
  
 
 
 
 
 

 

До: м-р Дејан Ангеловски, Претседател на Здружение на инженери при работа „Тутела“  

Предмет: Одговор на допис 

Датум:  28.01.2019 година 

 

Почитувани колега Ангеловски,  

 

Ви благодарам за испратениот допис и покажаната иницијатива која е за поздравување. Македонското 
здружение за заштита при работа секогаш ја поддржува идејата за остварување на што е возможно 
поголем број на активности со кои се промовира заштитата при работа, а со тоа и безбедноста и здравјето 
при работа, сè со цел градење превентивна култура.   

Во Република Македонија, уште во далечната 2001 година, кога за првпат го одбележавме 28 април, 15 
години по ред непрекинато Македонското здружение за заштита при работа остана доследно на својата 
мисија и на национално ниво го одбележуваше овој ден. На наша иницијатива, во 2016 година, 
одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа го предадовме на Советот за 
безбедност и здравје при работа како единствено национално советодавно тело, каде членови се 
претставници на сите актери кои делуваат во областа, вклучувајќи ве и Вас.  

Но и тука не застанавме. И покрај настани организирани од страна на Советот за безбедност и здравје при 
работа, продолживме со одбележување на овој датум на кои традиционално се презентира и 
единствениот “Годишен извештај на несреќи при работа”. Нашите настојувања се секогаш овие настани 
организирани во наша режија е да кореспондираат со темата на кампањата промовирана од страна на 
Меѓународната организација на трудот (ILO). 

На крајот, уште еднаш Ви благодарам за дописот кој ни го доставивте, и кој безрезервно го подржуваме 
како иницијатива. Истиот, од погоре споменатите причини, веднаш ќе го искомуницираме со 
Претседателот на советот за безбедност и здравје при работа, Проф. др. Јованка Караџинска Бислимовска 
и сите договорени активности за 28 Април – Светскиот ден за безбедност и здравје при работа во 2019 
година, веднаш ќе бидат искомуницирани до Вас.  

Веруваме дека и оваа година заеднички, на достоинствен начин ќе го одбележиме овој ден.  

 
Со почит,  
 
 
М-р Милан ПЕТКОВСКИ, дипл.инж по ЗПР 
 
Претседател,  
Македонско здружение за заштита при работа 


