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Повик за ангажирање на 2-ца консултанти за спроведување на обуки на тема 

„Загадувањето од пестициди во земјоделството и заштита на животната средина“ 

„Македонската асоцијација на земјоделски задруги“ – МАЗЗ е организација која  

ја консолидира работата на земјоделските задруги и нивните членови за 

остварување на нивните индивидуални и меѓусебни 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 задругарите и да работи на подобрување на условите на 

пазарот на производство. 

Повикот за ангажирање на 2 (два) консултанти за спроведување на вкупно 4 обуки 

за важноста на загадувањето со пестициди и заштита на животната средина се 

спроведува во рамките на проектот „Бизнис План 2019-2020“, финансиран од 

Европската Унија а спроведуван од МАЗЗ. 

Целта на обуката е миниумум 50 претставници на земјоделски задруги – членки на 

МАЗЗ од сите сектори и плански региони во Република Северна Македонија да се 

стекнат со знаења и информации за контролирана употреба на пестициди во 

земјоделството со посебен акцент на загадување на почвата т.е. производство на еко 

производи. 

 

Опис на ангажманот 

Секој експерт треба да спроведе 2 (две) еднодневни обуки на тема: Контролирана 

употреба на пестициди и заштита на почвата од загадување во земјоделството, кои 

треба да се реализираат во периодот втора половина на март – прва половина на 

април 2020 година, во два региона и тоа Струмица и Битола. 

Консултантите ќе бидат одговорни за подготвување методологија за спроведување 

на обуките, дизајнирана според потребите на учесниците. Содржината на обуките 

треба минимум да ги опфати следните теми: 

 Контаминација на почвата; 

 Добра земјоделска пракса за заштита на почвата од загадување со пестициди; 
 Добра земјоделска пракса за употреба и складирање на органски и 

неоргански ѓубрива; 

 Добра земјоделска пракса за спроведување на ефикасна заштита на растенијата; 

 Апликација на нехемиски мерки за заштита на растенијата; 

 Влијанието на загадувањето на земјоделската почва од пестициди врз 
животната средина. 
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Обврски кои треба да ги реализираат консултантите 

 Спроведување на 2 еднодневни обуки (2 консултанти x 2 обуки); 

 Изработка на методологија на работа (курикулум); 

 Изработка на презентации (Power Point) кои ќе останат на располагање на 
организацијата; 

 Изработка на извештај со препораки од испорачаните обуки и 

 Подготовка на работни материјали за учесниците на работилниците. 
 

Потребни квалификации на консултантот 

 Завршено Високо образование; 

 Искуство  од  најмалку  3  години  во  спроведување  обуки  на  иста или слчична 
тема која се однесува на контролирана употреба на пестициди и заштита на 
почвата од загадување во земјоделството; 

 Добро развиени интерперсонални и вештини за работа во тим; 

 Мултикултурни  вредности  и  споспобност  за  приспособување  за  работа  во  
мулти- етничка средина; 

 Способност за планирање и организација; 

 Течно говорење на македонскиот јазик; 

 Компјутерски вештини MS Office и Internet; 

 Државјанин на Република Северна Македонија. 
 

Критериуми за избор на консултант 

 Искуство и број на одржани обуки од областа; 

 Финансиска понуда. 
 

Пријавување 

Сите заинтересираните кандидати можат да аплицираат најдоцна до 13 март (петок) 

2020 година, до 12:00 часот на електронската пошта mazz@mazz.mk. Кандидатите 

потребно е да ги достават следните документи: 

 Професионална биографија; 

 Портфолио/список на клиенти/организации за кои се спроведени исти/слични 
активности; 

 Предлог-методологија за планираните обуки. 

 Финансиска понуда т.е надомест по ден кој ги опфаќа сите трошоци (дневница 
плус патни трошоци). Понудата треба да вклучи 2 консултантски дена по 
консултант за испорака на 2 еднодненвни обуки. Понудената цена треба да биде 
изразена во бруто износ во денари со вклучен данок на личен доход. 
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