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Датум: Јануари 2019 год. 

_________________________________________________________________________ 

Почитувани, 
 
 
          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, изготви годишна програма за настани во 2019 година. 

 

Годишната програма на Македонското здружение за заштита при работа, Македонски 

ILO/CIS Колаборативен центар е одобрена на годишното собрание и објавена на веб 

страната на www.mzzpr.org.mk 

 

Содржина на програмата: 
 
I Тематски еднодневни обуки: 
 

➢ Обука – Управување со опасни материи и опасен отпад, собирање и 
отстранување, складирање и депонирање, рециклирање, горење, критички 
точки и „Case Study“.   

 
Цели на едукација: Целта на оваа обука е да се информираат корисниците, за 

променливите методологии од областа на безбедност и здравје при работа, како што е 

и правилното управување со опасни материи и отпад, со што се помага во одржување 

на здрава и безбедна средина. На семинарот присутните ќе се стекнат со неопходни 

познавања за опасниот отпад и одредени компетенции за управување со истиот, преку 

програма содржана од десет компоненти и тоа: Закон за управување со отпад, Начела 

за одржливо управување со отпад, „Правилникот за опасни супстанции, гранични 

вредности (прагови) за присуство на опасни супстанции и критериуми или својства 

според кои супстанцијата се класифицира како опасна – Закон за безбедност и здравје 

при работа; EУ-регулатива; Опасности и штетности од управување со опасни материи 

и опасен отпад; Управување со ризикот при ракување со опасни материи и опасен отпад; 

Содржина на програмата за управување со отпадот, којашто ја донесува надлежниот 

орган за вршење стручни работи во животната средина; Постапување со инертниот 

отпад; Постапување со опасен отпад, правила за постапување со опасниот отпад и 

надзор и надлежни органи - Делокруг на државниот инспектор за животна средина  - 

мониторинг.  

http://www.mzzpr.org.mk/


  
 
 
 
 

 

 
Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019 г.: месец јануари   

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

➢ Обука - Анализа на ниво на бучава и вибрации во работна средина  

Пренесување на искуство од ЕУ земјите  

 

Цели на едукацијата: Целта на оваа обука е проценка на штетности при работа и 

ракување со уреди кои предизвикуваат вибрации на цело тело, вибрации на рака, 

професионални заболувања,  работа во услови за зголемена бучавост, превенција и 

заштита, природата и ефектите на бучава, мерење на бучава и проценка на изложеност, 

контрола на бучавата, стандарди и регулативи. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.: месец април 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 



  
 
 
 
 

 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

➢ Обука - Основни поими на ергономијата и нејзината улога во безбедноста и 

здравјето на работниците  

 

Цели на едукацијата: Целта на оваа обука е стекнување на подетални и поспецифични 

познавања и методологии кои ергономијата ги нуди преку теоретски и практични 

презентирања и вежби.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.: 4 пати во текот на една календарска година  

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 



  
 
 
 
 

 

➢ Обука – Безбедност при заварување и сродни постапки  

 

Цели на едукацијата: Целта на обуката е проценка на опасноста при заварување и 

сродни постапки:  наварување, термичко нанесување, лемење, и темичко сечење.   

Избор на опрема и преземање соодветни мерки за заштита  при заварувачки работи во 

затворен и отворен простор и безбедносно користење на различни извори на топлина 

за заварување и сродните постапки. Проценка на  влијанието на заварувачките работи 

врз работната околина. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.: месец мај  

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

 

 

➢  Обука - Микроклима на работните места и работа на отворено во услови на 

високи температури 

 

Цели на едукацијата: Целта на оваа обука е проценка на ризик, барања и исполнувања 

на законските прописи, како и примена на мерки при работа на отворено при високи 



  
 
 
 
 

 

температури, користење на водич со препораки за работа на отворено при високи 

температури и слично.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.: месец мај.  

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: регионално низ Македонија  

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

➢ Обука – Управување со опасни материи во рударскиот сектор 

 

Цели на едукацијата: Целта на оваа обука е едуцирање на корисниците од рударскиот 

сектор како да управуваат со опасни материи, складирање и чување, транспорт и 

исполнување на условите за транспорт, мерки за заштита во случај на несреќа. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.:  месец септември. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Делчево. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 



  
 
 
 
 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

➢ Обука - Микроклима на работните места и работа на отворено во услови на 

ниски температури 

 

Цели на едукацијата: Целта на оваа обука е проценка на ризик, барања и исполнувања 

на законските прописи, како и примена на мерки при работа на отворено при ниски 

температури, користење на водич со препораки за работа на отворено при ниски 

температури и слично.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.: месец ноември.  

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 



  
 
 
 
 

 

➢ Обука – Безбедност на градилишта 

 

Цели на едукацијата: Целта на обуката е едуцирање за примена на општи принципи за 

превенција и безбедност, координирање на примената на соодветните мерки, 

организирање на соработката на работoдавачите и следните работодавачи ( 

подизведувачи) кои подоцна ќе се вклучат во работата на градилиштето.  Mинимални 

барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта, 

права и обврски при ангажирање на подизведувачи во областа на бзр, како и 

инспекциски надлежности при работа на отворени и мобилни градилишта, испитување 

на личната заштитна опрема, стандарди и сл. 

 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.:  месец декември 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Скопје. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

II Тематски дводневни и тродневни обуки:  

 

➢ Студиско патување со присуство во Европската Агенција за безбедност и 

здравје при работа (EU OSHA) – Ги поврзуваме луѓето и знаењето 

 



  
 
 
 
 

 

Цели на едукацијата: Ова студиско патување првенствено е наменето за стекнување 

на знаење и поврзување на луѓето - професионалците од Балканот со претставници од 

земјите од Европската унија и користење на примери од добра пракса. За таа цел 

учесниците на студиската посета ќе присуствуваат на едукативни часови во Европската 

Агенција за безбедност и здравје при работа на следните теми: спроведување на 

кампањи за здрави работни места, спроведувања на истражувања за управување со 

ризиците во компаниите, теми и информации за online енциклопедија, подготовка на 

проекти за подобрување на безбедноста и здравјето при работа, креирање на 

едукативни Напо кратки филмови и сл.. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.:  месец април. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Билбао, Шпанија 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

 

 

➢ Обука – Мерки за безбедна работа при минирање и ракување со експлозивни 

средства. Конструкција на конкретен случај.  

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да се стекнат знаења при работа со 

минско експлозивни средства за што е потребно строго придржување кон законските 



  
 
 
 
 

 

прописи кои ја регулираат оваа материја и тоа во сите фази почнуваќи од транспортот, 

манипулирањето, полнењето, иницирањето на експлозивот и слично. За заштита на 

околината, а пред се за безбедна работа на директните извршители – минери, во сите 

развиени земји и кај нас се воведени стандарди , прописи и норми. Покрај теоретски 

дел, на обуката е предвидено да има и реконструкција на конкретен случај од 

Македонија.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.: месец јули  

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа во текот на еден месец. 

Место на одржување на обуките: Територија на Македонија .  

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

➢ Обука  - Основи за ефективна безбедност и здравје при работа.  

 

Цели на едукацијата: Целта на оваа обука е подигнување на капацитетите на 

претставници на вработените за безбедност и здравје при работа и синдикалните 

претставници во компаниите односно да стекнат знаење за да ги дефинираат основните 

концепти на безбедноста и здравјето при работа, да ги опишат главните обврски и права 

на претставниците на вработените за БЗР, синдикалните претставници во однос на 

подобрувањето на БЗР во компаниите. Исто така да ги објаснат начелата за 

ефективните БЗР системи за управување, идентификација, процена и контрола на 



  
 
 
 
 

 

ризиците, поим за повреда/несреќи на работа, консултација и информирање на 

работниците, организирано делување на претставниците на вработените за бзр. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г.:  месец март. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките:. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите одредување на 10 бодови по ден за секое стручно лице кое ќе ја посети 

обуката. 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество во обуки 

за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да 

одобрите  20 бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на 

обука. 

 

 III Наменски обуки за потребите на одредени целни групи и по региони. 

➢ Обука – Основи за безбедност и здравје при работа вo угостителство и 

туризам  

➢ Обука – Управување со опасни супстанци ( Кампања на EU OSHA, Европска 

недела за БЗР, октомври 2019 г.) 

➢ Обука -  Едукација на педагошките работници за примена на бзр во 

образовниот систем  

 

Цели на едукацијата: Целта на овие семинари е едукација од областа на безбедноста 

и здравјето при работа на одредени целни групи, директно вклучени во угостителство, 

туризам, образовни институции, индустрии и сл.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2019г. месец април, октомври и ноември. 



  
 
 
 
 

 

Времетраење на обуките: осум/шеснаесет работни часа. 

Место на одржување на обуките: Вардарски, Југозападен, Скопски Регион 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење: Прашалници / анкети подготвени од презентерите. 

 

IV Организирање на Конференции, саеми, симпозиуми  

➢ V Меѓународна конференција за регионална соработка во безбедноста и 

здравјето при работа – Албанија  

 

Во приодот од 6 – 8 јуни 2019 година Македонското здружение за заштита при работа 

заедно со Центарот за безбедност и здравје при работа од Албанија, организира V 

Меѓународна конференција за безбедност и здравје при работа. 

Конференцијата е предвидена да трае три работни дена. Во текот на планираните 

активности ќе се одржуваат паралелни сесии, на кои ќе бидат презентирани стручни и 

научни трудови, кои ќе бидат објавени во збирка на трудови. Помеѓу сесиите ќе бидат 

организирани дебати, интерактивни форуми, каде е отворена можноста свое излагање 

да имаат и претставници од Р.Македонија. 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество на обука 

во странство на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да одобрите 

одредување на 10 бодови по ден за пасивно учество или 20 бода за активно учество на 

секое стручно лице кое ќе присуствува на конференцијата. 

 

 

 

➢ Присуство на Meѓународен саем и конгрес, Диселдорф, Германија 2019 г.  

 

Во периодот од 5 до 8 ноември 2019 година, во Диселдорф, Германија ќе се одржи 

саемот А+А 2019 - Силен раст, поголем интернационализам, посетители од највисоките 

индустриски сектори, зголемување на бројот на изложувачи и посетители, презентации, 

работилници, интерактивни форуми - А + А во ноември 2019 година повторно ќе биде 

најголемиот меѓународен форум за безбедност и здравје при работа.  



  
 
 
 
 

 

 

Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество на обука 

во странство на стручните лица за безбедност при работа, Ве молиме да одобрите 

одредување на 10 бодови по ден за пасивно учество или 20 бода за активно учество на 

секое стручно лице кое ќе присуствува на конференцијата. 

 

V Активно учество како предавач на обука во земјата / странство: 

 

Македонското здружение за заштита при работа, со стекнатото одобрение за 

спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при 

работа во својота годишна програма предвидува и  можност за вклучување на стручните 

лица за БР како активни учесници на обука во земјата и странство. Темите на 

презентерите ќе се совпаѓаат со наведените обуки по месеци од годишната програма за 

2019 година, вклучувајќи и дополнителни теми на настани каде МЗЗПР ќе биде 

организатор, но земајќи го во предвид временскиот интервал ( од поднесување на 

програмата до реализирање на предвиден настан ), истите ќе бидат дополнително, со 

анекс 2 на овој допис, доставени до надлежната институција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс 1: 

 

• Во текот на календарската 2019 година, МЗЗПР го задржува правото да направи 

дополнение на годишната програма, како носител на одобрение за спроведување на 

обуки за стручно усовршување на стручните лица, со дополнителни настани 

произлезени од потребите на измени и дополнувања на Законот за БЗР или 

побарувања од надворешни странски организации каде здружението е 



  
 
 
 
 

 

повеќегодишен член. Воедно, Ве известуваме дека е можна и пермутација на темите 

на обуките од еден месец во друг во текот на календарската 2019 година. 

• Според долгогодишното искуство во спроведување на едукативни семинари, 

работилници, обуки и конференции за стручните лица за безбедност при работа, со 

овој допис Македонското здружение за заштита при работа, Ви доставува и 

модалитет на програмата за обуки од областа на безбедноста и здравјето при 

работа креирана на три нивоа, и тоа: 

❖ ОСНОВНО ниво на обука 

❖ НАПРЕДНО ниво на обука 

❖ ЕКСПЕРТСКО ниво на обука 

Содржината и начинот на реализирање на обуките според наведените нивоа Ви ги 

доставуваме во прилог на овој Допис.  

 

Со почит,  

Милан Петковски  

 

     ----------------------------------------- 

Претседател на  

Македонско здружение за заштита при рабта  
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