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Повик #03/2022 за ангажирање на експерт за реализација на работилница за 
„Важноста на загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на 

животната средина“ 
„Македонска асоцијација на земјоделски задруги“ - (MAЗЗ) е организација што ја 
консолидира работата на земјоделските задруги и нивните членови за постигнување 
на нивните индивидуални и заемни права и интереси на модерен и демократски начин 
и придонесува за развој на одржливо земјоделство и квалитет на животот. Целта на 
организацијата е да ги заштити економските, социјалните и културните интереси на 
задругите и да работи на подобрување на условите на производствениот пазар. 
 
MAЗЗ има статус на социо-економски партнер на Владата на Република Северна 
Македонија и ги застапува интересите на земјоделските задруги пред МЗШВ. 
 
MAЗЗ е здружение основано во 2012 година, а од 2020 година MAЗЗ брои 51 член 
(земјоделски задруги од сите региони на земјата и од различни сектори). 
 
Повикот за ангажирање на експерт за реализирање на работилница за „Важноста на 
загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на животната средина“’ се 
реализира во рамките на Институционалниот грант на МАЗЗ и истиот е дел од 
активностите предвидени во Годишниот план за работа на организацијата кој е 
поддржан од Цивика мобилитас. Цивика мобилитас е програма на Швајцарската 
агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество во 
Македонија, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за 
меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е 
општествените промени во Северна Македонија да бидат поттикнати од силен 
граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со 
потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, 
така и на локално ниво.  
 
Опис на ангажманот 
Македонската асоцијација на земјоделски задруги бара да ангажира еден експерт чиј 
главен ангажман ќе биде спроведување на работилница за „Важноста на загадувањето 
од пестициди во земјоделството и заштита на животната средина“Целта на обуката 
беше претставниците на земјоделски задруги од регионот – членки на МАЗЗ да се 
запознаат подетално со хемиските средства за заштита на растенијата и правилен 
избор и употреба на пестициди, начините на манипулација со остатокот од средствата 
за заштита и хигиенски постапки при процесот на ракување со пестициди со посебен 
осврт на заштита на животната средина како и увид на други (нехемиски методи) за 
заштита на растенија со посебен осврт на еко (органско) производство. 
 
Обврски што треба да ги реализира експертот:  

Спроведување на  работилница за членките на MAЗЗ. 
• Експертот ќе биде одговорен за подготовка на методологија за работа (наставна 
програма) за спроведување на работилницата, дизајнирана според потребите на 
учесниците. Содржината на работилницата треба да ја опфати следната тема: 
„Важноста на загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на животната 
средина“. 
• Изработка на презентации на Power Point што ќе останат достапни на организацијата; 
• Подготовка на извештај со препораки од спроведената обука и 
• Подготовка на работни материјали за учесниците на работилницата. 
 
 

http://www.mazz.mk/
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Потребни квалификации на експертот: 

• Завршено високо образование; 

• Искуство од најмалку 3 години во спроведување обуки на тема: „Важноста на 

загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на животната средина“ 
• Одлични техники за работилница, со најмалку 3 години искуство; 
• Искуство во одржување на работилници, обуки, предавања, семинари; 
• Добро развиени вештини за меѓучовечка и тимска работа; 
•Мултикултурни вредности и способност да се прилагодат на работата во 
мултиетничко опкружување; 
• Способност за планирање и организирање; 
• Течно зборување на македонски и англиски јазик; 
• Компјутерски вештини MS Office и Интернет; 
• Државјанство на Република Северна Македонија. 
 
Критериуми за избор на експерт: 
• Искуство и број на реализирани обуки од оваа област; 
• Финансиска понуда. 
 
Процес на аплицирање 

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават најдоцна до 03.06.2022, до 16:00 
часот на е-пошта mazz@mazz.mk со предмет: Апликација за повик #03/2022 „Важноста 
на загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на животната средина“. 
Од апликантите се бара да ги достават следниве документи: 
• Професионално CV; 
• Портфолио / список на клиенти / организации за кои се испорачани исти / слични 
активности; 
• Предложена методологија за планираната работилница; 
• Финансиска понуда, т.е надомест по ден во бруто износ, со сите вклучени трошоци. 
Понудата треба да содржи цена по ден за консултантски активности за реализација на 
задачата. Согласно интересот, постои можност  работилницата да се повтори, односно 
да се организира уште една дводневна сесија. Понудената цена треба да биде 
изразена во бруто износ во македонски денари, вклучително и персонален данок на 
доход. 
Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши според принципот „најдобра вредност 
за парите“. Критериумите за квалитет ќе вклучуваат претходни проекти и експертско 
искуство засновано врз портфолиото на понудувачот. 
 

Оние кои се пријавиле ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски 
пат, најдоцна во рок од 3 дена по изборот. MAЗЗ го задржува правото да не избере 
ниту еден кандидат на овој повик, во случај дека добиените понуди не одговараат на 
потребниот квалитет. 
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