
 
 

 

 

 

АНЕКС II: 

ОПИС НА РАБОТНА ЗАДАЧА 

Повик за ангажирање на компанија за маркетинг, продукција и услуги за подготовка на 

ТВ емисии – истражувачки стории 
 

 

СПРОВЕДУВАЧ 

Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР 

 

ДОНАТОР 

Европска Комисија  грантова  шема „Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при 

работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија“ по договор 

за грант, IPA/2019/413-810 

 

 

ПАРТНЕРИ: 

• Еко центар Србија,  

• Косовско здружение за заштита при работа  

• Црногорско здружение за заштита при работа  

• Албански Центар за безбедност и здравје при работа 

 

 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 работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на 

земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија“ IPA/2019/413-810, се спроведува од 

Македонското здружение за заштита при работа како лидерска организација во партнерска соработка со 

Еко центар Србија, Косовско здружение за заштита при работа, Црногорско здружение за заштита при 

работа, Албански Центар за безбедност и здравје при работа. Проектот е финансиран од страна на 

Европската Kомисија. 
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 

 

Активностите кои треба да се преземат за постигнување на предвидените цели во рамките на овој 

повик за ангажирање на една продукциска компанија се наведени подолу. 

Идејата на ТВ-истражувачкиот проект насловен „Безбедна работа“ е да се промовираат правата на 

работниците, нивната синдикална припадност, да се споделат искуства од ЕУ и европското 

законодавство, безбедноста и здравјето при работа, да се промовираат позитивни искуства како и 

најчестите вистини и митови поврзани со она што е познато како безбедна работа. Во рамките на 

регионалниот проект ќе бидат продуцирани 18 емисии во времетраење од 45 минути. Телевизиските 

емисии ќе се емитуваат на националните ТВ станици во Македонија, Косово, Србија, Црна Гора и 

Албанија. Паралелно, проектниот тим ќе започне кампања на Интернет платформата и на социјалните 

медиуми како поддршка на ТВ-проектот. Секоја од емитуваните емисии ќе има и реприза, а емисиите во 

целост ќе бидат достапни на социјалните мрежи и на официјалниот канал на YouTube. Под мотото 

Безбедност на прво место и само безбедна работа за вас, го развиваме концептот дека добрата и безбедна 

работа подразбира работа која не е закана за безбедноста и здравјето на работникот. Го негираме 

балканскиот мит дека добрата работа е само добро платена работа, ги надминуваме предрасудите дека 

само одредени професии можат да претставуваат ризик за здравјето на работниците или дека може да 

имаат фатални последици. Ги запознаваме и едуцираме работниците дека имаат право на безбедна работа 

и ги охрабруваме работодавачите да ги подобрат условите за работа во балканскиот регион.  

Поради остварување на горенаведените цел како дел од четвртиот пакет на проектот Подобрување 

на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан 

за пристапување кон Европската Унија“ предвидено е превземање на активности за изработка на 

осумнаесет истражувачки стории во 5 ИПА земји.   

 

План и обем на работа  

 

Ангажираната компанија ќе биде одговорна за обезбедување за продукција, подготовка и маркетинг на 

ТВ емисии – истражувачки стории. Сториите не треба да се пократки од 45 минути и треба да се состојат 

од: 

- Мелодија со потпис и најава на водителот за ТВ-проектот 

Објавата за ТВ-проектот секогаш ќе се објавува на интересна локација каде работниците се соочуваат со 

несигурни или делумно безбедни услови за работа. 

- Сторија - можеше да биде поинаку 

 Ќе бидат опфатени различни работни места, професии и профили. Најголем дел од приказните 

ќе бидат за работници кои претрпеле тешки телесни повреди на работното место, приказни кои 

сведочат за постоење на небезбедни работни места и приказни каде што личната негрижа е 

причина за последиците, но ќе има и приказни за смртни случаи.  
- Анализа на случај 

-  ТВ рокада и европски искуства 

Идејата на TV пртоектот е да ги прикаже разликите, предностите и недостатоците на една иста професија 

во различни работни услови во неколку европски земји. Статистиката е повторно повеќе од добредојдена. 

Изложените докази може да бидат провокативни за секој наш работодавач и вработен. Во овој сегмент од 

акцијата ќе бидат опфатени и мислењата и ставовите на стручната јавност, државните институции, 

синдикатите, работодавачите и граѓанските организации. 

- Заклучок 



 
 

 

 

Одговорност, датум на започнување и период на реализација на задачите  

Период на реализација на активноста е 1.03.2021- 20.01.2023 . 

 

Потребни квалификации и начин на аплицирање:  

Правните лица кои се заинтересирани да соработуваат со проектот „Подобрување на работните услови и 

безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон 

Европската Унија“  треба да ги достават потребните документи најдоцна до 02.03.2021 година, на 

следнава e-mail адреса: kontakt@mzzpr.org.mk или лично на Ул. Востаничка 2/8 1000 Скопје, Република 

Македонија. 

 

Заинтересираните правни субјекти треба да ги исполнуваат следниве побарувања: 

• 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 работните услови и безбедноста и здравјето при 

работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија“ 

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. 


