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ТВИНИНГ ПРОЕКТ 

МК 19 IPA AG 01 21 

 

„Подобрување на административните и оперативните капацитети на 

надлежните служби за заштита на растенијата “ 

 

Оглас за работно место: 
 

Помошник на Постојаниот твининг советник (RTA) 
 

 

Референтен број на објава: RTA/A/1 

Место на работа: 

 

Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство – Фитосанитарна управа 

2, Аминта Трети III 

1000 Скопје 

Република Северна Македонија 

 

Провизорен датум за почеток: 14 февруари 2022 година 

Времетраење на вработување: 21 месец (со полно работно време) 

Краен датум за апликации 
понеделник, 04 февруари 2022 година (24:00 

часот, GMT + 1) 
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1 . ПОЗАДИНА 

Овој твининг проект MK 19 IPA AG 01 е финансиран од ЕУ и имплементиран од конзорциумот 

формиран од: 

 

 Министерството за политики од областа на земјоделство, храна и шумарство (MiPAAF) 

на Италија (водечки партнер) 

 Информест, Италија (овластено мандатно тело за проектот) 

 Министерство за рурален развој и храна (MRDF) на Грција (јуниор партнер) 

 

Институција корисник е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

(МЗШВ) на Република Северна Македонија – Фитосанитарната управа. 

 

Општата цел на проектот е да се заштити здравјето на луѓето, животните и растенијата, 

животната средина и зголемување на конкурентноста и одржливоста на домашното 

производство на растенија и растителни производи преку подобрување на ефикасноста на 

Националниот систем за заштита на растенијата, обезбедувајќи правилна имплементација на 

националната политика и законодавство во согласност со  европското законодавството. 

 

 

2. ДОЛЖНОСТИ 

 

Директно одговорен на Постојниот твининг советник (RTA) во рамките на овој Твининг 

проект, дневните должности на помошникот на RTA се следни: 

 

 административна и помош во сметководствооо на Постојниот твининг советник 

(RTA) во текот на целото спроведување на Твининг проектот и поддршка за ефективна 

исполнување на задолжителните резултати од Твининг договорот; 

 обезбедување на добар проток на комуникации и координирање на различните Твининг 

партнери; 

 административна поддршка за Експертите од земјите-членки вклучени во краткорочни 

работни мисии (вклучувајќи ги и сите онлајн) во Северна Македонија во рамките на 

проектот; 
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Поконкретно, управувањето со канцеларијата и административните задачи вклучуваат: 

 обезбедување на поддршка за подготовка и испорака на работни активности како што 

е предвидено во Твининг Договорот, вклучително и организација на обуки, 

конференции, експертски мисии итн. и поврзани административни задачи; 

 работа на аранжмани за патување и аранжмани за состаноци за Проектните Лидери, 

RTA, краткорочните експерти од Италија и Грција и другите претставници на Твининг 

партнерите вклучени во проектот; 

 подготовка на потребната документација за мисијата на експертите: Услови за работа, 

сертификати за мисијата, споредни писма, водење евиденција и месечни патува на 

Проектните Лидери, вклучувајќи ги трошоците за RTA и трошоците за 

имплементација; 

 Поддршка на RTA и Информест, телото задолжено за проектот во управувањето и 

контролата на буџетот на проектот и кварталните извештаи; 

 обезбедување на ИТ, логистичка и административна поддршка за обуки, работилници, 

семинари и настани* воопшто, исто така нивната организација и 

финансиско/административно управување, како и активности за поддршка на 

Информест, Мандатното тело на проектот; 

 изготвување и уредување на релевантни Твининг проектни документи на македонски и 

англиски јазик; 

 водење записници од состаноци, Управни одбори, работилници итн. и подготвување 

белешки и збирни записи; 

 поддршка на RTA во неговата врска со Делегацијата на Европската Унија во Северна 

Македонија и сите релевантни национални институции; 

 други должности и ад хок поддршка на RTA вклучувајќи совети и насоки за локални 

прашања; 

 поддршка на асистент за превод на RTA во превод и толкување, доколку и кога е 

потребно. 

 

3. ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ИСКУСТВО 

Кандидатот се очекува да биде вреден поединец со одлични писмени и усни комуникациски 

вештини и способност за тесна соработка со Проектниот Лидер (PL), RTA и тимот на експерти. 

                                                           
Предмет на ситуацијата со пандемијата COVID-19 
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Асистентот на RTA не треба да бил во никакви договорни односи со Јавниот сектор на земјата 

корисник во текот на најмалку 6 месеци пред нивното вработување. 

 

За да се квалификува, апликантот мора да има: 

- Универзитетска диплома или еквивалентна квалификација за јавна администрација, 

менаџмент или која било друга дисциплина релевантна за позицијата; 

- Минимум 3 години општо професионално искуство 

- Искуство во сметководство и управување; 

- Одлични способности за пишување; 

- Капацитет за одржување на ефективно управување со документи и евиденција; 

- Организациски капацитети; 

- Течно познавање на писмен и говорен македонски и англиски јазик; 

- Добри компјутерски вештини, вклучувајќи MS апликации (Word, Excel, Outlook и Power 

Point); 

- Добро владеење со социјалните медиуми, конференциска платформа, клауд складирање и 

бекауп итн. 

- Одлични комуникациски и интерперсонални вештини; 

- Одлични тимски работни способности се неопходни заедно со вродената дипломатија; 

- Силно чувство за иницијатива и одговорност; 

- Способност за непречена соработка во мултикултурната средина. 

 

Следниве критериуми ќе се сметаат за предност на оваа позиција: 

- Академска образование во земјоделски науки; 

- Искуство како помошник во други проекти финансирани од ЕУ и/или меѓународни 

донатори; 

- Познавање на италијански јазик; 

- Работно искуство во меѓународна средина; 

- Познавање на јавната администрација од областа на земјоделството и руралниот развој во 

Северна Македонија; 

- Познавање на политиките и институциите на ЕУ; 
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- Познавање на Твининг Прирачникот (ве молиме проверете ја најновата ажурирана верзија 

на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_update_2020.pdf ) 

 

 

4. УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Асистентот на RTA ќе биде самовработен и ќе ја преземе целосната одговорност за плаќање 

на сите даноци и обврски кои произлегуваат од законодавството што е во сила во земјата, 

вклучително и за оние поврзани со медицинско и социјално осигурување. 

Задачата ќе биде со полно работно време и конкретниот договор ќе трае од датумот на 

потпишување во текот на периодот на спроведување на Твининг договорот. 

Работното време ќе биде како она што е на сила во администрацијата на корисникот. 

Сите договорни аспекти ќе се дискутираат директно со агенцијата „Информест“, 

официјалното Мандатно тело назначено од италијанското Министерство за земјоделство 

(MiPAAF – орган за спроведување) за административно и финансиско управување со 

проектот. 

 

5. ПОСТАПКИ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИЗБОР 

Квалификуваните кандидати треба да ги испратат своите апликации за горенаведената 

позиција, соодветно пополнети на англиски јазик, најдоцна до понеделник, 04 февруари 2022 

година (24:00 часот, GMT+1) на следните е-адреси: 

 gianluca.governatori@ersa.fvg.it (RTA на проектот) 

 g.giorgi@politicheagricole.it (Твининг канцеларија во MiPAAF) 

 lia.gover@informest.it (Мандатно тело за административно и финансиско управување со 

проектот) 

Ве молиме наведете го вашето презиме и референцата за позиција во темата на е-поштата како 

што следува: „ПРЕЗИМЕ“ РЕФ: RTA/A/1“ 

Вашата апликација, на англиски јазик, мора да содржи: 

- писмо за намери, потпишано од апликантот, во кое се објаснува усогласеноста со 

критериумите за подобност за наведената позиција; 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_update_2020.pdf
mailto:gianluca.governatori@ersa.fvg.it
mailto:g.giorgi@politicheagricole.it
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- CV (Europass формат *) на англиски јазик со детален опис на професионалното искуство и 

образование (со точни датуми); 

- Копии на придружни документи (дипломи на универзитет), препораки и сертификати на 

оригиналниот јазик и, доколку се достапни, на англиски јазик). 

Сите документи треба да се испратат еднаш во PDF формат. 

Некомплетните апликации или оние поднесени по горенаведениот рок нема да се сметаат 

за подобни. 

Само кандидатите избрани за интервју ќе бидат известени. 
 

Најмалку тројца (3) кандидати од потесниот круг ќе бидат поканети на 30-минутно интервју, 

кое ќе се одржи преку онлајн видео-повик. Ќе се состои од проверка на карактеристиките 

изразени од кандидатот во биографијата на кандидатот и превод на текст карактеристичен за 

предметот на твининг проектот од англиски на македонски и обратно. 

Интервјуто ќе се одржи во текот на неделата од 07 до 11 февруари 2022 година. Откако ќе 

заврши административната процедура, избраниот кандидат ќе биде информиран за 

очекуваниот почеток на ангажманот. Привремено, тоа може да биде на 14 февруари 2022 

година. 

Избраниот кандидат ќе потпише договор со Informest, Cadorna Street, бр. 36, 34170 Gorizia 

(Италија), како италијанско избрано „Мандатно тело“ задолжено за административно и 

финансиско сметководство на проектот. 

Пријавите нема да им бидат вратени на кандидатите. 

 

                                                           

*Достапно на: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

