РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Покана за изразување интерес
(бр.002-15)
Република Македонија доби заем од страна на Светска банка за потребите на реализација на
Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации кој се имплементира во рамките на
Министерството за образование и наука. Дел од овие средства ќе бидат искористени за исплата на
обврските што ќе произлезат од договор кои ќе се склучи за ангажирање на следниот индивидуален
консултант: Консултант за животна средина.
Консултантот за животна средина ќе биде ангажиран во рамки на Единицата за управување со
проектот со скратено работно време од 20 часа неделно и ќе биде одговорен за
(1) проценка на апликациите за грантови по однос на влијание врз животната средина, (2) ревизија
на документацијата за управување со животната средина на секоја апликација за грант/под-проект,
вклучувајќи ги чек-листите и формите на плановите за управување со животната средина, (3)
учество во евалуација на апликациите и (4) спроведување обуки за потенцијалните апликанти и за
Единицата за управување со проектот со цел зајакнување на нивниот капацитет за справување со
ризиците во областа на заштита на животната средина поврзани со имплементација на подпроектите. Консултантот за животна средина исто така треба да ги советува апликантите за грант
средства по потреба во сите фази од процесот на подготовка и имплементација на грантовите/подпроектите;
Спроведување на соодветните процедури според Рамката за управување со животната средина
(Environmental Management Framework) на Проектот;
Мониторинг на под-проектите и доставување извештаи до Единицата за управување на проектот. За
под-проектите кои се проценети со повисок ризик мониторингот ќе се изведува по зачестена
динамика која одговара на природата на проектот. Индивидуалните планови за мониторинг ќе бидат
подготвени од страна на консултантот за животна средина во фазата на оценка на апликациите за
грант и ќе бидат усогласени со специјалистот за мониторинг и евалуација од Единицата за
управување со проектот. Извештаите треба да содржат статус на имплементација на мерките за
ублажување дефинирани со поединечните планови за управување со животната средина за секој
под-проект. Во случај на специфични појави извештајот треба да содржи препораки/наредни чекори
кои треба да се преземат од страна на Единицата за управување со проектот и добитниците на
грантови со индикативна временска рамка;
Обезбедување обука на квартално ниво или по потреба за вработените во Фондот за иновации и
технолошки развој по однос на стандардите за безбедност и заштита на животната средина и/или по
однос на специфични ситуации при проценка и евалуација на апликациите за грант.








Описот на работни задачи (Terms of Reference) на англиски јазик е достапен на веб страницата на
Министерството за образование и наука (http://mon.gov.mk/index.php/dokumenti/2014-07-30-12-00-34/sdisproekt)
Потребни квалификации:
-

-

Високо образование во соодветна област
Најмалку 5 години искуство во управување со аспекти на животната средина на развојни проекти
Најмалку 5 години искуство во подготовка на проценки на животна средина/планови за управување
со животна средина и програми за обуки за заштита на животната средина за јавни/државни
субјекти, невладини организации и други субјекти за различни видови проекти
Особено искуство во идентификација и приоритизација на ризици од областа на животната средина,
развој на соодветни алатки и методологија, управување со проекти на локално и регионално ниво
Искуство во работа на развојни проекти со меѓународни организации ќе се смета за предност
Одлични интерперсонални, презентациски и комуникациски вештини
Способност за тимска работа
Работа со компјутер (особено со WinWord и Excel програми-MS Office)

-

Одлични познавање на англискиот јазик (говорни и пишани способности).
Заинтересираните консултанти се упатуваат на точка 1.9 од процедурите за набавки на Светска
банка {Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits &
Grants] by World Bank Borrowers, January 2011 (“Consultant Guidelines”)}, каде се наведени политиките
на Светска банка по однос на судир на интереси.
Консултантот ќе биде избран врз основа на постапка за избор на индивидуален консултант согласно
процедурите за набавки на Светска банка (“Consultant Guidelines“).
Дополнителни информации може да се добијат на долунаведената адреса во работно време од
08:30 до 16:30.
Изјавите за интерес (CV на англиски јазик и писмо за изразување интерес) треба да се достават на
долунаведената адреса (по пошта или на e-mail) најдоцна до 02.03.2015 година.
Министерство за образование и наука-Проект за развој на вештини и поддршка на иновации
[За: Данијела Манева (по оглас за консултант за животна средина бр. 002-15)]
ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје
Република Македонија
e-mail: danijela.maneva@mon.gov.mk (CC: igor.krstevski@mon.gov.mk)

