
 

АНЕКС II: 
Опис на работна задача 

Повик за ангажирање на еден (1) домашен експерт  

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 заштита 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 до 2019 година исто така делуваше како фокусна точка 

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

вклучена во сите активности 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 за 

спречување на несреќи при работа на национално и меѓународно ниво со фокус на земјите од 

Западниот Балкан преку воспоставување и управување со функционален систем за безбедност и здравје 

при работа. 

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

на заштитата при работа 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 преземат за постигнување на предвидените цели во рамките на овој 

повик за ангажирање на еден експерт се наведени подолу: 

Активност 1.2.1 -  Преглед на тековната состојба и изготвување студија за примена на  

правилници и подзаконски акти од областа на безбедноста и здравјето при работа 

Соодветно законодавство и регулативи, заедно со адекватни средства за спроведување се 

суштински за заштита на безбедноста и здравјето на работниците. Законските барања за чија 

реализација во работењето, а со тоа и во деловниот систем и работните процеси се задолжителни, 

содржани се во голем број на прописи (закони, прописи, акти и слично) 

Законот за безбедност и здравје при работа создаде правна основа за донесување на низа подзаконски 

прописи. А, исто така и во склад со тенденцијата за хармонизација на македонското законодавство со 

легислативата на ЕУ во РМ се донесени и низа подзаконски акти – правилници кои произлегуваат од 

усогласување на националното законодавство со европската легислатива. 

 Целта на подготовка на оваа студија е да се направи увид во состојбата на степенот на 

донесувањето на подзаконските акти поврзани со безбедноста и здравјето при работа во согласност со 

Европските регулативи/директиви и нивната имлементација во пракса. Дополнително, оваа анализа 

треба да утврди кои постоечки правилници треба да се редефинираат, додека кои други правилници 

треба да бидат отповикани. Заклучоците од оваа анализа ќе бидат појдовна основа за детектирање на 

оние правилници кои недостасуваат и започнување на процес за донесување на нови подзаконски акти 

кои недостасуваат во насока на унапредување на законската рамка за БЗР. 

 

Експертска одговорност, датум на започнување и период на реализација на задачите 

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

здравјето при работа. Експертот ќе бидат ангажиран вкупно 5 работни дена. 

Индикативна временска рамка за спроведување на активностите e во период 15.06.2020-

15.07.2020 – 5 експертски денови 

 

Резултати кои треба да се постигнат од страна на Експертите 

Од експертот се очекува да ги преземат следниве активности: 

• Подготвена и доставена Студија за моменталната состојба и примена на подзаконски акти од 

областа на безбедноста и здравјето при работа 

 



 

Потребни квалификации и начин на аплицирање: 

Експертите 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 05.06.2020 на следнава e-mail адреса: kontakt@mzzpr.org.mk или лично на Ул. Востаничка 

2/7 1000 Скопје. 

Експертите треба да го исполнуваат следните критериуми: 

• Да се државјани на Република С. Македонија; 

• Да имаат најмалку диплома за завршено високо образование и најмалку 10 годишно искуство и 

експертиза во областа на безбедност и здравје при работа; 

• Да ја владеат состојбата и предизвиците во областа на трудовото право и безбедноста и 

здравјето при работа, во однос на законодавно-правната регулатива; 

• Да поседуваат Аналитички вештини. 

Од страна на Експертите потребно е да ги достават следниве документи: 

• Работна биографија; 

• Мотивациско писмо; 

• Предлог методологија и пристап за извршување на активностите; 

• Предложен буџет. 

Буџет 

Максимален буџет за спроведување на предложената активност е во БРУТО износ од 600,00  ЕУР. 

 

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 проектот „Обезбедување усогласеност со 
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европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и 

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

Начин на известување 

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

испорачувањето на договорените услуги. 

Дефинирање на индикатори 

 Индикаторите за предвидените активности во овој договор се: 

• Подготвена Студија 


