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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (ToR) 01/2018
ГЛАВЕН ПРАВЕН ЕКСПЕРТ ВО РАМКИТЕ НА СЕРВИСОТ ЗА ПРАВНА И
ЕКОНОМСКА ПОДДРШКА ЗА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЖЕНИ
1.

ВОВЕД

1.1. Позадина на задачата
„Проектот за развој на Микро-претпријатија на жени во прекугранична област“ има за цел
да ја зголеми конкурентноста на микро-претпријатијата во сопственост на жени и ќе го
зајакне женското претприемништво во регионот на Полог и Елбасан и ќе обезбеди
одржливи решенија за развој на микро и малите бизниси на жените во прекуграничната
област. Специфичните цели на проектот се:
1. Да се зголемат личните претприемачки вештини и деловните способности на
жените кои се вклучени во формално или неформално работење;
2. Да се воспостави Служба за правна поддршка за управување и администрирање
на работи што претприемачите би можеле да ги сретнат при водењето бизнис;
3. Да се подобри производството, пристапот до пазарна и прекугранична соработка
и трговијата меѓу женските бизниси и компаниите во прекуграничниот регион;
4. Да се ревидираат и подобрат мерките за локална и национална политика за
поддршка на женското претприемништво.
Во насока на остварувањето на поставените цели согласно проектот ќе бидат преземени
повеќе проектни активности, кои се очекува дека ќе ги дадат следниве резултати:
1.
2.
3.

4.

5.

1.2.

Подобрени вештини и компетенции во управувањето со бизнисот, намалување на
ризикот во работењето и зајакнати претприемачки ставови и деловни вредности.
Воспоставени советодавни услуги за жени претприемачи со цел да се зголемат
економските активности и развојот на бизнисот.
Дисеминирани услуги за правна и економска поддршка и обезбедени информации
за правата и обврските на претприемачи, како и индивидуални совети за различни
правни и економски прашања.
Зголемена економска активност во производството, трговијата и продажбата на
локални производи како резултат на зголемен број на производи, подобрување на
дизајнот на производи, пакување, прекугранична соработка и / или онлајн
продавница и маркетинг.
Подготвени нови предлог политики и мерки за заедничка активност на локалните и
националните власти за да ги искористат предностите на жените во бизнисот.
Позадина на проектот „Проект за развој на Микро-претпријатија на жени во
прекугранична област“
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Проектот „Проект за развој на Микро-претпријатија на жени во прекугранична
област“ е финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА 2,
Прекугранична соработка: Република Македонија - Република Албанија 2014-2015, и е
спроведуван од страна на Центарот за управување со промени во партнерство со
Центарот за компаративни и меѓународни студии, Институтот за човекови права и
Фондацијата Егалите. Проектот е фокусиран на имплементацијата на целите утврдени во
Повикот за предлози и тоа: Подобрување на конкурентноста, бизнисот, трговијата и
инвестициите во прекуграничните области на Р. Македонија и Р. Албанија.
Активностите на проектот се внимателно поставени за да се одговори на потребата
за градење на вештини и способности на потенцијалните претприемачи за започнување
сопствен бизнис; подобрување на производството и приходот за постојните микропретпријатија и организирање на поддршка за градење на капацитетите на фирмите
поврзани со производство на нови производи, подобрување на продажбата и трговијата,
вмрежување и B2B средби; и ревидирање на политиките за развој на микро-претпријатија
и поддршка на женско претприемништво.
Центарот за управување со промени (ЦУП) е главниот спроведувач на проектот и е thinktank организација лоцирана во Скопје, Македонија, која работи и имплементира проекти кои имаат
за цел да придонесат за развој на македонското општество и регионот. ЦУП промовира разбирање
и ненасилни промени и се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети
да ги прифатат општествените промени како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни
резултати. ЦУП има повеќе години работно искуство со различни државни институции, граѓански
организации во Македонија и широка соработка со граѓанскиот и бизнис секторот дома и во
странство.
Институтот за човекови права (ИЧП) е партнер во имплементацијата на проектот и е
здружение на граѓани лоцирано во Скопје, основано во 2009г. со цел промовирање, унапредување
и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација на професионалната
јавност и анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии во рамките на правната
професија и дискусии за општата јавност со цел зајакнување на капацитетите и механизмите за
промовирање, гарантирање и заштита на човековите слободи и права. ИЧП ги остварува своите
активности во соработка со државни органи и институции, граѓански организации од Р.М. како и
регионални и меѓународни институции и организации од областа на заштитата на човековите права.

2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА
2.1. Цел на задачата
Генералната цел на задачата е да се формира Сервис за правна и економска
поддршка за микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион на Р. Македонија и Р.
Албанија со опфат на регионите на Полог и Елбасан (понатаму: Сервис). Сервисот кој ќе
биде составен од (1) главен правен експерт (физичко лице) кој ќе раководи со сервисот и
две (2) лица (физички или правни лица) со советодавна и консултативна улога. Сервисот
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ќе биде достапен за двете групи на жени и тоа жени потенцијални претприемачки, со
максимален опфат на околу 100 жени, по 50 од двата региони, како и жени имаат во
сопственост или управуваат со постоечки компании, со опфат на околу 50 микропретпријатија во сопственост на жени од двете земји, по околу 25 во двата региони.
Сервисот ќе стави фокус на организација на работилници на теми од интерес на жените
претприемачки и нивните компании и ќе обезбеди континуирана поддршка за корисниците
на овој проект, правна сигурност и справување со постојаното зголемување на
законодавството и регулаторните барања.
Конкретната цел на задачата е да се ангажира еден (1) главен правен експерт кој ќе
раководи со Сервисот за правна и економска поддршка за микро-претпријатија на жени во
прекуграничниот регион на Р. Македонија и Р. Албанија (понатаму: Сервисот), ќе реализира
обуки и ќе нуди континуирана правна и економска поддршка во рамките на Сервисот.
2.2. Очекувани резултати
Главниот правен експерт ќе биде одговорен за подготовка и успешно спроведување на
обуките и советувањата наменети за жени претприемачки од двете страни на границата.
Во склоп на сервисот, предвидени се и други двајца експерти (физички или правни лица),
со кои ќе раководи главниот правен експерт, ќе ги координира и ќе ги консултира за
специфични модули, теми или задачи. Тие би биле поддршка на главниот правен експерт
кој би ги консултирал при советувањата и би барал од нив да подготват одредени
специфични материјали за обуките и примери од пракса, како и да преземат одреден дел
од самите обуки или работилници.
Од ангажираниот главен правен експерт се очекува да ги испорача следниве резултати:
2.2.а) Проучување на македонските и албанските закони поврзани со водење на бизнис и
родова еднаквост;
2.2.б) Креирање и предлагање на методологија во која ќе се опфатат активностите и
услугите во рамките на Сервисот;
2.2.в) Подготовка на 12 еднодневни обуки – по 6 на двете страни на границата посветени
на 6 различни модули на следните теми:
1. Женски права и родова еднаквост
Остварувањето на еднаквите можности на мажите и жените за користење на потенцијалот;
Еднакво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор;
Еднаков статус и третман во остварувањето на нивните права; Еднакви придобивки од
остварените резултати.
2. Трговско право
Трговски друштва - видови и поделби; Регистрирање, управување и раководење на
трговските друштва; Правните односи меѓу содружниците; Право на конкуренција;
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Индустриска сопственост; Посебни трговски работи и трговски договори; Хартии од
вредност, меница и чек; Стечај и ликвидација на трговските друштва.
3. Даночно право
Поим за даноци; Цели и класификација на даноците; Принципи на оданочувањето;
Обрасци; Поврат на данок.
4. Финансиско право
Деловни финансии, Осигурување и обезбедување трансакции, Локално буџетирање,
Такси, придонеси, царини; Управа за јавни приходи.
5. Инспекции и контроли
Трудова инспекција; Пазарна инспекција; Инспекција за храна; Санитарна инспекција;
Права и обврски на субјектот на надзорот.
6. Административно и банкарско работење
Tрудово право – остварувањето на правата, обврските и одговорностите од работен однос;
Пензиско, инвалидско и здравствено осигурување; Изготвување на договори и други
правни акти потребни за работа; Определување на плати и надоместоци од плата; Правна
рамка на административното работење и постапување со документацијата; Прописи на
архивското и канцелариско работење работење.
2.2.г) Испорачување на 12 еднодневни обуки - по 6 еднодневни обуки за правна и економска
поддршка за микро-претпријатија на жени во двата региони опфатени со проектот, на
различни теми според модулите:
2.2.д) Давање на континуирана правна и економска поддршка за законските права и
обврски во деловното работење и давање на совети за правни работи за жените
претприемачки во регионите Полог и Елбасан во консултација со двете физички и/или
правни лица кои ќе бидат ангажирани во рамките на Сервисот со советодавна и
консултативна улога за цело времетрање на истиот.
2.4. Известување
Резултат
2.2. а)

2.2. б)

2.2. в)

Опис

Кога

Со кого

Проучување на македонските и
албанските закони поврзани со
водење на бизнис и родова еднаквост

Август октомври
2018

ЦУП проектен менаџер
ИЧП проектен офицер

Креирање и предлагање на
методологија во која ќе се опфатат
активностите и услугите во рамките на
Сервисот
Подготовка на 12 еднодневни обуки –
по 6 на двете страни на границата
посветени на 6 различни модули

август октомври
2018

ЦУП проектен менаџер
ИЧП проектен офицер

ноември
2018 ноември
2019

ИЧП
проектен
координатор,
Два правни експерти
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1.2. г)

2.2. д)

Испорачување на 12 еднодневни обуки
- по 6 еднодневни обуки во двете земји
за период од една година, просечно по
една работилница на секој втор месец
Да обезбеди континуирана поддршка
(советување) за корисниците на овој
проект – со достапност на телефон,
како и прашања доставени по писмен
пат – на е-меил и сл.

ноември
2018ноември
2019
ноември
2018септември
2020

ЦУП проектен менаџер
ИЧП
проектен
координатор,
Два правни експерти
ЦУП проектен менаџер
ИЧП
проектен
координатор,
Два правни експерти

Деталната агенда ќе биде дополнително креирана во договор со сите членови на тимот.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА
3.1. Тим за спроведување на задачата
За спроведувањето на активностите ќе се ангажира еден главен правен експерт кој
има знаење и искуство во односната проблематика - предмет на оваа проектна задача.
Главниот правен експерт ќе раководи со тимот задолжен за одржување на Сервис за
правна и економска поддршка за микро-претпријатија на жени во прекуграничниот регион
на Р. Македонија и Р. Албанија и во консултации со останатите два експерта кои ќе се дел
од тимот, ќе биде одговорен за целосната реализација на обуките и советувањата.
Како материјали на обуките, во однос на темите на сесиите, ќе бидат користени законски
одредби релевантни за секоја сесија одделно, како и брошури, прирачници и формулари
изготвени до централните и локалните власти, наменети за лицата кои сакаат да започнат
сопствен деловен потфат.
3.2. Специфични квалификации
За реализација на оваа проектна задача се ангажира еден (1) правен експерт кој
има соодветно искуство и експертиза од областа на деловното право, човековите права и
родовата еднаквост.
Експертот освен теоретско познавање и универзитетска диплома од правни студии,
потребно е и да има и практично искуство во испорачување на обуки од соодветната област
која е предмет на оваа проектна задача.
Ангажираниот експерт треба да ги познава методологиите како и процесите на
испорачување на обуки и правно советување, како и да вклучува активни методи и техники
на работа и практична обука и советувања со серија од примери, студии на случај, работа
во групи, работа на зададени вежби и задачи и сл.
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3.3. Временска рамка (денови)
Фаза
Проучување на македонските и албанските закони поврзани со
водење на бизнис и родова еднаквост
Креирање и предлагање на методологија во која ќе се опфатат
активностите и услугите во рамките на Сервисот
Подготовка на 12 еднодневни обуки – по 6 на двете страни на
границата посветени на 6 различни модули

Вкупно денови за
еден експерт
3
3
18

Испорачување на 12 еднодневни обуки- по 6 еднодневни обуки во
двете земји
Континуирана правно- економска поддршка и советувања за
корисниците на овој проект

12

Total (max.)

62

26

Ангажманот на главниот правен експерт е шеесет и два (62) дена во временска рамка од
1.8.2018г. до 30.09.2020г.
3.4. Логистика
За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ИЧП и ЦУП ќе
биде обезбедена следнава поддршка:
ЦУП проектен менаџер - достапен во текот на целата мисија
ЦКМС проектен координатор - достапен во текот на целата мисија
ИЧП проектен офицер - достапен во текот на целата мисија
ЦУП проектен асистент - достапен во текот на целата мисија
Плаќање: Плаќањето ќе биде извршено на месечна основа според доставениот
извештај за работа.
3.5. Библиографија и документација
Во функција на успешно извршување на задачата на експертите ќе им биде ставена на
располагање сета потребната документација со која располагаат партнерите на проектот.

