
 

АНЕКС II: 
Опис на работна задача 

Повик за ангажирање на една компанија за развој на интегриран систем на база на стручни лица 
за безбедност при работа 

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 една компанија се наведени подолу. 

За да се постигне третата специфична цел од стратешката програма на Македонското здружение 
за заштита при работа за иницирање на развој на национална база на податоци на експерти од областа 
на БЗР неопходно е да се подготви интегрирам систем на база на податоци на стручни лица по БР во 
нашата земја, која последователно би служела како центар за потребите на работодавците, државните 
институции и оние од граѓанскиот сектор, во насока на професионализација на полето и размена на 
искуства за одредена активност. 

За таа цел, од компанијата се очекува да ја подготви и одржува база на податоци. 
Администрирањето на податоците се одговорност на нарачателот. 

Технички дел за подготовка на базата: 

Јавен дел 

• Основни податоци за сајтот, функционалноста, начин на регистрација и др. Информации 

Од јавен карактер 

Административен дел 

• Адинистрација на информации од јавен карактер 

○ страни, потстрани (дрвовидна структура) 

○ написи, слики, атачменти 

○ новости 

○ слајдер и др 

○ Банери 

• Администрација на информации за регистрирани корисници 
• Области на информации за корисникот (додавање, бришење/сокривање, 

изменување). Пр. Едукација, Лични податоци и тн. 

• Полиња со информации (додавање, бришење/сокривање, изменување). Во секој област, 
администраторот да има можност за ажурирање на полињата со информации.  
Пример 1: поле за завршено средно образование, поле за одбирање на степен на највосоко 
образование (во област „Едукација“).              
Пример 2: поле за датум на раѓање, поле за општина на раѓање (во област „Лични податоци“). 
Определување кои од податоците се од задолжителен карактер а кои се опциони. Ажурирање 
на пораки кои ќе се појавуваат доколку некој адолжителен податок не е внесен. Сортирање на 
полоњата со drag&drop. 



 

• Полињата на информации ќе припаѓаат на некој тип на поле (од листа на предефинирани 
типови): input box, select box, radio-button, checkbox, textarea, file input box) 

• Опционо, доколку полињата на информации се од типот на dropdown (select box) checkbox-ови 
или radio-buttons, да има можност за организирање на достапните опции за корисникот. 
Пример: наведување на сите општини во полето „општина на раѓање“. Сортирање на опциите 
со drag&drop. 

○ Преглед на регистрирани корисници и можност за експортирање на нивните податоци 

○ Поставување на документи (pdf) организирани во категории (пример закони) 

Дел за регистрирани корисници: 

• Регистрација со потврда за регистрација по email 
• Рсетирање на лозинки 
• Регистрација со веќе готов профил на gmail, facebook и twitter 
• Внесување на сите потребни податоци организирани од страна на администраторот (по 

област, поле и опција) 

• Преглед на податоци предвидени само за регистрирани членови 
• Можност за симнување на документи поставени од администраторите. 

 

Oдговорност, датум на започнување и период на реализација на задачите: 

За подготовка на базата се планира ангажирање на една компанија со повеќегодишно искуство 
во подготовка на софтверски решенија.  Временски период за испорака на оваа активност е 4 месеци од 
склучување на договорот за испорака на услуги.  

Резултати кои треба да се постигнат  

• Подготвена база на податоци за експерти од областа на безбедноста и здравјето при работа 

Буџет 

Буџетот треба да биде предложен во мкд без ДДВ 

Компаниите 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 15.03.2020 на следнава e-mail адреса: kontakt@mzzpr.org.mk или лично на Ул. Востаничка 
2/7 1000 Скопје. 

 
 

mailto:kontakt@mzzpr.org.mk


 

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

• Портфолио на компанијата со референтна листа на слични услуги реализирани од страна на 
понудувачот 

• Техничка и Финансиска понуда 

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 

• Портфолио и квалитет - 70 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 
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 база на податоци 
• Одржан еден едукативен состанок  
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