
 

 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 

РАЗВОЈ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА КАМПАЊА – СПРАВУВАЊЕ СО НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА 

 

 

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 средства за создавање повеќе и подобри работни места.  

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  
справување со неформалната 
економија, со фокус на непријавена 
работа, чија цел ќе биде: 
  
подигнување на свесноста на 
работниците и работодавачите и 
нивните организации за негативното 
влијание на непријавената работа; 
нивните можности да пријават 
непријавена работа; и да преминат од 
неформална во формална работа;   
 
подигнување на свесноста на 
компаниите за придобивките од и 
нивните обврски да ги пријавуваат 
работници, како и за ризикот од 
санкции доколку користат непријавена 
работа 
 
и ќе ги содржи најмалку следниве 
елементи: 
 
- организирање на конференција за 
печат, локален промотивен настан во 
Струга/Охрид, соопштенија за медиуми  
- 1 видео за придобивките од пријавена 
работа во секторот хотелиерство, 
ресторани и уготистелство (ХоРеКа) 
- 1 видео со работници и компании кои 
зборуваат за придобивките од 
пријавената работа 
- објави на социјални медиуми, 
придружени со привлечни визуелни 
елементи, анкети, инфографици и видеа  
- дизајн и печатење на 2 типа 
информативни летоци, стикери, 
брошури (еден општ и еден со фокус на 
ХоРеКа секторот - за локална 
дистрибуција во Струга/Охрид)  
 
Списокот на горенаведените производи 
не е ограничувачки. Истиот може да се 

јуни 2021 – развивање 
на кампањата 
 
јули - октомври 2021 – 
спроведување на 
кампањата 



 

 

измени по консултации со проектниот 
тим и усогласување со одобрениот 
буџет.  

 

Услови за квалификуваност  

Компанијата за услуги треба да ги исполнува следниве услови:  

- да биде правно лице со целосно овластување да обезбедува услуги во соодветната област;  

- да има 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 добрата 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 побрзано со соодветното барање;  

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

потврдена финансиска состојба.   

  

Начин на аплицирање 

Компаниите за услуги заинтересирани да соработуваат со проектот на Меѓународната 

организација на трудот, Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската 

Унија, во горенаведените области на експертиза треба да ги достават своите понуди најдоцна 

до 27 мај 2021 година, на следнава е-адреса: simjanoska@ilo.org    

Компаниите за обезбедување услуги треба да го достават следново:  

- Портфолио на агенцијата  

- Претходно искуство во соодветната област  

- Список референци  

- Техничка понуда (вклучително и креативен концепт - НЕ ЦЕЛОСНО РАЗВИЕНИ ИДЕИ И 

МАТЕРИЈАЛИ) 

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

кампањата) 

 

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

се врши согласно процедурите на МОТ. Само апликантите кои ќе влезат во потесен избор ќе 

бидат исконтактирани од проектната канцеларија за интервју. Избраниот давател на услуги ќе 

добие проектна задача со детални барања и опис на задачите, и ќе треба да достави 

документи за докажување на правната и финансиската состојба.  
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