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АНЕКС II:  

ОПИС НА РАБОТНА ЗАДАЧА 

Повик за ангажирање на мултимедија компанија 

 

СПРОВЕДУВАЧ 

Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР 

ДОНАТОР 

Делегација на Европската Унија грантова шема “Поддршка на граѓанските организации во 

рамките на Акцијата за граѓанско општество во периодот 2016-2017 година” 

EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK 

 

ПАРТНЕРИ: 

Сојуз на синдикатите на Македонија- ССМ 

Организација на работодавачи на Македонија – ОРМ 

 

Организациска позадина 

Македонското здружение за заштита при работа е граѓанска организација која повеќе од 

педесет години делува во областа на безбедноста и здравјето при работа во Македонија.  

МЗЗПР е колаборативен центар на Меѓународната организација на трудот и  Focal point 

организација за Македонија на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU 

OSHA). На национално ниво, организацијата е вклучена во сите дебати поврзани со 

законодавството за БЗР и е дел од Националниот совет за безбедност и здравје при работа. Од 

септември 2015 година, со Одлука на Министерството за труд и социјална политика е овластена 

организација за спроведување на обуки за  стручна усовршување на стручни кадри од областа 

на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија.  

 

Вовед и историјат 

Проект "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните 

политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на 

државата во процесите на пристапување кон ЕУ" - EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, се 

спроведува  од Македонското здружение за заштита при работа како лидерска организација во 

партнерска соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија и Сојузот на 

Синдикатите на Македонија. Проектот е финансиран од страна на Европската Унија. 
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Главната цел на проектот е да се подобри вклученоста и зајакнувањето на влијанието на 

организациите на граѓанското општество во спроведувањето на клучните реформи во 

безбедноста и здравјето при работа,како и дијалогот и партнерството со регионалните граѓански 

организации од ИПА регионот. 

Специфична цел на проектот е подинамично граѓанско општество преку вмрежување, 

застапување, долгорочно стратешко организационо планирање и поттикнување на нивото на 

вклучување на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки во врска со 

безбедни и здрави услови за работа. 

 

Опис на работна задача 

Консултантската компанија за медиа и комуникации треба да работи со договорен, 

флексибилен распоред во согласност со барањата на конкретниот проект со цел да 

обезбеди мултимедиа подршка и примена на најдобрата практика за комуникации и видливост 

на активностите од проектот. 

План и обем на работа 

Ангажираната компанија ќе биде одговорна за обезбедување на сревиси и услуги, односно 

подршка и промоција на целокупните активности од проектот „Подобрување на вклученоста и 

влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и 

при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ“, 

понатаму подготовка, ажурирање на информации на социјалните медиуми, следење и 

медиумска застапеност и промоција на сите настани во рамки на проектот, подготовка на 

интервјуа, комуникација со таргет група, подготовка на промотивен и печатен материјал, 

комуникација со медиуми и подготовка на информативни стории за медиумите, подготовка и 

имлементација на комуникациски план за видливост на проектот и подготовка и доставување 

на месечни извештаи за испорачани услуги кон проектот. 

Одговорност, датум на започнување и период на реализација на задачите 

Период на реализација на активноста е 15.12.2017- 14.06.2020 .  

 

Потребни квалификации и начин на аплицирање: 

Правните лица кои се заинтересирани да соработуваат со проектот “Подобрување на 

вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје 

при работа и при донесувањето одлуки како поддршка на државата во процесите на 

пристапување кон ЕУ” треба да ги достават потребните документи најдоцна до 08.12.2017 

година, на следнава e-mail адреса: kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk или лично на Ул. Востаничка 

2/8 1000 Скопје, Република Македонија. 

 

Заинтересираните правни субјекти треба да ги исполнуваат следниве побарувања: 

mailto:kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk
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− Да се регистрирани согласно Законот за трговски друштва најмаллку 2 (две) години од 

датумот на објавување на повикот. 

− Професионално искуство во областа  

Потребни документи за пријава на оглас:  

• Техничка понуда со вклучен Предлог буџет. 

• Доказ за извршени услуги 

 

Начин на селекција 

Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат оценувани од 

страна на комисијата за оценување. Најдобрата понуда ќе биде избрана кон највисоките бодови 

доделени со следниве критериуми: 

Техничка евалуација - максимален можен резултат – опсег 

Техничка понуда: 60 поени 

Финансиска евалуација - максимална можна оценка 

Вкупно поени: 40 

Вкупно (техничка и финансиска евалуација) 100 поени 

МЗЗПР го задржува правото да ја прифати или одбие било која апликација. Изборот на 

кандидати ќе се врши според процедурите на проектот "Подобрување на вклученоста и 

влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и 

при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ". 

Уредување на односите со избраната правна компанија ќе се склучи договор за уредување на 

меѓусебните права и обврски. Подносителите на пријави, со поднесување на пријавата 

прифаќаат, со договорот правото на умножување и на пуштање во промет (издавање на делото, 

вклучително и во електронски облик), правото на јавно соопштување и правото на 

преработување (превод) на документот за јавни политики што ќе го подготват, исклучиво и 

неограничено да ги пренесе на Македонско здружение за заштита при работа Скопје. 

 

 


