
„ПОДОБРУВАЊЕ НА ВКЛУЧЕНОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА 
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И ПРИ 
ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ КАКО ПОДРШКА НА ДРЖАВАТА ВО 

ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ”

Проектот го спроведуваат:

МЗЗПР

Почнувајќи од 1-ви Јануари 2019 
година, во рамките на проектот 

“Подобрување на вклученоста и 
влијанието на граѓанското општество во 
јавните политики за безбедност и здравје 
при работа и при донесувањето одлуки 
како подршка на државата во процесите 
на пристапување кон ЕУ”, се започна 
со имплементација на акциите на кои 
им беше доделен субгрант. Проектот 
е финансиран од Европската Унија. 
Вкупно десет (10) граѓански организации 
и здруженија добија грант во рамките на 
програмата за суб-грантирање. 

Весна Ристовска, менаџер на проектот 
зборува за придобивките и предизвиците 
при спроведување на грантовата 
шема. Градењето на капацитетите 
на граѓанските организации со 
доделувањето на подгрантови им 
овозможија на локалните организации 
да работат на одредени прашања од 
областа безбедноста и здравјето при 
работа што ги засегаат заедниците 
во коишто работат, поставувајќи 
добар пример за овозможувањето на 
развојот на граѓанското општество. 
Организациски развој, финансиска 
одржливост, застапување, обезбедување 
услуги, секторска инфраструктура и 
имиџ на организациите во јавноста се 
клучните компоненти кои беа применети 
преку реализација на оваа грантова 
шема.Ристовска истакнува дека наша 
цел е да видиме влијателно граѓанското 
општество подготвено за спроведување 

на клучните реформи за заштита при 
работа и условите за работа, како 
подршка на нашата земја во процесите 
за пристапување кон ЕУ.  

Во ова издание ви ги презентираме 
резултатите од завршената 
имплементација на две суб-
грантирани акции, во имплементација 
на: 

• Здружението на судска 
администрација – ЗСА и

• Асоцијацијата на Хотели, 
Ресторани, Кафетерии и 
Автокампови - ХОТАМ
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Весна Ристовска - Проект менаџер

Проектот е финансиран од Европската Унија

ПРОМОВИРАМЕ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА 
ОД КОРИСТЕЊЕ НА ГРАНТОВА ШЕМА

ДА ГО ЗГОЛЕМИМЕ ГРАЃАНСКИОТ ПРОСТОР ПРЕКУ СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА БЗР
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Име на акцијата: „Безбедност и 
здравје при работа на вработените 
во институциите на судскиот 
систeм во Р.С.Македонија“

Спроведувач: Здружение на судска 
администрација – ЗСА.

Имплементирани активности:

Здружението на судска 
администрација – ЗСА успешно 
ја спроведе шесмесечната акција 
и успеа преку своите активности 
да се зборува за безбедноста и 
здравјето при работа и во судската 
администрација. Акцијата успеа 
преку организирање на една 
дводневна темелна обука да 
едуцира 14 членови за лобирање 
и застапување за безбедност и 
здравје при работа. Основна цел 
на обуката беше стекнување со 
вештини и знаења од областа на 

застапувањето и лобирањето на 
членовите од здружението на 
судска администрација (ЗСА). 
Постигнувањето на оваа цел треба 
да придонесе кон подобрување 
на внатрешните капацитети на 
ЗСА, како организација, која се 
грижи за унапредување на правата 
на претставниците на судската 
администрација во РСМ. Вештините 
и знаењата стекнати на оваа обука 
имаат за цел на индивидуално ниво, 
учесниците, односно членовите 
на ЗСА, да ги подобрат своите 
вештини со цел поефикасно учество 
во спроведување на мисијата на 
организацијата, како и да се обезбеди 
дополнителен организациски 
развој во областа на застапување и 
лобирање, алатки и методи кои ќе 
бидат искористени за развивање и 
спроведување на проекти кои имаат 
за цел да го зајакнат вијанието врз 
јавните политики за безбедност и 
здравје при работа. 
Акцијата има влијание и врз 
подигнувањето на свеста за безбедни 
и здрави работни места. Здружението 
на судска администрација 
формираше  тим составен од 7 
членови и 7 заменици одговорни 
за следење на спроведувањето 
на законските регулативи за 
безбедноста и здравјето при 
работа во судовите во РСМ. Клучна 
активност со олвој значаен проект е 
спроведувањето на истражување и 
еднодневни активности во Основните 
судови во Охрид, Штип и Велес, со 

цел идентификување на состојбата 
со мускулноскелетните заболувања 
и повреди во три судски институции 
во РМ. Преку добиените податоци 
и анализа, подготвен е  прирачник  
насловен како “ Ергономски анализи 
за детекција на потенцијални 
мускуло- скелетни заболувања кај 
судските административни работници 
и препораки за ергономско 
уредување. Истражувањето нуди  
конкретни препораки за превенција 
на мускулноскелетните заболувања, 
вежби и совети за правилна употреба 
на секој предмет од секојдневието во 

текот на работното време (компјутер, 
маус, тастатура, стол, маса.....). Со цел  
информираност на сите вработени 
во судските инститции во РСМ беа 
подготвени постери и истите беа 
прикачени во просториите каде 
вработените ја обавуваат својата 
должност. Прирачникот, заедно со 
резултатите од истражувањата, се 
објавени на веб страната на ЗСА: 
http://www.zsarm.com/  и на:
http://mzzpr.org.mk



Име на акцијата: „БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ВО ХОТЕЛСКО-
УГОСТИТЕЛСКИОТ СЕКТОР“

Спроведувач: Асоцијација на 
Хотели, Ресторани, Кафетерии и 
Автокампови - ХОТАМ.

Имплементирани активности:

Асоцијацијата на Хотели, Ресторани, 
Кафетерии и Автокампови – ХОТАМ, 
успешно ја спроведе акцијата 
“Безбедност и здравје при работа 
во хотелско-угостителскиот сектор“  
во периодот јануари – септември 
2019 година, се со цел да се 
унапредат политиките на БЗР во 
хотелско – угостителската дејност 
и со тоа да се подигане свеста кај 
членство вклучувајќи политики кои 
придонесуваат кон унапредување 
и проширување на механизми и 
конкретни мерки за безбедност и 
здравје при работа. 
Имено во рамките на проектот беше 
подготовна Анализа за утврдување 
на фактичката состојбата за 
спроведување на мерките на БЗР од 
членството на Хотам. Подготовката 
на истражување и анализа се 
појавија како неопходност која има 
за цел да се добијат релевантни 
сознанија токму од членството на 
Хотам. Преку анализата на потребите 
во хотелско-угостителскиот сектор 
се постигна подигнување на свеста 
за значењето на безбедноста и 
здравјето при работа и се придонесе 
кон вмрежување и активното 
учество на ХОТАМ во сферата 

на БЗР. Дополнително, оваа 
анализа придонесе како основа за 
понатамошно креирање на стратешки 
документи на организацијата со цел 
да се зајакне примената на БЗР во 
туристичко-угостителската дејност. 
Од анализата произлегоа следниве 
заклучоци и  препораки:
Поголема информираност на 
членството на Хотам за законот 
за БЗР особено во оној домен 
каде постојат проблеми во негова 
имплементација;
• Организирање на обуки на 

вработените, обуки на нестручниот 
кадар, едукација на вработените 
од страна на претставници од 
инспекоратот на трудот пред 
започнување на сезоната, 
потикнување на размена на 
инфомации поврзани со заштита 
при работа со вработените, 
подигање на свесноста и за 
примена на мерките;

• Подигање на јавната свест на 
вработените преку подготовка на 
акциски план кој ќе опфаќа мерки 
во оваа област;

• Подготовка на програма за БЗР во 
хотелско-угостителската дејност 
која ќе биде применлива за 
членството на Хотам.

Во продолжување на оваа активност 
во периодот од 4 - 6  септември 2019 
година во Охрид беше одржана 
дводневна Работилница за стратешко 
планирање за безбедност и здравје 
при работа на ХОТАМ. Присутните 
имаа можност да дискутираат во 

поглед на моменталната состојба и 
предизвиците со кои се соочуваат во 
доменот на БЗР. Оваа интерактивна 
работилница овозможи согледување 
на силните и слабите страни на 
Хотам, од каде потоа произлегоа 
заклучоци и препораки за 
понатамошно градење на стратешки 
документи и поголема ефикасност во 
нивното работење
Завршната конференцијата на тема 
„Предизвици и потреби за ефикасно 
спроведување на мерките за БЗР 
во хотелиерството“ беше одржана 
на 30 септември 2019 во Струга. Во 
воведно обраќање претседателот 
на Хотам, Крсте Блажески истакна 
благодарност за укажаната доверба 
за реализација на еден ваков значаен 
проект каде од спроведените 
активности произлега два значајни 
документи како Стратешки план и 
оперативен план на Хотам, во кои 
се интегрирани и мерки за БЗР. 
На темата „Предизвици и потреби 
за ефикасно спроведување на 
мерките за БЗР во хотелиерството“ 

дискутираше Ангел Димитров, кој ги 
презентираше Стратешкиот план и 
оперативната програмата за БЗР на 
ХОТАМ.  Присутните на настанот се 
согласија дека БЗР е еден од значаен 
сегменти во работата на членството 
на ХОТАМ и оттука подобрување 
на работните услови во рамките на 
туристичко-угостителски капацитети 
е се со цел намалување на повредите 
на работно место.
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