
 

 

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС 

ЗА ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА БИЗНИС КОНФЕДЕРАЦИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА  

 

Вовед 

Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за 
натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните чинители во економијата. Во оваа 
насока, Меѓународната организација на трудот ù помага на земјата во нејзините заложби за 
унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, 
што ги промовира конкурентноста, споделувањето на придобивките и зајакнувањето на 
економскиот просперитет и социјалната добросостојба. Оваа помош се канализира преку 
проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија и 
имплементиран 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 

  

Бизнис конфедерација на Македонија (БКМ) е основана во 2001 година како здружение на 
работодавачи кое ги истакнува, претставува и поддржува интересите на своите членови и 
интересите на бизнис-заедницата во земјата. Денес, членството на БКМ се состои од 13 деловни 
здруженија, со две регионални канцеларии во Прилеп и Тетово и седиште во Скопје. Освен 
претставување и застапување на интересите на своите членови, БКМ е катализатор на ставот на 
деловната заедница и двигател на социјалниот дијалог и индустриските односи во земјата. 

Знаењето и ставовите на БКМ се темелат на постојана комуникација со нејзините членови – 
длабински и детални анализи и мерења на состојбите во различни општествени сфери на 
локално, регионално и национално ниво. 

 

Средните и долгорочните приоритети на БКМ се фокусираат на: континуирано подобрување на 
деловната клима, поддршка на претприемништвото, поддршка на микро, мали и средни 
претпријатија (ММСП), кои ја формираат основата за економскиот раст и намалување на 
невработеноста, како и на унапредување на човечкиот капитал во економијата преку обука и 
едукација. 



 

 

МОТ и БКМ успешно соработуваат на различни проекти. Како дел од својата комуникациска 
стратегија, БКМ, со поддршка од проектот на Меѓународната организација на трудот, 
Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија, ќе организира две 
виртуелни работилници за финансиска писменост – тема што е од значење за членовите на БКМ.  

Овој повик за изразување интерес е наменет за консултант и/или консултантска фирма со 

искуство во областа на економијата, кои би биле заинтересирани да ги реализираат задачите 

детално опишани подолу.  

 

Цел на задачата 

Консултантот ќе обезбеди поддршка на Бизнис конфедерацијата на Македонија во 
реализирање обука за градење на капацитетите на членството на БКМ за клучните финансиски 
концепти и вештини потребни за деловно управување. Активноста ќе се фокусира на 
финансиски менаџмент и ефикасност, вклучително и буџетирање, инвестиции, финансиска 
дисциплина, управување со долгови, итн.   

 

Резултати 

- Р1: развиена програма за обука, презентација и агенда за финансиска писменост, со фокус на 
финансиски менаџмент и ефикасност, согласно утврденото во Проектната задача. Програмата 
подлежи на одобрување од страна на МОТ; 

- Р2: одржување на две онлајн работнилници врз основа на програмата за обука. 

 

Времетраење на ангажманот 

Ангажманот ќе се реализира во периодот октомври/ноември 2021 година.  

 

Начин за аплицирање на надворешни консултанти/консултантски компании 

Надворешните консултанти и/или консултантски компании заинтересирани за соработка со 

проектот на МОТ, Зајакнување на социјалниот дијалог, во споменатата област на експертиза, 

се повикуваат да ги поднесат своите апликации најдоцна до 18 октомври 2021 година на 

следнава е-адреса simjanoska@ilo.org. 

 

 

Услови за квалификуваност  

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

- Универзитетска диплома; 

- Добри комуникациски и презентациски вештини; 

- Способност за справување со текот на информации и почитување крајни рокови и обврски; 
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- Соодветна банкарска сметка за плаќања од странство.  

 

Консултантските компании треба да го достават следново: 

- Пропратно писмо (краток преглед за компанијата) 

- Претходно искуство во соодветната област 

- Список со референци 

 

Индивидуални кандидати треба да го достават следново: 

-   Кратка биографија (CV) 

-  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.  

Ќе се контактираат само избраните кандидати.  

Избраните кандидати ќе добијат проектна задача со детални барања и опис на задачи,  и 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. 


