
 

 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 

РАЗВОЈ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА КАМПАЊА – РАБОТНИЧКИ ПРАВА  

 

 

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.  

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 да се подобри 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. 

 

Покана за поднесување понуда во рамките на Компонента 1: Зголемено учество 

на ЕСС во обликување на националната агенда за економско-социјална реформа 

 

Оваа покана за поднесување понуди е наменета за изнаоѓање компании кои обезбедуваат 

услуги и се заинтересирани да придонесат кон креирање и спроведување на кампања за 

подигнување на свесноста за потребите на Економско-социјалниот совет во координација со 

проектниот тим на МОТ.  

  



 

 

 

Активност Детали за задачата Временска рамка 

1.6.2 – Развој и 
спроведување на 
медиумски кампањи  

Дизајнирање и спроведување кампања 
за подигнување на свесноста за правата 
на работниците, чија цел е: 
 
Подигнување на свесноста на 
младите, работниците, 
работодавачите и нивните 
организации за работничките права и 
обврски согласно Законот за работни 
обврски  
 
и ќе ги содржи најмалку следниве 
елементи: 
 
- мобилна апликација за правата на 
младите на работа 
-обука за младите за правата на работно 
место 
- апликација-квиз за средните училишта 
и за универзитетите 
- организирање натпревар меѓу 
училишта и настан како награда  
- мобилна апликација за работнички 
права на работно место   
- редизајн, хостинг и промоција на веб-
страницата за работнички права 
(различни алатки)  
- организирање прес-конференции, 
промотивни настани, соопштенија за 
медиуми  
- дизајнирање и печатење 
информативни летови, стикери, 
брошури  
- други маркетиншки алатки за 
подигнување на свесноста за 
работничките права  
 
Списокот на горенаведените производи 
не е ограничувачки.  Истиот може да се 
измени по консултации со проектниот 
тим и усогласување со одобрениот 
буџет. 

мај - септември 2020 – 
дизајн и подготовка на 
материјали за кампања 
 
септември 2020 – 
февруари 2021 – 
спроведување на 
кампањата 

  



 

 

Услови за квалификуваност 

Компанијата што ги обезбедува услугите треба да ги исполнува следниве услови: 

- да биде правно лице со целосно овластување да ги обезбедува бараните услуги;  

- да поседува соодветни човечки ресурси за извршување на очекуваните задачи навремено и 

по договорените цени;   

- да поседува соодветна инфраструктура (сопствена или најмена) за дизајнирање, 

производство и обезбедување на стоките и услугите поврзани со тековната проектна задача во 

време и на место договорени со корисникот;  

- да има искуство во полето на комуникации преку печатени и електронски средства и 

релевантно портфолио поврзано со соодветното барање;  

- да биде формален работодавач, да нема кривично или фискално досие и стабилна потврдена 

финансиска состојба.  

 

Начин на аплицирање 

Компаниите што ги обезбедуваат услугите заинтересирани да соработуваат со проектот 

Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, а го спроведува 

Меѓународната организација на трудот, во горенаведените области на експертиза треба да ги 

достават своите понуди најдоцна до 24 април 2020 година, на следните е-адреси: 

simjanoska@ilo.org, kalenzis@ilo.org и jovanovska@ilo.org    

Компаниите што ги обезбедуваат услугите треба да го достават следново:  

- Портфолио на агенцијата  

- Претходно искуство во соодветната област  

- Список референци   

- Техничка понуда (вклучително и креадивна идеја и маркетиншки алатки)  

- Финансиска понуда (вклучително и цената за дизајнирање и спроведување на 

кампањата)  

 

Компаниите што ќе влезат во потесен избор ќе треба да достават документи као доказ на 

правниот и финансискиот статус. 

МОТ го задржува правото да прифати или одбие апликација. Изборот на давателот на услугата 

ќе се изврши согласно процедурите на МОТ. Апликантите ќе бидат исконтактирани од страна 

на проектната канцеларија и ќе добијат проектна задача со детални барања и опис на 

задачите.   
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