

споредбената анализа на законодавната рамка за БЗР на Македонија во однос на Конвенцијата 

бр.187 за промотивната рамка за БЗР.  
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25.10.2018 

Промоција на кампањата во Адиент – Штип, присутни над 30 претставници од ралични 

компании надворешни соработници на домаќинот. 
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25.10.2016 

Промоција на кампањата пред претставници на 15 синдикални организации во рамки 

на обука „Законот за безбедност и здравје при работа (БЗР) и улогата на 

синдикалните претставници”.  

Целта на обуката беше зајакнување на нивното учество во процесите на креирање и 

имплементирање на политики во областа на БЗР, како и соработка со другите засегнати 

страни во полето на БЗР, вклучувајќи ги и владините институции. 
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26.10.2018 

Хотел „Парк“ каде присутни беа вработени во: кујна, техничко и хигиенско одржување, како и 

пред менаџерите во овие сектори. 

 

26.10.2018 година 

Средба со претставници на YESAlumni Македонија при Американскиот совет. 
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Соработката и презентација на кампањата продолжи на настан организиран од нивна страна 

насловен „Human library“ (05.11.2018 година) каде присуствуваа претставници од Македонското 

здружение за заштита при работа: 

 

     

26.10.2018 

„Гранит“ пред вработени на организациони единици: лабораторија, каменоломи, одделение 

за управување со стандарди, безбедност и здравје при работа. 
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Во текот на целата недела, стручни лица за безбедност при работа во компаниите „Фени 

индустри“; „Дервен Велес“; „Телеком“  имаа известувања и презентации за своите вработени.               

           

      Фени индустри 

                                                                                                      

                                                     

        Дервен Велес 
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      Телеком Скопје 

Компании каде беа дистрибуирани материјали и се вклучија во подршка на кампањата: 

• Векамп 

• Бранимир Компани 

• Ауто Македонија 

• Мимако 

• Комунална Хигиена 

• Ангротекс Штип 

• Бег 

Граѓански организации: 

• Достоинствен работник 

• Организација на работодавачи 

• Регионален центар за застапување Делчево 

• ДРОМ 

• Бравура Кооператива 

• Флоразон 

Синдикални организации: 

• Гранкови синдикати од: Сојуз на синдикати на Македонија и Конфедерација на 

слободни синдикати на Македонија 

 

 

 



  
 
 
 
 

Изработил:Aндријана Зафировска 
 

                Сумирано: 
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        Meдиумска промоција: 

 

• „Утринска на телма“- Телма ТВ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=325&v=kZGjt1swFLI 

 

 
 

 

 

 

 

• „Македонија наутро“- МТВ 

https://www.youtube.com/watch?v=VGrAiRHTBdE&t=1s 

 

 
 

• „Ја сакам Македонија“- ТВ Сител 

https://www.youtube.com/watch?v=IK5EIvbiGlY&t=54s 

• Дненик-ТВ Сонце 

https://www.youtube.com/watch?v=LLYEzYBamV0&t=1s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGrAiRHTBdE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IK5EIvbiGlY&t=54s
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• МТВ 2 

http://al.play.mrt.com.mk/play/19151?fbclid=IwAR3ZJaqRsO7zR6oSU7y5afI9rzmK5EC7Tvgd

_HbboOK5IQ-fTr2deWeumuw 

              

• https://mms.mk/2018/10/22/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/ 

• https://t.co/yuUNMRjdLY 

• https://mia.mk/2018/10/evropskata-nedela-za-zashtita-pri-rabota-posvetena-na-opasnite-

materii/ 

• https://nezavisen.mk/mk/vesti/2018/11/101331/ 

• https://www.slobodenpecat.mk/makedonija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-

pri-rabota-no-nadevropski-prosek-na-nesreki/ 

• https://denar.mk/192005/ekonomija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zastita-pri-rabota-

no-i-nadevropski-prosek-na-nesreki 

http://al.play.mrt.com.mk/play/19151?fbclid=IwAR3ZJaqRsO7zR6oSU7y5afI9rzmK5EC7Tvgd_HbboOK5IQ-fTr2deWeumuw
http://al.play.mrt.com.mk/play/19151?fbclid=IwAR3ZJaqRsO7zR6oSU7y5afI9rzmK5EC7Tvgd_HbboOK5IQ-fTr2deWeumuw
https://mms.mk/2018/10/22/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/
https://mms.mk/2018/10/22/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/
https://mms.mk/2018/10/22/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/
https://mms.mk/2018/10/22/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/
https://mia.mk/2018/10/evropskata-nedela-za-zashtita-pri-rabota-posvetena-na-opasnite-materii/
https://mia.mk/2018/10/evropskata-nedela-za-zashtita-pri-rabota-posvetena-na-opasnite-materii/
https://nezavisen.mk/mk/vesti/2018/11/101331/
https://www.slobodenpecat.mk/makedonija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-nadevropski-prosek-na-nesreki/
https://www.slobodenpecat.mk/makedonija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-nadevropski-prosek-na-nesreki/
https://denar.mk/192005/ekonomija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zastita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesreki
https://denar.mk/192005/ekonomija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zastita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesreki
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• https://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-

pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na 

• https://kanal5.com.mk/articles/354239/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-

rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesrekji 

•  

• https://sitel.com.mk/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-

nadevropski-prosek-na-nesrekji 

• https://vecer.press/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8

%D1%98%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82/ 

 

Кампањата „Управување со опасни супстанци“ трае се до 2019 година, така што заложбите 

на Македонското здружение за заштита при работа во насока на нејзино промовирање со 

сите засегнати страни продолжува и понатаму. 

 

https://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na
https://www.mkd.mk/makedonija/ekonomija/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na
https://kanal5.com.mk/articles/354239/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesrekji
https://kanal5.com.mk/articles/354239/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesrekji
https://sitel.com.mk/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesrekji
https://sitel.com.mk/makedonija-ima-evropski-zakon-za-zashtita-pri-rabota-no-i-nadevropski-prosek-na-nesrekji

