
 

Проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор  – развивање иновативен модел 

за мобилизација на финансиски средства“ се спроведува од: 

 

 

Проектот е финансиран  

од Европската унија 
 

 

Ппвтпрен ппвик за експерт  

за израбптка на бизнис план за систем за  

сертифицираое на кпмпании за фер пднпс кпн пптрпшувачите  

 

1. Цел на ппвикпт 

Експертпт треба да пбезбеди струшна ппддрщка на Прпектпт „Партнерствп меду граданскптп 

ппщтествп и делпвнипт сектпр – развиваое инпвативен мпдел за мпбилизација на финансиски 

средства“ (Прпектпт) вп израбптка на бизнис план за систем за сертифицираое на кпмпании за 

фер пднпс кпн пптрпщувашите (бизнис планпт).  

2. Цел на прпектпт за кпј се израбптува бизнис планпт 

Прпектпт ќе развие и прпмпвира инпвативен мпдел за спрабптка меду граданскипт и бизнис 

сектпрпт преку впведуваое сертификат за фер пднпс кпн пптрпщувашите, щтп ќе гп дпделуваат 

градански прганизации какп услуга наспшена кпн бизнис заедницата. Прпектпт на тпј нашин ќе 

придпнесе за диверзификација на извприте на финансираое на граданскптп ппщтествп и 

влијаниетп врз спрпведуваое на пплитики за защтита на пптрпщувашите и живптната средина. 

Активнпстите ќе бидат спрпведувани дп 31.07.2019 г. Прпектпт се спрпведува пд Здружение на 

бизниси и кпнсултанти „Креација“, Аспцијација за развпјни иницијативи Зенит Скппје и 

Организацијата на пптрпщувашите (ОПМ), и е финансиран пд Еврппската унија, Прпграма за 

ппддрщка на граданскп ппщтествп и медиумите 2015. 

3. Очекувани резултати 

Сп експертпт ќе се склуши автпрски дпгпвпр, врз пснпва на кпј ќе дпстави струшен труд-бизнис 

план. Бизнис планпт треба да се заснпва на пстварливи таргети и реални услпви на пазарпт за 

пвпј вид на услуги пбезбедени пд страна на граданските прганизации за кпмпаниите, какп и да 

ја ппредели цената щтп граданските прганизации ќе ја наплаќаат за пбезбедуваое на таквите 

услуги.  Бизнис планпт треба да се ппдгптви врз пснпва на истражуваое на пазарпт щтп ќе 

вклушува кпмпании, стппански кпмпри и градански прганизации, и треба да ппмпгне сп: 

идентификуваое и припритизираое аспекти на услугата кпи се привлешни и кприсни за 

кпмпаниите; дефинираое на целнипт пазар за пвпј тип на услуги и негпвата гплемина; 

мпжнпсти за пбезбедуваое иднп кп-финасираое на трпщпците на сертификација пд бучетпт 

на РМ, бучетите на единиците на лпкалната сампуправа или дпнатпри; дефинираое и 

прпценка на расхпдите вп пбезбедуваоетп на таквите услуги пд страна на граданските 

прганизации; пдредуваое привлешна, нп пстварлива цена на услугите; ппдгптпвка на предлпг 

за настап и ппзиципнираое на пазарпт.  

Од експертпт се пшекува да исппраша: 

 Извещтај за спрпведенптп истражуваое сп заклушпци и преппраки за бизнис планпт 

 Нацрт-бизнис план за впведуваое на сертификатпт за фер пднпс кпн пптрпщувашите  
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4. Начин на пријавуваое и избпр 

Заинтересираните кандидати треба да ги дпстават дпкументите за пријавуваое исклушивп вп 

електрпнска фпрма на  zenith@zenith.org.mk (сп назнака: ппвик за експерт за бизнис план) 

заклушнп сп 29.11.2017 г.  Дпкументите за пријавуваое вклушуваат: 

а) прпфесипнална бипграфија; 

б) предлпг структура на бизнис план и предлпг-истражувашки алатки; 

в) финансиска ппнуда (вкупен брутп изнпс за исппрашуваое на бараните резултати, изразен вп 

евра; вп изнпспт не треба да биде вклушен ДДВ, бидејќи прпектпт е пслпбпден пд плаќаое 

ДДВ) 

 

Максималнипт брутп изнпс на кпј мпже да се склуши дпгпвпр пп пвпј ппвик е 1.800 евра.  

 

Експертпт ќе се избере врз пснпва на најдпбра ппнудена вреднпст за ппбаранипт надпмест, а 

ппкрај изнпспт на ппбаранипт надпмест ќе се земат предвид и следниве критериуми: 

 квалитет на предлпжената структура и истражувашки алатки на бизнис планпт; 

 искуствп вп развиваое бизнис планпви; 

 искуствп вп рабпта сп претставници на бизнис заедницата и граданскипт сектпр вп 

Македпнија; 

 рабпта на теми ппврзани сп защтита на пптрпщуваши и/или ппщтествена пдгпвпрнпст 

на претпријатијата. 

За сите пращаоа вп врска сп ппвикпт ве мплиме пбратете се дп zenith@zenith.org.mk. 
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