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_________________________________________________________________________ 

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 2020 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 физички супстанци 

Цели на едукација: Согласно законската регулатива за безбедност и здравје при 

работа, работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за 

неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите 

обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни ризиците на работното место 

од изложеност на многу физички агенси.  

Терминот „физички агенси" најчесто се користи за да ja опише групата на извори на 

енергија кои имаат способност да нанесат повреда или болест на работниците. 

Примерите на физички агенси вклучуваат: бучава, вибрации, електромагнетни зрачења, 

http://www.mzzpr.org.mk/
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електрична енергија и екстремни температури. Семинарот ќе опфати елементи на 

теорија, практичен дел и студија на случаи.за вибрации, бучава и осветлување во 

работна средина.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: јануари 2020 г. 

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 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 за секое стручно лице кое ќе ја посети обуката и 20 

бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на обука. 

 

➢ Обука од областа на електромагнетни зрачења, електрична енергија 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги информира корисниците за 

физички агенси: електромагнетни зрачења, електрична енергија, нејонизирачко 

зрачење, извори, влијание врз здрвајето на вработените и проценка на ризик.  

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: февруари-март 2020 год. 

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 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 за секое стручно лице кое ќе ја посети обуката и 20 

бодови (1 тема) за активно учество на стручно лице како предавач на обука. 
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➢ Обука за основни стандарди за бзр 

 

Цели на едукацијата: На овој семинар е предвидено да се опфатат темите за 

основните стандарди за бзр, вклучувајќи претставници од репрезентативниот синдикат 

и претставници на вработените . 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020г.:  април, септември и декември 2020 год. 

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. 

 

➢ Обука од областа на хемиски штетности и опасности 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е проценка на ризик, барања и 

исполнувања на законските прописи и подзаконски акти, кои се хемиските штетности, 

опасности, мерки и превенција. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: јуни 2020 год. 

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. 
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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. 

 

➢ Обука од обласа на бзр – управување со опасни материи во рударскиот сектор 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар 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 2020 г.:  јули 2020 год. 

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. 

 

➢ Обука од областа на пренос, производство и електродистрибуцијата 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги едуцира корисниците за 

променливите методологии од областа на бзр во електроенергетскиот сектор со 

пропратни елементи на производство, пренос и процес на дистрибуција на нивните 

услуги. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: ноември 2020 год. 

Времетраење на обуките: еден ден / осум работни часа. 
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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. 

 

➢ Обука од областа на работна опрема и производство 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е проценка на ризик,барања и 

исполнувања на законските прописи и подзаконски акти кои се однесуваат на работната 

опрема и производство во различни индустриски гранки. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: Во тековната 2020 год. 

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. 

 

➢ Обука од областа на професионалното здравје – Здравјето на работниците 

како составен дел од Законот за безбедност и здравје при работа 
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Цели на едукацијата: Овој семинар се базира на основни принципи на примарна 

превенција како оптимален пристап во заштита и унапредување на здравјето на 

работниците. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: Во тековната 2020 год. 

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. 

 

II Тематски дводневни и тродневни обуки 

 

➢ Обука – Едукација за БЗР на сите чинители користејќи добра пракса и 

искуства од бзр институции од ЕУ 

 

Цели на едукацијата: Пренесување на знаења и вештини за дисеминација на 

професионалците од областа на БЗР, преку презентирање на 4-ри модули за БЗР кои 

се изготвени од еминентни експерти по БЗР и ревидирани од страна на ЕУ Институции 

за обуки по БЗР. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.:  во тековната 2020 год. 

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

Место на одржување на обуките: Предвидено е обуките да се одржат во три различни 

региони во Р.М., зависно од пројавениот интерес на сите потенцијални слушатели. 

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. 
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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. 

 

➢ Обука за технички мерки на заштита во рударскиот сектор 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е идентификација на штетни гасови во 

работна средина, утврдување на присуство на запрашеност, технички мерки за заштита 

од бучава и вибрации, индустриски несреќи. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.:  во тековната 2020 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Зависно од пројавениот интерес на сите 

потенцијални слушатели, местото на одржување ќе се утврди дополнително. 

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. 

 

➢ Обука од областа на преносот, производството и електродистибуцијата 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги едуцира корисниците за 

променливите методологии од областа на бзр во електроенергетскиот сектор со 

пропратни елементи на производство, пренос и процес на дистрибуција на нивните 

услуги. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.:  мај 2020 год. 
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Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Охрид 

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. 

 

➢ Обука од областа на градежништвото 

 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е да ги информира корисниците за 

минималните 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. 

 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: јуни 2020 год. 

Времетраење на обуките: два дена по осум работни часа. 

Место на одржување на обуките: Зависно од пројавениот интерес на сите 

потенцијални слушатели, местото на одржување ќе се утврди дополнително. 

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

➢ Дилеми, проблеми, прашања од областа на површинската и подземната 

експлоатација на минералните суровини 

Цели на едукацијата: Целта на овој семинар е предвидено да ги опфати проблемите, 

дилемите, прашања и практични примери од областа на безбедноста и здравјето при 

работа во површинската и подземната експлоатација на минералните суровини. 

Предавачи и оценувачи на семинарот се експерти од ЕУ и регионот. 

Вид на стручно усовршување: обука / стручна едукација. 

Период на одржување во 2020 г.: Во тековната 2020 год. 

Времетраење на обуките: три дена по осум работни часа во секоја од земјите во 

регионот каде ќе се одржува предавањето. 

Место на одржување на обуките: Р.Македонија и земјите во регионот. 

Број на учесници: 30 согласно препораките на предавачите. 

Едукативен материјал: Сите предавања и практични примери на презентерите. 

Проверка на знаење:  Вежби,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. 

 

IV Присуство на Национална конференција во безбедноста и здравјето при работа 

 

Почетокот на месец мај 2020 година, Македонското здружение за заштита при работа 

организира Национална конференција за безбедност и здравје при работа. 

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

активности ќе се одржуваат  дебати, интерактивни форуми, каде е отворена можноста 

свое излагање да имаат  претставници од Р.Македонија и регионот. 
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Согласно новиот Правилник за начин и бодување на активно и пасивно учество на обуки 

за стручно усовршување  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 Студиска посета  

 

Во месец март 2020 г. Македонско здружение за заштита при работа ќе присуствува на 

работни средби и презентации од областа на БЗР во Република Кипар. Ќе бидат 

посетени струкови организации, јавни институции и организации на синдикатите и 

работодавачите со цел размена на искуство за имплементација на безбедноста и 

здравјето при работа, начин на контрола, имплементирање на стандарди за бзр, 

едукација за бзр и сл.  

 

Во период од јуни до септември 2020 г. Македонско здружение за заштита при работа 

ќе реализира Студиска посета во Полска во CIOP-PIB институтот, каде ќе бидат 

посетени лабараториите на институтот во кои се вршат истражувачките активности, 

презентирана ќе биде кампањата за Депресија и подготовката на наредните кампањи 

за подигање на јавната свест од областа на БЗР.   

 

VI  XXII Светски конгрес за безбедност и здравјето при работа – Торонто, Канада. 

 

Во месец октомври 2020 година, Македонското здружение за заштита при работа  ќе 

присуствува на XXI Светски конгрес за безбедност и здравје при работа кој ќе се оддржи 

во Торонто. Учесници на конгресот ќе бидат експерти од областа на безбедност  и 

здравје при работа од целиот свет.  На овој конгрес предвиден е форум за размена на 

знаења, практики и искуства помеѓу учесниците со цел унапредување на безбедноста и 

здравјето при работа, зајакнување и градење мрежи и сојузи кои ќе бидат основа за 

соработка и зајакнување на врските меѓу сите засегнати страни, ќе обезбеди платформа 

за развој на знаење и стратешки и практични идеи кои можат веднаш да се стават во 

употреба. 
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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. 

 

VII 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 од годишната програма за 2020 

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. 

 

Со почеток на календарската 2020 година, Македонското здружение за заштита при 

работа согласно дефинираните цели во Стратегијата за работа на здружението има 

предвидено анализа за потребите за стучно усовршување на стручните лица за 

безбедност и здравје при работа на национално и регионално ниво. Согласно 

направената анализа и изготвената Студија ќе бидат дефинирани дополнителни теми 

за кои ќе се организираат вкупно 6 тренинзи: 3 на основно ниво, 2 напредно и 1 на 

експертско ниво.  
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Анекс 1: 
 

• Во текот на календарската 2020 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 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 реализирањена обуките според наведените нивоа Ви ги 

доставуваме во прилог на овој Допис.  

 

Со почит,  

Милан Петковски  

 

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

Претседател на  

Македонско здружение за заштита при рабта  

Заштитени авторски права © МЗЗПР. 2016 год. Сите права се задржани. Строго е 
забрането копирање, повторно дистрибуирање, издавање или менување на кој било 
материјал од Годишната програма за спроведување на обуки од областа на безбедноста и 
здравјето при работа, без претходна писмена согласност од МЗЗПР 
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П Р И Л О З И  



Програма за обуки од областа на безбедноста и здравјето При работа 

основно ниво за обука 

Модулите на основно ниво на обука треба да се однесуваат за сите вработени како и 
стручни лица, претставници на вработени, синдикален претставник, работодавачи, 
менаџери во компании, кои започнуваат да делуваат и работат во областа на 
безбедноста и здравјето при работа.  Во модулите на ова ниво треба да се разјаснат 
основните аспекти на безбедноста и здравјето при работа. 

Цели на учење
•	 Добивање	на	темелно	(основно)	познавање	на	безбедноста	и	здравјето	при	

работа	(БЗР),	нејзината	дефиниција	и	принципи;
•	 Закон	за	БЗР	и	подзаконски	акти	за	безбедности	и	здравје	при	работа	(на	

национално	и	меѓународно	ниво)	
•	 Профил	на	стручно	лице,	претставник	на	вработени,	синдикален	претставник,		

професија	-	опис	и	попис	на	работни	обврски,	одговорности,	едукација	
(дефинирање	на	професионалец	за	бзр:	знаење,	специјализација,	интелектуална	
и	индивидуална	одговорност	и	добро	развиена	свесност	и	групна	тимска	работа)

•	 Соработка	со	трудовата	инспекција
•	 Соработка	со	доктори	по	медицина	на	трудот
•	 Формирање	на	тимови	(по	сектори,	одделенија,	погони,	работни	места)	–	

основни	познавања	за	нивна	инволвираност	при	имплементирање	на	Законот	за	
БЗР

Безбедност	и	здравје	при	работа	(БЗР)	е	тема	која	вклучува	многу	различни	дисциплини	
и	 приоди.	 Иако	 сега	 постои	 повеќе	 заеднички	 јазик	 отколку	 во	 минатото,	 се	 уште	 има	
разлики	во	разбирањето	на	целите	и	значењето	на	концептите	за	БЗР,	и	принципите	на	кои	
треба	да	ја	водат	својата	акција.	Овој	недостаток	на	заедничко	разбирање	го	попречува	
формирањето	на	заедничка	перспектива	и	основа	за	плодна	работа	за	заштита	при	работа.	
Овој	модул,	освен	што	е	алатка	за	учење,	има	за	цел	да	послужи	како	корисна	референца	
во	 овој	 поглед.	 Главните	 принципи	 и	 концепти	 на	 заштитата	 при	 работа,	 се	 дадени	 во	
различни	конвенции	и	препораки	усвоени	од	страна	на	Меѓународната	конференција	на	
трудот,	како	и	други	документи	на	Меѓународната	организација	на	трудот	(МОТ),	како	што	
се	кодекси	на	однесување,	решенија	и	водичи,	но	најмногу	од	сè,	во	Енциклопедијата	на	
здравјето	и	безбедноста	на	МОТ.		На	ова	ниво	треба	да	се	разбере	како	еден	тим	треба	да	
работи	на	ефективен	и	ефикасен	начин	и	да	се	вклучи	секој	вработен	во	тимска	работа.

Некои од насловите би можеле да содржат:
•	 Закон	за	БЗР
•	 Подзаконски	акти	за	БЗР
•	 Вовед	во	БЗР:	несреќите	при	работа	и	болести	и	човечкото	и	економско	

влијание	на	несреќите	при	работа	и	болестите
•	 Меѓународни	стандарди	на	трудот	за	БЗР
•	 Промовирање	на	почитување	на	стандардите	за	заштита	при	работа
•	 Главни	должности	и	права	на	засегнатите	страни
•	 Развојот	на	системите	за	управување	со	БЗР
•	 Одредување	на	опасностите	и	проценка	на	ризик:	Опасност	и	ризик;	

Идентификација	на	опасност;	Проценка	на	ризик	и	Изјава	за	безбедност	при	
работа;	Спречување	и	контрола	на	ризикот;	Хиерархии	во	контрола	на	ризикот	

•	 Анализа	на	причините	за	несреќите	и	болестите



Очекувани резултати од учењето
По	завршувањето	на	ова	ниво	учесниците	треба	да	бидат	способни	да:
•	 Дефинираат	основни	концепти	на	безбедност	и	здравје	при	работа	(БЗР);
•	 Опишат	човечки	и	економски	последици	од	несреќи	и	болести	на	работа	и	

придобивки	од	промовирање	на	заштитата	при	работа;
•	 Опишат	главни	должности	и	права	на	различните	засегнати	страни	во	однос	на	

промовирањето	на	заштитата	при	работа	и	клучните	меѓународни	стандарди	на	
трудот	кои	се	однесуваат	на	нив;

•	 Објаснат	начела	на	ефективни	системи	за	управување	со	БЗР,	за	
идентификација	на	опасност,	проценка	на	ризик	и	контрола	на	ризикот.

Времетраење на еден модул: од минимум 1 ден (6 работни часа)



наПредно ниво на обука

Модулите на напредно ниво на обука треба да се однесуваат за сите вработени како 
и стручни лица, претставници на вработени, синдикален претставник, работодавачи, 
менаџери во компании, кои го поминале основното ниво на обука и континуирано 
делуваат и работат во областа на безбедноста и здравјето при работа.  Во модулите на 
ова ниво треба да се разјаснат следните аспекти: 

Цели на учење
•	 Да	се	разберат	и	спроведат	најсоодветните	и	ефикасни	стратегии	со	цел	да	

се	обезбеди	примена	на	законските	одредби	кои	се	однесуваат	на	условите	за	
работа	и	заштита	на	работниците.	

•	 Разбирање	на	принципите	за	ефективни	системи	за	управување	со	БЗР,	примена	
на	стандарди	за	бзр,	идентификација	на	опасност,	проценка	на	ризик	и	
контрола	на	ризикот	и		методологии	за	бзр	(	практични	вежби	)

•	 Стратегии	за	извршување:	водечки	принципи	за	спроведување	на	законот,	(	
развој	на	национални	стратегии,	системи	и	програми	за	безбедноста	и	здравјето	
при	работа	)	

•	 Менаџирањето	со	безбедноста	и	здравјето	при	работа	како	дел	од		бизнис	
плановите	на	деловните	субјекти	(	економски	принципи	)

•	 Информатички	системи	во	безбедноста	и	здравјето	при	работа
•	 Човечки	ресурси	во	безбедноста	и	здравјето	при	работа	-	образование,	обука	и	

континуирана	едукација	по	индустриски	гранки	и	услуги
•	 Ранливи	категории	на	работници	(	младите,	инвалидите,	емигранти	и	др.)
•	 Десиминација	на	примери	од	добра	пракса	во	претпријатијата
•	 Тимска	работа	и	координација	во	спроведување	на	безбедноста	и	здравјето	при	

работа	
•	 Спроведување	и	евалуација	(	да	се	осознаат	фазите	на	спроведување	

и	евалуација	на	било	која	активност,	проект	или	план	во	рамките	на	
организацијата	се	со	цел	да	се	подобрат	перформансите	на	работните	места	и	
работниот	простор.

•	 Финансиски	менаџмент
•	 Истражувачки	вештини	при	несреќи	при	работа
•	 Алатки	за	стручни	лица	за	бр.
•	 Вештини	за	презентирање	и	спроведување	на	обука
•	 Ревизија	на	постоечки	акти	за	безбедност	и	здравје	при	работа	(	проценка	на	

ризик	и	изјава	за	безбедност	на	работно	место	)
•	 Истражување,	анализа	и	иновативни	методи	и	во	областа	на	безбедноста	и	

здравјето	при	работа	

Ваквите	обуки	на	кои	се	споделуваат	совети	и	информации	може	да	дадат	јасна	слика	за	
начинот	на	имплементирање	на	законските	одредби	и	тие	би	требало	да	се	придружени	
со	механизам	за	спроведување	на	Законот	за	бзр,	имплементирање	на	стандардите	како	
и	усогласеност	на	националните	стратегии.	Повредите	исто	така	може	да	бидат	резултат	
на	 неуспехот	 да	 се	 разберат	 условите	 или	 опфатот	 на	 важечките	 закони	 или	 прописи.	
Значајно	е	да	се	обезбеди	добар	систем	на	имплементирање	на	законот	и	подзаконските	
акти	 за	 бзр,	 конзистентност	 со	 другите	 прописи	 (	 закон	 за	 работни	 односи,	 закон	 за	
здравствена	заштита,	осигурување	и	др.	),	пласирање	на	информации	од	областа	на	бзр	меѓу	
работодавачите,	како	и		сите	документи	за	поддршка	која	им	помага	на	работодавачите	(и	
други	должности)	да	се	разбере	не	само	"она	што	е	законски",	но	исто	така	и	"како"	да	се	
подобри	состојбата	во	компаниите,	треба	да	се	важни	елементи	на	целокупната	стратегија	
на	бзр	и	имплементирањето	на	стандардите.	Подобрување	на	вештините	за	планирање	со	
темелно	разбирање	на	финансиските	прашања	и	донесување	на	одлуки	за	подобрување	
на	работната	средина	во	согласност	со	буџетските	импликации	на	организациите.



Некои од насловите би можеле да содржат:
•	 Квалитет	на	регулативата,	обезбедување	на	дисеминација	и	достапност	на	

прописите;
•	 Стратегии	за	извршување:	водечки	принципи	за	спроведување	на	законот,	за	

спроведување	комплементарни	стратегии;
•	 Бази	на	податоци:	цели,	клучни	фактори	за	статистика,	листи	за	проверка	

(контролни	листи	)	за	спроведување	на	Закон	за	бзр,	превентивни	мерки	и	
ревизија;

•	 Евалуација	наспроти	целите
•	 Донесување	на	одлуки
•	 Ефективна	комуникација
•	 Вршење	процена,	план	за	развој	на	персоналот	и	мотивација	на	работното	место
•	 Финансиски	менаџмент	за	управување	со	проекти	за	бзр

Очекувани резултати од учењето
По	завршувањето	на	ова	ниво	учесниците	треба	да	бидат	способни	да:
•	 Да	учествуваат	во	проценка	на	ризик	и	изготвувањето	на	изјавата	за	безбедност	

во	компаниите
•	 Да	бидат	свесни	за	улогата	на	квалитетот	на	регулативите,	како	важен	фактор	на	

усогласеност
•	 Да	формираат	тимови,	да	имплементираат	мерки	за	безбедност	и	здравје	при	

работа
•	 Да	имплементираат	стандарди	за	бзр	во	компаниите
•	 Да	воведуваат	системи	и	програми	за	бзр
•	 Да	лобираат	кај	работодавачите	и	менаџерите	во	компаниите	за	подобрување	

на	условите	за	работа
•	 Да	ги	разберат	економските	принципи	на	безбедноста	и	здравјето	при	работа
•	 Да	ги	следат	Законските	прописи	и	поддзаконските	акти	според	дејноста	на	

работење	на	нивната	компанија
•	 Пишување	на	извештаи	и	водење	евиденција	на	повреди	и	причини	за	повреди	и	

несреќи	при	работа
•	 Следење	на	ЕУ	стандардите	и	сл.	

Времетраење на еден модул: од минимум 1 ден (6 работни часа)



ексПертско ниво на обука

Модулите	 на	 експертско	 ниво	 на	 обука	 треба	 да	 се	 однесуваат	 за	 стручните	 	 лица	 за	
безбедност	и	здравје	при	работа,	кои	ги	поминале	основното	и	напредното	ниво	на	обука	
и	континуирано	делуваат	и	работат	во	областа	на	безбедноста	и	здравјето	при	работа.		Во	
модулите	на	ова	ниво	треба	да	се	разјаснат	следните	аспекти:

Цели на учење
•	 Новости	во	законодавството	и	студија	на	случаи
•	 Да	се	овозможи	практична	примена	на	ново	настанати	промени	во	областа	на	

бзр	преку	студија,	земајќи	ги	во	предвид	различните	локални	аспекти,	како	што	
се	културна	средина,	локалниот	менталитет,	ограничувања	на	спроведувањето	
на	новите	прописи,	итн.

•	 Градење	на	институционални	и	организациски	капацитети	
•	 Лидерство,	проект	менаџмент	
•	 Управување	со	цели	и	организациски	проценки
•	 Обука	на	обучувачи
•	 Континуирано	усовршување	и	иновации

Овие	обука	треба	да	се	засноваат	на	најновите	истражувања	и	прашања	кои	се	случиле	
на	национално	и	меѓународно	ниво	во	областа	на	бзр,	како	и	измените	и	дополненијата	
на	 законските	 одредби.	 Важно	 е	 курсот	 да	 биде	 заснован	 на	 студија	 на	 случај	 на	 кои	
учесниците	треба	да	имаат	можност	да	дискутираат	на	различни	начини	на	справување	
со	ситуацијата	и	можните	ефективни	мерки	кои	можат	да	се	преземат.	Да	се	осознае	како	
да	се	придонесе	во	процесот	на	градење	на	организацискиот	капацитет	на	континуирана	
основа,	 и	 да	 се	 определат	 долгорочните	 цели	 за	 безбедност	 на	 целиот	 персонал,	 со	
цел	 да	 се	 развие	 јак	 тим	 на	 професионалци	 за	 безбедност	 и	 здравје	 при	 работа	 во	
рамките	на	компанијата/организацијата.	Да	се	применат	најдобрите	методи	и	алатки	за	
подобрување	 на	 организациските	 перформанси	 и	 да	 се	 избере	 најсоодветниот	 кој	 ќе	
се	 применува	 во	 текот	 на	 работењето/постоењето	 на	 правниот	 субјект.	 	 	 Користење	на	
алатката	организациски	проценки	може	да	и	помогне	на	организацијата	да	добие	корисни	
податоци	за	нејзините	перформанси,	односно	да	се	идентификуваат	важни	фактори	кои	
помогнале	 или	 попречиле	 на	 работните	 места	 а	 со	 тоа	 во	 постигнување	 на	 резултати.	
На	ова	ниво	на	обука,	едукацијата	треба	да	поттикне	развој	на	план	за	подобрување	на	
состојбата	 врз	 основа	на	 само-оценување	на	резултатите	 во	 пракса	и	 спроведување	на	
активности	за	подобрување.	Да	се	стекнат	со	потребни	компетенции,	преку	подобрување	
на	постоечките	вештини	и	добивање	на	нови	знаења,	за	дизајнери	и	доставување	на	пакети	
за	обука	на	вработени	во	областа	на	безбедност	и	здравје	при	работа,	на	различни	теми,	
на	интерактивен	и	партиципативен	пристап.

Некои од насловите би можеле да содржат:
•	 Модалитети	на	учење:	индукција,	обука	на	работно	место,	доживотно	учење,	

менторство	и	тренинг;
•	 Методи	на	учење	на	возрасни
•	 Важност	од	квалификувани	човечки	ресурси
•	 Анализа	на	трошоци,	развој	и	едукација	на	персонал,	ориентираност	кон	

резултати	и	вклучување	на	вработени	во	процесот	на	спроведување	на	бзр	
системите

•	 Континуирано	усовршување	и	иновации
•	 Вештини	на	менаџер	наспроти	лидер
•	 План	на	проект,	имплементација,	мониторинг	и	евалуација
•	 Принципи	на	учење	на	возрасни,	Колбов	стил	на	учење	и	интерактивни	стилови	

на	учење
•	 Подобрување	на	ефикасноста	преку	мотивација
•	 Учење	од	искусни	и	добри	практики	од	други	земји



Очекувани резултати од учењето
По	завршувањето	на	ова	ниво	учесниците	треба	да	бидат	способни	да:
•	Препознавање	на	промените	што	се	случуваат	на	национално	и	меѓународно	ниво	

во	областа	на	безбедноста	и	здравјето	при	работа;
•	Да	бидат	способни	а	ги	применат	промените	на	локално	ниво	и	да	ги	преземат	

потребните	мерки	за	подобрување	на	состојбата	во	работната	средина;
•	 Да	се	увиди	системот	на	обука	и	да	се	утврди	дали	се	потребни	подобрувања	и	

користење	на	нови	модули;
•	 Откривање	на	потребата	за	обуки	(	дополнителни	обуки,	освен	законските	обуки	

за	бзр,	дефинирани	со	закон)
•	 Методи	за	употреба	за	учење	на	возрасни	и	подобра	комуникација	со	вработени	

(	на	сите	нивоа)
•	 Оспособување	за	спроведување	на	организациска	проценка	за	бзр	во	

компаниите	за	да	се	изврши	само	оценување	и	спроведување	на	активностите	за	
подобрување	во	областа	на	бзр

•	 Да	бидат	свесни	за	важноста	на	менаџерските	вештини	и	да	се	најдат	начини	за	
континуирано	подобрување;

•	 Пракса	и	подобрување	на	менаџерските	вештини	од	областа	на	бзр	во	нивната	
секојдневна	работна	рутина;

•	 Да	стекнат	лидерски	вештини	на	континуирана	основа;
•	 Да	воспостават	методологија	за	евалуација	за	мерење	на	достигнувањата	во	бзр;
•	 Да	користат	широк	спектар	на	методи	за	обука	за	да	се	постигне	целта	за	

учење,	вклучувајќи	предавања,	групни	дискусии,	практики	и	други	активности	за	
подигнување	на	свеста	за	бзр	на	сите	новоа;

•	 Мотивацијата	е	клучен	фактор	во	градењето	на	здрава	работна	средина	
(примена	на	мотивациски	фактори	)

•	 Обезбедување	на	појдовна	точка	за	развивање	или	ревидирање	на	политиката	
на	организацијата,	компанијата	за	да	се	одреди	какви	прашања	треба	да	се	
преземат	во	иднина,	за	да	се	осигура	дека	политиката	на	работење	во	областа	
на	бзр	на	компаниите/организациите	е	заснована	на	доказ,	фокусирана	на	
резултати,	предвидувања	и	исполнувања	на	барањата	поврзани	со	здрава	
работна	средина.

Времетраење на еден модул: од минимум 1 ден (6 работни часа) 



ТРЕНИНГ МАПА ЗА ОБУКИ
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Основно Напредно Експертско

M1B1 Дефиниција,	принципи,	
основа	за	БЗР M1A1 Стратегии	за	усогласеност	 M1E1 Новости	во	законодавството;	

студии	на	случај

M1B2
Закон	и	подзаконски	акти	
за	безбедност	и	здравје	при	
работа

M1A2 Стандарди	за	бзр	 M1E2 Градење	на	институционални	
капацитети

M1B3
Профил	на	стручно	лице,	
претставник	на	вработени,	
синдикален	претставник

M1A3 Истражувачки	вештини	при	
несреќи M1E3  Организациско	оценување

M1B4 Трудова	инспекција	 M1A4 Менаџирање	со	бзр	 M1E4  МОТ	и	ЕУ	политики	за	бзр

M1B5 Медицина	на	труд	 M1A5 Алатки	за	спроведување	на	
бзр    

M1A6 Ранливи	групи

M1A7 Десиминација	на	примери	од	
добра	пракса	

M
2

М
ек

и 
ве

ш
ти

ни

Основно Напредно Експертско

M2B1 Основни	менаџерски	вештини M2A1 Спроведување	и	евалуација M2E1 Лидерство

M2B2 Принципи	на	тимска	работа M2A2 Групна	динамика M2E2 Управување	со	цели

M2B3 Решавање	на	конфликти	и	
преговарање	 M2A3

Ефективна	комуникација	
(	пишување	на	извештаи	и	
спроведување	на	анкети	по	
работно	место)

M2E3 Проект	менаџмент

M2B4 Основи	на	комуникација M2A4 Менаџмент	на	човечки	
ресурси M2E4 Обука	на	обучувачи

M2B5 Планирање	и	мониторинг M2A5 Ревизија	на	постоечки	акти	 M2E5 Moтивација	на	работа	

M
3

Сп
ец
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ни
 в

еш
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ни

Основно Напредно Eкспертско

M3B1 Англиски	јазик M3A1 Англиски	јазик M3E1 Креирање	на	политики

M3B2 Компјутерски	вештини	 M3A2 Компјутерски	вештини M3E2  Подготовка	на	стратегија	за	
бзр

M3B3
Контролни	листи	за	
спроведување	на	законот	за	
бзр	и	подзаконски	акти	

M3A3 Информатички	системи	во	бзр M3E3  Континуирано	усовршување	и	
иновации

M3B4 Евиденција	на	повреди	при	
работа	 M3A4 Финансиски	менаџмент    



Проценка на GAP (разлики)
Вештини и компетенции

Потребно Постоечко Разлики

Професионална	компетентност	опфаќа	
технички	вештини	(вештини	директно	
поврзани	со	суштината	на	работното	
место)	и	меки	вештини	на	минимум	
напредно	ниво.	Тие	треба	постојано	да	
се	ажурираат	преку	различни	можности.

Професионалните	компетенции	се	
покриени	во	рамките	на	компаниите/	
организациите,	главно	од	страна	на	
стручни	лица	за	бзр	кои		треба	да	ги	
ажурираат	законодавните	аспекти.	

Иако	повеќето	од	работниците	(над	
60%)	имаат	долго	практично	искуство,	
постои	очигледен	недостаток	на	меките	
вештини	кои	мора	да	ги	придружуваат	
техничките,	со	цел	да	се	има	комплетни	
професионални	компетенции.	
Вообичаено	се	претпоставува	дека	
повисоко	поставениот	персонал	со	
работни	позиции	го	префрла	своето	
знаење	на	новиот	персонал	и	поради	
тоа	значајно	е	да	се	имаат	меките	
вештини	како	ефективна	комуникација,	
тимска	работа,	лидерство	итн.	

Оперативен менаџмент е	компетенција	
која	е	неопходна	не	само	за	менаџерите	
но	и	за	секоја	личност	на	која	и	треба	
само-менаџирање	и	способност	
за	работа	во	тим.	Оперативниот	
менаџмент,	на	сите	организациски	
нивоа,	се	состои	од	меки	вештини	како:	
планирање,	спроведување,	мониторинг	
и	евалуација,	ефективна	комуникација	
со	вработени	и	преговарање	и	
решавање	на	конфликти;	Исто	така	
вклучува	и	компјутерска	писменост,	
позитивен	став	и	способности	за	тимска	
работа.	

Описите	за	работа	декларираат	
бројни	``одлични	вештини``	како	што	се	
организациски	вештини	и	координација,	
административни,	решавање	на	
проблеми	и	``способност	за	работа	под	
притисок``.		Овие	се	чести	барања	за	
сите	позиции	за	кои	се	претпоставува	
дека	се	развиени	со	текот	на	работното	
искуство.

Сите	вештини	кои	се	однесуваат	на	
оперативниот	менаџмент	мора	да	се	
преуредени	од	области	на	надлежности	
и	практикувани	врз	основа	на	
теоретско	знаење.	На	пр.	решавањето	
на	проблеми	произлегува	од	широка	
област	на	вештини,	од	позитивен	став	
до	отворен	дијалог	и	слушање	на	сите	
можни	опции,	до	специфично	знаење	за	
евалуација	на	влијанието	(проценка	на	
ризик)	на	конечната	одлука.	Неопходно	
е	ваквиот	тип	на	надлежности	да	
бидат	развиени	од	”здравиот	разум”	за	
подлабоко	разбирање	на	сите	аспекти.

Ефективна комуникација е	
компетенција	неопходна	за	сите	нивоа,	
за	сите	позиции	во	организацијата,	
особено	за	основната	обврска	на	
стручните	лица	за	бзр	која	е	да	
комуницира	со	сите	вработени	на	
различни	нивоа,	на	голем	број	на	
прашања.	Преговорите	и	решавањето	
на	конфликти,	олеснувањето	и	
посредувањето,	даваат	постојан	
фидбек	и	барање	за	почитување	на	
правилата	и	прописите,	кои	често	не	се	
целосно	прифатени	(или	разбрани)	од	
вработените,	и	се	вештини	пропратени	
со	силна	ефективна	способност	за	
комуникација.		

Иако	описите	за	работа	ја	
специфицираат	неопходноста	од	
вештини	за	ефективна	комуникација,	од	
анкетите,	интервјуата	и	фокус	групите,	
ова	се	чини	дека	не	е	доволно	развиено	
на	ниво	на	јака	компетенција.	

Неопходно	е	да	се	подигне	свеста	
што	претставува	компетенцијата	
ефективна	комуникација:	таа	вклучува	
не	само	зборување	туку	и	(активно)	
слушање,	земање	во	предвид	на	
сите	мислења	пред	донесување	на	
одлука,	проценување	на	импликациите	
и	прилагодување	на	пораката	до	
вработените/слушателите.	Ова	се	
вештини	кои	се	вообичаено	поврзани	
со	позитивен	став,	но	исто	така	
се	и	вештини	кои	може	да	бидат	
истренирани	и	подобрени	со	цел	да	се	
добие	неопходната	комуникациска	и	
стручна	компетентност.	

Тимската работа е	компетенција	која	
произлегува	од:	разбирање	на	групната	
динамика	и	разбирање	на	динамиката	
на	групата	и	градење	на	тимски	акции;	
способност	за	работа	како	дел	од	
тим	со	еднакви	права	и	обврски	и	
подготвеност	да	се	земат	во	предвид	
новите	идеи	и	мислења	(споделување	
и	поддршка	на	вештини)	изведено	од	
ефикасна	комуникација	надлежност.

Во	рамките	на	описите	за	работна	
способност,	работата	како	дел	од	тимот	
е	предвидена	за	сите	позиции	како	
општ	услов.	Тимската	работа	треба	
да	ги	надминува	локалните	граници,	
во	смисла	на	размена	на	искуства	и	
специфични	знаења.	

Неопходно	е	да	се	развива	и	да	
се	практикува	тимската	работа	во	
смисла	на	доброволно	споделување	
на	информации	и	поддршка	на	сите	
чинители	во	процесот	на	спроведување	
и	унапредување	на	бзр.	Ова	е	многу	
поврзано	и	со	ефикасна	комуникација	
и	исто	така,	до	темелното	разбирање	на	
динамиката	на	групата,	мотивациските	
фактори,	лидерство	и	изворите	на	
енергија.	Управувањето	со	човечките	
ресурси	нуди	многу	корисни	концепти	
и	практични	алатки	за	подобрување	на	
способноста	да	се	работи	ефикасно	во	
хетероген	тим.




