
МЗЗПР во континуитет од 
2008 година објавува Годишен 
извештај за смртни случаи, 
повреди и несреќи на работа. 
Како извор за добивање на 
податоци за настанати несреќи 
при работа ги користеше 
информациите објавени во 
пишаните и електронски 
медиуми во Р. Македонија.
Добиените информации за 
настанати несреќи при работа од медиумите беа 
основа за направените анализи на податоците за 
кои Македонското здружение за заштита при работа 
издава годишен извештај за несреќи при работа и ги 
објавувва на својата веб страна.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 
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БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

       МОЖЕ ДА СПАСАТ ЖИВОТИ

Проектот е финансиран од Европската Унија

“Обезбедување усогласеност со европските 
стандарди за добри практики за безбедност 

и здравје при работа за работодавачите и 
работниците“

Годишен извештај за 
несреќи при работа
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28 април „Светски ден за 
безбедност и здравје при 

работа“



Во 2003 година, Меѓународната организација на 
трудот (МОТ) започна да го одбележува Светскиот 
ден со цел да се нагласи превенцијата од 
несреќи и болести при работа, искористувајќи ги 
традиционалните јаки страни на трипартизмот и 
социјалниот дијалог на МОТ.

Оваа одбележување е составен 
дел на Глобалната стратегија 
за безбедност и здравје при 
работа на МОТ, како што е 
документирано во Заклучоците 
на Меѓународната конференција 
за труд во јуни 2003 година. 
Еден од главните столбови 
на Глобалната стратегија е 
застапувањето, Светскиот ден 
за безбедност и Здравјето на 
работа е значајна алатка за подигање на свеста за 
тоа како да се направи работата безбедна и здрава и 
за потребата од подигнување на политичкиот профил 
на безбедност и здравје при работа.

28 април е исто така Меѓународен ден на 
комеморацијата за загинатите и повредени работници, 
организиран ширум светот од синдикалните движења 
од 1996 година.
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28 април „Светски ден 
за безбедност и здравје 
при работа“

Создавање култура за 
безбедност и здравје 
при работа

Светски ден за безбедност и здравје при работа на 
28 април промовира превенција на професионални 
несреќи и болести на глобално ниво. Тоа е кампања 
за подигнување на свеста, насочена кон фокусирање 
на меѓународното внимание на големината на 
проблемот и на тоа како промовирање и создавање 
на култура за безбедност и здравје може да помогне 
во намалување на бројот на смртни случаи и повреди 
поврзани со работата.

Македонското здружение за заштита при работа во 
рамки на своите активност активно секоја година 
учествува во одбележувањето на 28 април светски 
ден за Безбедност и здравје при работа со низа 
активност преку организирање на различни настани 
како и преку медиумска покриеност. Оваа година, 
следствено пандемијата која ја зафати целата земјина 
топка,  кампањата е со мото „Запрете ја пандемијата, 
безбедноста и здравјето при работа мже да спасат 
животи“

Последните две години 28 април - Светскиот ден за 
безбедност и здравје при работа го одбележуваме 
со засадување на дрвца за секој починат работник 
на работното место, со цел да направи најмал 
меморијален парк на светот

ЗАПРЕТЕ ЈА ПАНДЕМИЈАТА, БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА МОЖЕ ДА СПАСАТ ЖИВОТИ


