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ТЕМА И ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 

 

Светот во кој живееме и работиме се менува во сите аспекти со неверојатна стапка 

речиси секој ден. Правилата на работење и правилата на живеење добиваат нови 

вредности кои честопати многумина од нас се обидуваат со огромни напори да ги 

следат и пред се да ги разберат. Затоа, во насока на основниот столб на 

превентивното работење, циклусот на континуирана проверка, проценка на 

ризиците поврзани со работното место, мора пред се да се свртиме кон себе. 

Погледот да го насочиме кон осознавање на тоа кој се е вклучен во нашата 

професија и следбено на тоа да започнеме со меѓусебна поддршка и размена на 

знаења и искуства. Само на тој начин можеме да еволуираме и да направиме 

нашата професија да парира на предизвиците на современото работно место.  

Целта на оваа конференција е преку размена на теоретските и практичните 

искуства да се утврдат насоките на идните истражувања и развој во областа на 

безбедност и здравје при работа. Преку воспоставување на релации помеѓу 

соодветните институции од областа на БЗР, ќе се овозможи континуирана 

соработка помеѓу сите чинители во областа и можност за реализација на 

регионална мрежа BALcanOSH Network од релевантни институции преку која ќе се 

остварува постојана размена на искуства, заедничко организирање на обуки и 

тренинзи, проекти, како и примери од добра пракса.  

Оваа конференција го нуди токму тоа. На едно место да се соберат сите релевантни 

професионалци од Балканскиот регион и за прв пат да ја имаат можноста на настан 

кој заеднички го организираат, да разменат знаење и искуство, но пред се да имаат 

можност меѓусебно да се запознаат.  

Иницијативата на организаторите на Регионалната конференција е истата да 

прерасне во традиционална и која секоја година ќе се реализира во друга земја.  

 

ТЕМАТСКИ ПОДРАЧЈА КОИ ЌЕ БИДАТ ОПФАТЕНИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА: 

 
.Развој на национални стратегии, системи и програми за безбедноста и здравјето при 
работа  

.Проектен менаџмент од областа на безбедноста и здравјето на работа  

.Ризици и безбедносен инженеринг  

.Човечки ресурси во безбедноста и здравјето при работа - образование, обука и 
континуирана едукација  

.Управување со стресот на работно место  

.Информатички системи во безбедноста и здравјето при работа  

.Примери од добра пракса во мали и средни претпријатија  

 

Добредојдени се и трудови од други истражувачки подрачја да бидат презентирани 

на конференцијата. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Форуми 

Во склоп на Конференција ќе бидат организирани вкупно пет 

интерактивни и иновативни, максимално плодни форуми, отворени за 

дискусии и меѓународна размена на идеи и искуства.  

Темите на кои ќе се говори и дискутира, се веќе наведени во двата 

повици. 

Воедно, на овие форуми ќе биде опфатена и темата: 

 „Континуирана соработка помеѓу сите чинители во областа и можност 

за реализација на регионална мрежа BALcanOSH Network од релевантни 

институции преку која ќе се остварува постојана размена на искуства, 

заедничко организирање на обуки и тренинзи, проекти, како и примери од 

добра пракса“. 

ИНФОРМАЦИИ ЗА АВТОРИТЕ НА ТРУДОВИТЕ 

Место на одржување на Конференцијата 

Конференцијата ќе се одржи од 29-ти до 31-ви октомври 2015, во “Хотел 

Метропол”, Охрид, Македонија 

Информации за учесниците 

Плаќањето на учесниците кои се ко-организатори треба да се реализира до 30-ти 

јуни 2015. 

Апстрактите од трудовите треба да бидат пратени преку e-mail до 1-ви август. 

Комплетните трудови, напишани според правилата за пишување трудови, треба 

да бидат пратени преку e-mail bzr@mf.edu.mk, www.osh.bon-ton.com најдоцна до 

31-ви август 2015. 

Со трудовите, Ве молиме приложете и адреса за контакт, телефон и валиден e-mail. 

За прифаќање на трудовите, авторите ќе бидат информирани најдоцна до 15-ти 

септември 2015. 

Компаниите кои се заинтересирани за изложбен простор, треба да се пријават кај 

лицата за контакт најдоцна до 31-ви август. 

Публикации на трудовите 

Најдобрите трудови ќе бидат објавени во Научното списание, Машинско – 

Инженерство, CODEN: MINSC5, ISSN 1857-529; UDC 621 

Научното списание, Машинско – Инженерство е индексирано во INIS (International 

Nuclear Information System) 

Сите прифатени трудови, презентации и промотивни материјали ќе бидат во 

електронска верзија на таблети, кои се дел од конференциските материјали. 

Трудовите кои нема да бидат напишани кон упатствата, ќе им бидат вратени на 

авторите за корекции. 

Официјални јазици на конференцијата: Македонски и Англиски. 

mailto:bzr@mf.edu.mk
http://www.osh.bon-ton.com/


Услови за котизација: 

 

Тип на учество  
 

Услови за учество  
 

Пакет на услуги  
 

Цена на 
чинење  
 

Ко-организатор -Универзитет  
-Институт  
-Здружение  
-Компанија  
-Социјални партнери  

 

Комплетно покриени 2 полни 
пансиони со целокупниот 
материјал од конференцијата и 
сите организирани настани за 
10 учесници по избор на ко-
организаторот  

- (Организаторот ги 
покрива трошоците за 
котизација на десет 
труда)  

3000 евра 

Фирми (експо)  
 

Фирми од областа на безбедност и 
здравје при работа и против-
пожарна заштита  

 

Презентација на своите услуги и 
производи во текот на целата 
конференција и покритие за 2 
претставника од фирмата (2 
полни пансиона)  

1000 евра 

Учесници - 
индивидуално (со 
користење на 
пакет услуги на 
организаторот)  
 

Стручни лица, академски кадар, 
магистранти и докторанди во 
областа на БЗР, менаџери на 
компании, инспектори од областа 
на трудот, претставници од редот 
на вработените, социјални 
партнери итн.  

Комплетно покриени 2 полни 
пансиони со целокупниот 
материјал од конференцијата и 
сите организирани настани  

 

320 евра 

Учесници – 

индивидуални (без 
користење на пакет 
услуги на 
организаторот)  

 

Стручни лица, академски кадар, 
магистранти и докторанди во 
областа на БЗР, менаџери на 
компании, инспектори од областа 
на трудот, претставници од редот 
на вработените, социјални 
партнери итн.  

Целокупниот материјал од 
конференцијата, како и ваучер 
за 2 ручека и кафе паузи  

 

120 евра 

Автори на трудови   Котизација на трудови  50 евра 

 

 

 

Плаќањето треба да се изврши преку: жиро с-ка 200002871352670 

Банка : Стопанска Банка АД, Скопје,Р. Македонија 

Име на сметката ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Име на под сметката - Конференција БЗР Бон –Тон 

Цел на дознака: Учество на Регионална Конференција,  

 

* ДДВ (данок на додадена вредност) е вклучен во цената. 

 

 

 

 



 

Лица за контакт: 

 

 М-р Трајче Велковски, Машински факултет, Скопје 

Teл. +389 2 3099 200; +389 2 3099 276 

E-mail: trajce.velkovski@mf.edu.mk  

 Славица Јанкова, Македонско здружение за безбедност и здравје при работа  

Teл. +389 75 432 071 

E-mail: slavica.s@mzzpr.org.mk  

 Весна Здравковска, секретар на Здружението за безбедност и здравје при 

работа “28-ми Април”  

 Teл. +389 70 554 400 

E-mail: info@zbr28april.mk 

mailto:jasmina.chaloska@mf.edu.mk
mailto:slavica.s@mzzpr.org.mk
mailto:info@zbr28april.mk

