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12:30-14:00
РАБОТНА СЕКЦИЈА – БЕЗБЕДНОСТ ПРИ 

РАБОТА (ПРЕДАВАЛНА 4)

12:30-12:45
д-р Душан Николовски
,,Организација на безбедносна работна и 
животна средина во производството“

12:45-13:00

д-р Синиша Цветковиќ, доц. Д-р Сашо 
Манасов
„Развој на здравата работна средина во РМ 
во контекст на постигнување на целите на 
стратегијата – Европа 2020“

10:00-13:15

д-р Јанко Бачев
„Меѓународно–правна заснованост во 
областа на безбедност и здравје при работа 
од аспект на меѓународната организација на 
трудот со осврт на правните основи во РМ“

13:15-13:30

м-р Спиро Мавровски, Н.Д. Талевски, М. К. 
Димовска, 
„Создавање, верификација и валидација на 
систем за безбедна работа“

13:30-13:45
Слаѓана Андоновска,дипл.инж.тех.
„Систем на управување со безбедност при 
работа“

13:45-14:00

Анастасија Дукоска дипл. инг 
„Имплементација на директивите на ЕУ 
во областа на безбедност при работа и 
безбедност од пожари“

14:00-16:00 ЗАЕДНИЧКИ РУЧЕК

16:00-18:00
РАБОТНА СЕКЦИЈА – БЕЗБЕДНОСТ ПРИ 

РАБОТА (ПРЕДАВАЛНА 4)

16:00-16:15 д-р Арсе Петрески
„Превенција од ризици при работа“

16:15-16:30

м-р Марија Гроздановска
„Анализа на состојбата во областа на 
безбедноста и здравјето при работа во РМ во 
периодот од 2010 – 2012 година“ 

16:30-16:45
Славољуб Ивановски, апсолвент, д-р 
Шекеринка Ивановска Процес на промени и 
заштита на здравјето на вработените

16:45-17:00

м-р Катерина Митковска -Трендова
„Развој на методите од марковата анализа 
за примена во инженерство за надежност, 
безбедност и одржување“

17:00-17:15
д-р Владимир Михајловски
„Ергономијата како мост помеѓу 
психолошката и инженерската практика“

17:15-17:30

Д-р. Александар Гроздановски
„Стратегија на одржување на сложени 
технички системи и квалитет на работно 
место“

17:30-17:45

Јане Шапардановски 
„Документација и обележувањa, кои треба да 
ја пратат опремата и заштитните системи кои 
се наменети за употреба во потенцијално 
експлозивни атмосфери

17:45-18:00

Дејан Николовски, дипл. правник 
Унапредување на психолошко – 
социолошките услови за работа на 
работното место во претпријатие

12:00-14:00
РАБОТНА СЕКЦИЈА – БЕЗБЕДНОСТ ОД 

ПОЖАРИ (ПРЕДАВАЛНА 5)

12:30-12:45

д-р Никола Николов
„Доброволното пожарникарство – дел 
од  системот за заштита од пожари: 
противпожарен сојуз на Македонија“

12:45-13:00

Ph. D Mende Solunčevski, Ph. D Toni Petreski 
„Организациска поставеност на 
пожарникарството во системот за заштита и 
спасување на Република Македонија“

13:00-13:15

Ph. D Mende Solunčevski, Ph. D Igor Dzoreski
„Развој на човечките ресурси во 
пожарникарството во Република 
Македонија“ 

13:15-13:30

Поповски Костадин, дипл.инж. Заштита од 
Пожари 
„Снабдување со вода на непристапни места 
при гаснењето на шумските пожари“

13:30-13:45
Росе Смилески, О. Поповски, Љ.Шошоловски
„Неексплодирани убојни средства (муниција) 
како причина за појава на експлозија-пожар“

13:45-14:00
Ph. D Toni Petreski , Ph. D Mende Solunčevski 
„Глобалното затоплување како 
транснационална безбедносна закана“

12:00-14:00 РАБОТНА СЕКЦИЈА – ЕКОНОМСКО 
ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ (ПРЕДАВАЛНА 6)

12:30-12:45

d-r.  Miroslav Andonovski, d-r. Dimitar Nikoloski, 
Ph. D. Nadica Fotev
“Економски пристап кон безбедноста и 
здравјето при работа: какви поуки можат да 
се извлечат за Република Македонија? „

12:45-13:00

d-r.  Miroslav Andonovski, d-r. Dimitar Nikoloski, 
Ph. D. Nadica Fotev 
„Безбедноста и здравјето при работа како 
суштински дел за профитабилноста на 
компаниите“ 

13:00-13:15

д-рСиниша Цветковиќ, д-р Сашо Манасов
„Инвестициите во безбедност и здравје 
при работа како детерминанта на развој на 
човечкиот капитал во РМ “

13:15-13:30

д-р Ленче Петреска, М-р Димитар Петрески
“Маркетинг канали на дистрибуција на 
производите за безбедност при работа и 
заштита од пожари’

13:30-13:45
Диана Белевска, М.Лутовска Ристеска
„Имиџ на работникот за обезбедување од 
психолошки аспект “ 

13:45-14:00

Марија К. Димовска, С. Мавровски, Н. Д. 
Талевски
„Креирање и имплементирање на антистрес 
програми за безбедна работа“
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10:00-12:00 Работна секција – БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 
(предавална 4)

10:00-10:15

Николче Д. Талевски, С. Мавровски,М. К. 
Димовска
Примена на логистика за квалитет на 
концептите за безбедна работа“

10:15-10:30

Д-р Стојан Дукоски
„Технички и технолошки фактори на 
безбедност при работа и безбедност од 
пожари“

10:30-10:45

Marko Djapan, I. Macuzic, B. Jeremic, P. Todor-
ovic, M. Milosevic, M. Radenkovic
„Improvement of occupational safety health 
knowledge and skills as a mandatory part of 
lifelong learning “

10:45-11:00
Raika Assenova Chingova
„De�ning the place in front hit of pedestrian 
by vehicle that left the accident “ 

11:00-11:15

Hristina Tomovska Julijana Tomovska, Marta 
Nedelkovska 
„Examining the impact of milk fat, tempera-
ture and time of storage on organochlorine 
pesticides safely goat milk “

11:15-11:30
М-р Благој Ѓоргиевски
„Безбедносни мерки за елиминирање и 
заштита од ризици во рударството “

11:30-11:45
Д-р Александар Петровски
„Безбедносно критични информациски 
системи“

11:45-12:00

м-р. Тони Палачаров, граф.инж., дипл.маш.
инж. Даниела Палачаров
„Безбедност и здравје во процесот на 
одржување на офсет литографската 
печатарска машина “

10:00-11:00 РАБОТНА СЕКЦИЈА – БЕЗБЕДНОСТ ОД 
ПОЖАРИ (ПРЕДАВАЛНА 5)

10:00-10:15
Карабасил Д., Петковић С., Радовић В.
„Утицај електромагнетних поља на 
ендокрини систем човека “

10:15-10:45

Д-р. Владимир Христовски, Драган 
Христовски Дипл.маш.инг. 
„Водорастворливи индустриски премази, 
како фактор за заштита на човековата 
околина “

10:45-11:00

Д-р Сашо Манасов
„Користење на гис технологија во 
процесите: гасење пожари и мониторинг на 
загадување на воздухот “

11:00-11:15

Д-р Орце Симонов
„Информационен систем за континуирано 
следење на микроклиматски услови во 
работни организации “

10:00-11:00 Работна секција – Економско психолошки 
аспекти (предавална 6)

10:00-10:15

Проф. Д-р Арсе Петрески 
„Медицински, социјални и психолошки 
аспекти на здравјето и безбедноста при 
работа “

10:15-10:30

Наташа Куртеска, апсолв., Д-р Шекеринка 
Ивановска
„Медицински и социјални аспекти на 
заштита на здравјето на вработените “

10:30-10:45

м-р Катерина Дојчинова, м-р Мартин 
Ѓорѓиев
„Психолошки аспекти на здравјето и 
безбедноста на работа “

10:45-11:00

Вангелица Гаврилова
„Рефлектирање на психоневрозите врз 
апсентизмот во услови на современа 
индустријализација “


