
 

АНЕКС II:  

Oпис на работна задача 

Повик за ангажирање на еден (1) консултант за односи со јавност 

 

СПРОВЕДУВАЧ 

Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР 

 

ДОНАТОР 

Делегација на Европската Унија грантова шема “IPA Civil Society Facility and Media Programme 2018-

2019”- Оперативна поддршка на граѓанските организации во Република C.Македонија. 

EuropeAid/164650/DD/OPR/MK. 

 

Организациска позадина 

Македонското здружение за безбедност и здравје при работа (МЗЗПР) е најстарата воспоставена 

професионална граѓанска организација во Македонија и постои од средината на минатиот век, поточно 

од 1967 година. За време на својата професионална кариера, вреди да се напомене дека МЗЗПР од 2008 

е прв Колаборативен центар на МОТ, а од 2011 година  исто така служеше како фокусна точка на 

Европската агенција за безбедност и здравје при работа.На национално ниво, организацијата е вклучена 

во сите дебати поврзани со законодавството за БЗР и е дел од Националниот совет за безбедност и 

здравје при работа. Од септември 2015 година, со Одлука на Министерството за труд и социјална 

политика, е овластена организација за спроведување обуки за усовршување на стручните кадри од 

областа на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија.  

Вовед и историјат 

Проектот " Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за 

безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците," - EuropeAid/164650/DD/OPR/MK, се 

спроведува од Македонското здружение за заштита при работа( МЗЗПР) Скопје. 

Главната цел на проектот е да се е да придонесе за создавање на превентивна култура на несреќи 

при работа во земјава и земјите на Западен Балкан преку управување со функционален систем за 

безбедност и здравје при работа. 

Специфичната цел на проектот е е да се обезбеди усогласеност со европските стандарди со цел 

создавање на безбедно и здраво работно опкружување преку промовирање на знаење и едукација за 

добра заштита при работа и здравствени практики прифатливи и за работодавците и за вработените. 

 



 

ЦЕЛ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Активностите кои треба да се превземат за постигнување на предвидените цели во рамките на овој 

повик за ангажирање на еден експерт за односи со јавност: 

Главна задача на лице задолжено за односи со јавност е да ги врши сите задачи поврзани со 

информирање на јавноста и комуникација со корисниците и целните групи, како и соодветните државни 

институции. Под водство и надзор на раководителот на проектот и проектниот службеник наведениот 

експерт ќе помага на проектот и ќе се грижи за целокупната видливост на проектот и одржување на 

односите со јавноста.  

Клучни должности за позицијата: 

➢ Покривање на прашања поврзани со односи со јавност и видливост на проектот во согласност 

со регулативите и барањата на ЕУ и организација на соодветни активности за подобра видливост 

на проектот; 

➢ Креирање на ефективни пораки за постигнатите цели и резултати на проектот и испраќање до 

пошироката публика и специфичните целни групи на проектот; 

➢ Организација на активности за тековна размена на информации со засегнати страни, вклучувајќи 

медиуми и соодветни институции на национално и локално ниво; 

➢ Во тесна соработка со проекниот тим учествува во спроведување на комуникацискиот план за 

видливост на проектот. 

 

1. Консултантска одговорност, дату м на започнување и период на реализација на задачите 

За овој проект, се планира ангажирање на еден експерт со искуство во областа на медиумите и 

новинарството. Консултантот ќе бидат ангажиран вкупно 16 работни дена во период од 15.02.2020-

31.12.2020. 

 

2. Потребни квалификации и начин на аплицирање: 

Консултатнтите кои се заинтересирани да соработуваат при спроведувањето на активностите од 

проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и 

здравје при работа за работодавачите и работниците” треба да ги достават потребните документи 

најдоцна до 12.02.2020 на следнива e-mail адреса: kontakt@mzzpr.org.mk или лично на Ул. Востаничка 

2/7 1000 Скопје. 

 

Консултантот треба да го исполнува следните критериуми: 

• Високо образование во областа на општествените науки и/или новинарство; 

• Познавање и искуство во спроведување на проекти и комуникација и односи со јавност; 

• Познавање и користење на апликациите на Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); 

• Силни административни и организациски вештини, како и флексибилен пристап за работа; 

• Добри меки вештини (комуникација, тимска работа, одговорност). 
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Од страна на Консултантот потребно е да ги достават следниве документи: 

• Работна биографија; 

• Предлог методологија и пристап за извршување на активностите; 

 

 

3. Буџет 

Максимален буџет за спроведување на предвидениот ангажман е во БРУТО износ од  800  ЕУР. 

 

4. Начин на селекција 

Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат оценувани од страна на 

комисијата за оценување. Апликациите ќе се оценуваат според следниве критериум 

Техничка евалуација - максимален можен резултат – опсег 

Предложена методологија и временска рамка - 30 поени 

Работна биографија/Портфолио - 40 поени 

Вкупно поени 70 

Финансиска евалуација - максимална можна оценка 

Вкупно поени - 30 

Вкупно (техничка и финансиска евалуација) - 100 поени 

МЗЗПР го задржува правото да прифати или одбие некоја од добиените апликации. Изборот ќе 

биде направен врз основа на процедурите и критериумите од проекто " Обезбедување усогласеност со 

европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и 

работниците " со број на договор IPA/2019/413-818. 

 

5. Начин на известување 

Нацрт-извештајот се доставува се доставува најдоцна во рок од 5 дена по завршувањето и 

испорачувањето на договорените услуги.  

 

 


