
 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ 

 

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС 

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ТРИПАРТИТНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ 

 

 

ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ 

Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за 

натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните актери во економијата. Во оваа 

насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за 

унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален 

модел, што ги промовира конкурентноста, споделувањето на користите и зајакнувањето на 

економскиот просперитет и социјалната добросостојба. Оваа помош е канализирана преку 

проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, што се финансира од Европската унија и се 

спроведува од Меѓународната организација на трудот.  

Општата цел на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог е да се подобри социјалниот 

дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Ова ќе се постигне преку 

институционални и законодавни подобрувања, заедно со активности наменети за зајакнување 

на капацитетите на трипартитните актери за ефективно вклучување во социјален дијалог. 

Проектот се состои од три посебни компоненти, поточно: 

 

Посебна цел 1 Зајакнато учество на ЕСС во обликувањето на националната програма за 
економски и социјални реформи 

Посебна цел 2 Зголемено учество на локалните ЕСС во формулирањето и 
спроведувањето на локалните политики за вработување 

Посебна цел 3 Зголемена ефективност на синдикатите и организациите на 
работодавачите 

 

Компонента 1 има за цел да ги подобри функционирањето и видливоста на ЕСС преку 

осмислување методи за зголемување на неговото влијание и надминување на предизвиците 

во однос на финансирањето, носењето мислења и следењето на исполнувањето на неговите 

препораки/мислења/совети. Акцијата ќе го овозможи националното разгледување на 

неопходните промени на тековната правна и институционална рамка на ЕСС и ќе им помогне 

на трипартитните конституенти во наоѓањето посебно приспособени решенија за тековните 

правни и практични тесни грла. 

Компонента 2 се фокусира на подобрувањето на социјалниот дијалог на локално ниво преку 

подобрување на структурата и функционирањето на локалните Економско-социјални совети 

(ЛЕСС) со можност за заживување на локалните совети што не се функционални.  

 

  



 

 

Повик за изразување интерес во рамките на Компонента 1 и Компонента 2:  

Зајакнато учество на ЕСС во обликувањето на економската и социјалната 

политика на национално и локално ниво 

 
Овие повици за изразување интерес се наменети за наоѓање консултанти и/или консултантски 

друштва со искуство во областа на економијата, правото и индустриските односи кои ќе бидат 

заинтересирани за извршување на задачите што се детално опишани во табелата долу. 

Активностите ќе се координираат од страна на г-ѓа Кристина Михеш, виш специјалист за 

социјален дијалог и трудово право од канцеларијата на МОТ во Будимпешта.  

Активност Опис на задачата 
Временска 

рамка 

Проценет 
број на 
денови 

1.1.1 Обука и поддршка на 
членовите на постојаните 
комисии во рамките на 
Економско-социјалниот 
совет (ЕСС)  

Активноста е наменета за назначените членови на 
трипартитната тематска комисија за неформална 
економија во рамките на ЕСС. 

Консултантот ќе го обезбеди следново: 

- Идентификација на законите што треба да се изменат 
во согласност со Законот за забрана и спречување на 
вршење нерегистрирана дејност; 

- Изготвување краток објаснителен извештај за 
неформалната економија што се заснова врз 
квантитативни и квалитативни докази; 

- Помош на членовите на постојаната комисија во 
изготвувањето контролни списоци за самопроцена на 
неформалноста и воспоставување еднообразен 
пристап. 

Крајни продукти: список на идентификувани 
одговорни институции; список на идентификувани 
закони што треба да се изменат, со посебен дел што 
се однесува на Законот за забрана и спречување на 
вршење нерегистрирана дејност; објаснителен 
извештај за неформалната економија; контролни 
списоци за самопроцена на неформалноста.   
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1.4.2 Изготвување 
извештаи на ЕСС за 
спроведувањето и 
влијанието на 
економските, социјалните 
и трудовите реформи 

Активноста е наменета за Секретаријатот на ЕСС и 
назначените членови на трипартитната тематска 
комисија за вработување и социјални прашања во 
рамките на ЕСС. Целта е да се соберат влезните 
податоци од претставниците на релевантните 
институции, организации и тела и нивно преточување 
во кохерентен стратешки документ. 
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Консултантот/консултантите ќе работат со 
одговорната комисија во ЕСС и ќе го обезбедат 
следново: 

- Ревидирање на постоечката Програма за економски 
и социјални реформи (ПЕСР) 2020 г., со 
продолжување на нејзината временска рамка за 
периодот до 2022 г.; 

- Ревидирање и ажурирање на анализата на контекстот 
во областите на (i) пазар на труд и вработување; (ii) 
човечки капитал и вештини; и (iii) социјална 
инклузија и социјална заштита, како и евидентирање 
на постигнувањата; 

- Идентификација и преглед на релевантните владини 
стратешки и оперативни документи и програми во 
горенаведените области, што треба да бидат 
одразени во ревидираната ПЕСР; 

- Преглед и оценување на релевантноста на 
постоечките (ПЕСР 2020 г.) предизвици, цели, 
посебни мерки, показатели и очекувани резултати, 
и, врз основа на консултации и придонеси од 
членовите на комисијата на ЕСС, предложување 
ажурирани/нови што ќе го опфатат дополнителниот 
двегодишен период; 

- Консултирање со постојаната комисија на ЕСС и 
изготвување на ревидирана ПЕСР 2022, заедно со 
соодветниот акциски план (матрица на цели и мерки) 
и матрицата на показатели и очекувани резултати, 
вградување на сите коментари и финализирање на 
документите. Документите ќе бидат предмет на 
одобрување од страна на Економско-социјалниот 
совет. 

Крајни продукти:  Нацрт ревидирана ПЕСР 2022 со 
Акциски план и табела со показатели 

2.1.4 Изготвување 
сеопфатен извештај за 
структурата, 
функционирањето и 
ефективноста на 
локалните Економско-
социјални совети (ЛЕСС) со 
препораки за секој од 12 
ЛЕСС 

Активноста е наменета за локалните Економско-
социјални совети. 

Консултантот ќе го обезбеди следново: 

- Преглед на документацијата во врска со работењето 
на ЛЕСС (врз основа на извештаите за хоризонтален 
преглед изготвени од 12те ЛЕСС); 

- Интервјуа со ЛЕСС; 

- Изготвување извештај со препораки, врз основа на 
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извештаите за хоризонтален преглед, негово 
презентирање на работилница, вградување какви 
било коментари и финализирање на документот.  

Крајни продукти: Сеопфатен извештај за структурата, 
функционирањето и ефективноста на локалниот 
трипартитен социјален дијалог, вклучувајќи посебни 
препораки. 



 

 

Пријавување од страна на надворешни соработници/консултантски друштва 

Надворешните консултанти и/или консултантски друштва што се заинтересирани со соработка 

со ИПА/МОТ проектот за Зајакнување на социјалниот дијалог во горенаведените области на 

експертиза се замолуваат да ги поднесат своите изрази на интерес најдоцна до 28 јуни 2019 

година преку електронска пошта на следниве адреси simjanoska@ilo.org; kalenzis@ilo.org и 

jovanovska@ilo.org, со посебна назнака за бројот на активноста за којашто се пријавуваат. 

 

Барања: 

- Најмалку 5 години искуство во соодветната област на експертиза; 

- Универзитетска диплома;  

- Добро познавање на англискиот јазик и познавање на стручната терминологија; 

- Силни аналитички вештини и практично искуство во работа од сличен вид; 

- Способност за управување со текот на информациите и почитување на роковите и 
обврските; 

- Сметка во банка што е соодветна за прием на средства од странство. 

 

Консултантските друштва треба да го поднесат следново: 

- Пропратно писмо (преглед за друштвото) 

- Претходно искуство во релевантната област 

- Список со референци 

 

Индивидуалните соработници треба да го поднесат следново: 

- Кратка биографија (CV) 

- Список со референци што покажува дека го поседуваат соодветното стручно знаење и 

искуство за учество во наведените проектни активности 

 

Во согласност со проектните правила на МОТ, експертите не може да бидат државни 

службеници. МОТ го задржува правото да прифати или одбие која било пријава. Изборот на 

кандидатите ќе биде извршен во согласност со проектните процедури на МОТ.  

Ќе бидат контактирани само кандидатите што ќе влезат во потесен избор. 

Избраните кандидати ќе добијат проектна задача со детални барања и описи на задачите и ќе 

потпишат договор за надворешни соработници со МОТ за конкретната задача и со конкретно 

времетраење. Ова во никој случај не претставува постојано вработување од МОТ или какви 

било изгледи за тоа.   
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