
 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ 
 

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА  
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ОБЛАСТА НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ПРИСТАП ДО 

ФИНАСИИ 
 

 

ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ  

Економско-социјалниот совет (ЕСС) е единствената трипартитна институција за социјален дијалог на 
национално ниво, со консултативна улога за Владата при развој и спроведување на економско-
социјални политики. ЕСС има советодавна улога и дава мислења и препораки до Владата за прашања 
поврзани со економскиот развој; политики за пазарот на трудот; политики за плати и цени во областа 
на трудовото и социјалното осигурување; социјална заштита; здравствена заштита; животна средина; 
фискална политика; работни услови и здравје и безбедност при работа; образование; култура; 
професионален развој, стручна обука и други области од економско-социјален интерес за 
работодавачите и работниците.  

Бројни извештаи од Европската Комисија за напредокот на земјата укажуваат на потреба од 
понатамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните засегнати страни во економијата. Во оваа 
насока, Меѓународната организација на трудот ѝ помага на земјата во своите заложби да го унапреди 
социјалниот дијалог, како клучен елемент на Европскиот социјален модел, со кој се промовира 
конкурентност, споделба на придобивки и зајакнување на економскиот просперитет и социјалната 
благосостојба. Оваа помош се канализира преку проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, 
проект финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Меѓународната организација на трудот.  
 

Општата цел на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог е подобрување на социјалниот дијалог 
како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Ова ќе се оствари преку зајакнување 
на институциите и законодавството, како и со активности насочени кон зајакнување на капацитетите 
на трипартитните засегнати страни за нивна ефективна вклученост во социјалниот дијалог. Проектот 
се состои од три конкретни компоненти, имено:  

 

Конкретна цел 1 Зголемено учество на ЕСС во обликување на националната агенда за 
економско-социјална реформа 

Конкретна цел 2 Зголемено учество на локалните ЕСС во формулирање и спроведување на 
локални политики за вработување 

Конкретна цел 3 Зголемена ефективност на организациите на работодавачи и на 
работници 

 

Компонента 1 има за цел подобрување на функционирањето и видливоста на ЕСС преку развивање 
на методи за зголемување на влијанието на ЕСС и надминување на предизвиците со финансирање, 
давање мислења и следење на последователните активности од препораките/мислењата/советите. 
Со активноста ќе се олесни националното размислување околу потребните промени во тековните 
законски и институционални рамки на ЕСС и ќе им се помогне на трипартитните чинители во процесот 
на барање соодветни решенија за тековните законски и практични тесни грла.     



 

 

 
Повик за изразување интерес во рамките на Компонента 1: Зголемено учество на ЕСС 

во обликување на националната агенда за економско-социјална реформа  
 

Овој повик за изразување интерес е наменет за изнаоѓање двајца консултанти и/или консултантски 
фирми со деловно и економско искуство, кои се квалификувани за развивање предлог политика и 
план за подобрување на поддршката за развој на претприемачки вештини во Република Северна 
Македонија.   
Се повикуваат соработниците и/или консултантските фирми кои се заинтересирани за извршување 
на долунаведените задачи да ги поднесат своите пријави: 

 

Активност Детали за задачата Временска рамка Проценет број 
денови 

1.5.1 Трипартитно 
истражување  
на критичните области за 
овозможувачка средина за 
одржливи претпријатија 
(ОСОП) – претприемачка 
култура 
 

Активноста е наменета за 
Економско-социјалниот совет и 
се заснова на Ажурирање на 
извештајот за клучните 
ограничувања во деловната 
средина подготвен во 2019 
година, особено поглавјето 
поврзано со претприемачка 
култура.  
Предлог-политиката ќе се 
развие во консултации со 
членовите на ЕСС и други 
релевантни засегнати страни 
(работодавачи, деловни 
заедници, даватели на обуки за 
вештини). Задачата ќе опфаќа: 

- истражување (desk 
research) 

- дискусии лице-в-лице  
- фасилитирање фокус-групи 
- работилница за 

валидација 
- можна презентација пред 

Економско-социјалниот 
совет 

 
Очекувани производи: 

- Предлог политика за 
лобирање за промовирање 
на претприемачки вештини: 
основни информации, 
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тековна состојба, утврдени 
предизвици, предложени 
политики/мерки за 
надминување на 
предизвиците, план 
(roadmap) за идни дејства.  

 

1.5.1.  Трипартитно 
истражување  
на критичните области за 
овозможувачка средина за 
одржливи претпријатија 
(ОСОП) – пристап до 
финансиски услуги 
 

Активноста е наменета за 
Економско-социјалниот совет и 
се заснова на Ажурирање на 
извештајот за клучните 
ограничувања во деловната 
средина подготвен во 2019 
година, особено поглавјето 
поврзано со пристап до 
финансиски услуги. 
Задачата ќе опфаќа 
понатамошна процена за 
идентификување на тесните 
грла при пристап до шеми за 
финансирање и 
ограничувањата на СМП за 
пристап до финансиску услуги, 
преку: 

- интервјуа лице-в-лице 
- анкета на репрезентативен 

примерок на 
претпријатија, имајќи ги 
предвид големината, 
секторот и регионот 

- фасилитирање фокус групи  
- секундарно истражување 

врз основа на 
методологијата за ОСОП 

- работилница за 
валидација 

- можна презентација пред 
Економско-социјалниот 
совет 

 
Очекувани производи: 

- Два типа прашалници 
(интервју и анкета/фокус 
групи) 

- Детален аналитички 
извештај 

- Предлог политика за 
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Начин на аплицирање за надворешни соработници/консултантски фирми  

Надворешните консултанти и/или консултантските фирми заинтересирани за соработка со ИПА 
проектот за Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го спроведува МОТ, во горенаведените области 
на експертиза се повикуваат да ги поднесат своите апликации најдоцна до 7 октомври 2019 година 
на следниве е-адреси: simjanoska@ilo.org; kalenzis@ilo.org и jovanovska@ilo.org, конкретно 
наведувајќи ја темата за која аплицираат. 

 

Услови за квалификуваност: 

- Минимум 5-годишно искуство во соодветната област на експертиза; 

- Универзитетска диплома најмалку од втор циклус на студии (магистерски студии);  

- Одлично познавање на англискиот јазик и познавање на соодветната стручна терминологија; 

- Силни аналитички вештини и практично искуство во слична област; 

- Ориентираност кон клиенти, тактичност и способност за работа со луѓе и ефективно 
обезбедување услуги; 

- Способност за справување со текот на информациите и почитување крајни рокови и обврски; 

- Соодветна банкарска сметка за трансфери од странство.  

 

Консултантските компании треба да го достават следново: 

- Пропратно писмо (краток преглед за компанијата) 

- Претходно искуство во соодветната област 

- Список референци 

 

Индивидуални кандидати треба да го достават следново: 

-   Кратка биографија (ЦВ) 

-  Краток опис со објаснување дека имаат соодветно професионално знаење и искуство да учествуваат 
во споменатата проектна активност 

 

Согласно правилата на МОТ за проекти, државни службеници не може да се ангажираат како 
експерти. МОТ го задржува правото да прифати или одбие каква било апликација. Изборот на 
кандидати ќе биде согласно проектните процедури на МОТ.  

 

подобрен пристап до 
финансии 

- План (roadmap) за 
подобрување на пристапот 
до финансии  

 

mailto:simjanoska@ilo.org
mailto:jovanovska@ilo.org


 

 

Ќе се контактираат само избраните кандидати. 

Сите кандидати избрани за одредена задача ќе потпишат договор за надворешна соработка со МОТ 
за соодветната задача со определена временска рамка; ова во ниеден случај не подразбира 
постојано вработување во МОТ или очекување за истото.     

 

  
 
 


