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ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА
„РАБОТАТА ПРЕКУ ОБЈЕКТИВОТ НА БЗР‘‘

 www.balkanoshconference.org 

ПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА
„Работата преку објективот на БЗР‘‘
Драч - Албанија 30 Мај - 1 Јуни 2019

Превенцијата е клучен концепт во БЗР. Всушност, превенцијата на несреќи при работа и на професионални 
болести мора да биде главна цел на секој систем за управување со БЗР, многу повеќе отколку обидите 
да се решаваат проблемите откако тие ќе настанат. Овој принцип стекнува сè поголема важност бидејќи 
организациите многу брзо се менуваат (поради глобализацијата, намалување на обемот на работата, 
привремена работа, работа со скратено работно време, работата на подизведувачите, стареење на 
работната сила...), што повикува на динамичен пристап кон БЗР. 

Ве повикуваме на V Меѓународна Конференција за регионална соработка во областа на безбедноста и 
здравјето при работа: „Работата преку објективот на БЗР“. 

Конференцијата ги отвора своите врати за Балканот секоја година. Овој пат, во период од 30 мај до 01 
јуни 2019 година, Албанија ќе ја пречека глобалната превентивна заедница во Драч, Grand Blue Fafa 
Resort. Придружете се и Вие на овој меѓународен собир од областа на безбедноста и здравјето при 
работа.

Меѓународната конференција за регионална соработка на граѓански организации е клучен настан 
на балканот за размена на информации и мислења од експерти за безбедност и здравје при работа, 
претставници на компании и вработени, носители на одлуки од владата и јавните власти, социјални 
партнери и секој кој е активен во областа на безбедноста и здравјето при работа.

Општа цел на конференцијата е важноста на регионалната соработка, вмрежувањето и вклученоста 
на граѓанските организации (ГО) во процесите на креирање на политики и процесите на донесување на 
одлуки.
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Главните цели на Конференцијата се: 
• Регионална соработка и вмрежување на ГО во ИПА земјите;
• Промоција на регионално истражувачко новинарство за БЗР;
• Мапирање на институционални механизми за соработка помеѓу ГО и јавните институции во 

регионот, со што се овозможува понатамошно истражување на односите помеѓу ГО и државните 
институции.

Секоја земја ќе биде претставена со учесници кои доаѓаат од соодветните владини структури и граѓанското 
општество. Меѓу другото, оваа конференција ќе ги вклучи и релевантните клучни актери кои работат во 
оваа област, како што се асоцијациите, претставниците на ЕУ, EU-OSHA Focal Points, Меѓународната 
организација на трудот (ILO) и други засегнати страни.

Тематски подрачја кои ќе бидат опфатени на конференцијата:

• Добри практики за БЗР се добри за бизнисот

• Медиумите и БЗР

• Унапредување на културата за превенција 

• Национални студии за БЗР 

• Регионална стратегија за БЗР

• Мапа на канцерогени супстанци

• Регионални БЗР предизвици

• Европско истражување ESSENER 2 во балканскиот регион

• БЗР поддршка  - IOSH 

Официјални јазици на конференцијата: Албански и Англиски јазик.

За таа цел, Македонското здружение за заштита при работа, Ве известува дека ќе организира 
заедничка посета на сите заинтересирани од Македонија за присуство на ПЕТТАТА МЕЃУНАРОДНА  
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА на тема: „Работата преку објективот на БЗР“. 

Котизација за учество на истата изнесува 19.840,00 денари.

Во цената е вклучено:
• 2 полни пансиони, конференциски материјали, свечена вечера, влез на сите организирани 

настани во склоп на конференцијата.
Во цената не е вклучен превозот и патничко осигурување.

Плаќањето се врши по доставена фактура од страна на организаторот. Не се пресметува ДДВ на 
наведената цена. 

*Отворена е можноста за обезбедување на заеднички превоз, кој би бил на располагање за целиот престој 
во Албанија. Цената за истиот зависи од бројот на пријавени лица за оваа услуга. 

Согласно Правилникот за начин и бодување 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.

*Отворена е и можноста за приклучување на нови ко-организатори од Македонија и Фирми (експо).            

За дополнителни информации за наведените услуги контактирајте не на електронската пошта: 
kontakt@mzzpr.org.mk  или на 
тел. 02 2 774 868 или 075 432 071.

Краен рок за пријавување на учество е 15 мај 2019 година.
Во очекување на Вашиот одговор Ве поздравуваме!

МЗЗПР/МOSHA


