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Јавен повик  

за 3 (три) експертски позиции за изработка на Правилници и процедури за 

финансиско работење и сметководство и за следење и оценка на резултатите и за 

административни упатстава на здружението Достоинствен Работник 

 

Здружението за унапредување и заштита на правата на работниците Достоинствен 

Работник за потребите од спроведување на проектот ”Унапредување на внатрешните 

структури и процедури на управување на здружение Достоинствен Работник” 

финансиран од Европската Унија преку грантова шема на Македонско здружение за заштита 

при работа во рамки на 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 – 

EuropeAid/155322/DD/ACT/MK, објавува јавен повик за 3 (три) експертски позиции за 
изработка на Правилници и процедури за финансиско работење и сметководство и за 

следење и оценка на резултатите и за административни упатства на здружението 

Достоинствен Работник.  

 

1. Опис и цели на проектот 

Општата цел на овој проект е да се зајакнат внатрешните капацитети на здружението преку 

донесување на соодветни правилници и процедури и активно учество на членовите при 

донесување на одлуки за создавање на безбедни услови за работа во заедницата. Притоа, 

специфичната цел на проектот е да воспостави видлива соработка и комуникација помеѓу 

здружението, членовите и заедницата, преку застапување на силно партнерство во делот на 

промовирање на безбедни и здрави работни места. 

 

2. Опис и работни задачи  

Тројца (3) експерти/ки од областа на правото, финансии, или други сродни науки.  

Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој Јавен повик, експертите ќе треба да 

ги спроведе следниве работни задачи: 

 Изработка на три Правилници и процедури за финансиско работење, 
административни упатства и следење и оценка на резултатите на здружението. 

 Комуникација и соработка со тимот на проектот  

 Презентација на предлог Правилниците и прцедурите 



Проект:  Унапредување на внатрешните структури и процедури 
на управување на здружение Достоинствен Работник 
Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

3. Потребни квалификации 

Експертoт/ката треба да ги исполнува следниве квалификации: 

 Завршено високо образование во областа на правото, финансии или други 

сродни области.  

 Најмалку 3 години работно искуство во граѓанскиот сектор.  

 Искуство во изработка на нормативни акти (Правилници, политики, кодекси, 
итн.)  

 

4. Временска рамка  

Експертите ќе бидат ангажирани по 5 (пет) работни денови во периодот од 01.04.2019 – 

15.04.2019 година. За ангажманот на експертите е предвиден надоместок согласно 

финансискиот план на проектот. 

 

5. Постапка и правила за пријавување, рок и избор 

Овој повик е јавен. 

Секој кој што ги исполнува потребните квалификации може да се пријави на овој повик со 

поднесување на професионално CV на следната е-маил адреса: zdr.adw15@yahoo.com со 

назнака „Пријава на јавен повик за изработка на правилници и процедури за ЗДР“.  

Рокот за пријавување е до 20.03.2019 година, 16:30 часот. 

Пристигнатите биографии ќе бидат евалуирани од страна на стручна комисија основана од 

Управниот одбор на ЗДР. Кандидатите ќе бидат информирани за исходот од постапката на 

пријавување на кандидатите.  


