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Владата на Република Македонија доби финансиски средства од страна на Светска банка
во износ од 24.000.000 УСД за финансирање на трошоците поврзани со
имплементацијата на Проект за развој на вештини и поддршка на иновации. Дел од овие
средства ќе бидат искористени за плаќање за стоки и консултантски услуги кои ќе бидат
набавени во рамките на Проектот.
Проектот ќе ги вклучува следниве компоненти:
1. Унапредување на транспарентноста на високото образование
Оваа компонента има три главни сета на активности , сите насочени кон подобрување на
транспарентноста и ефикасноста на процесот на обезбедување на квалитет и механизмите
за финансирање на високо образовниот сектор: (1) зајакнување на институциите и
зајакнат процес на обезбедување квалитет во високото образование ; (2) реформа на
моделот на финансирање на високото образование ; и (3) формирање на централизирана
канцеларија која ќе обезбеди насочена истражувачка дејност како и зајакната соработка
помеѓу универзитетите и индустријата. Меѓу другото, следниве активности ќе бидат
финансирани во рамките на оваа компонента: Развој и имплементација на дата база за
следење на работата и резултатите во високото образование и администрирање на
систем за централизирано запишување (меѓународен тендер-ICB процедура), Проценка
на опциите за модел на финансирање како и подготовка на формула со план за
имплементација (QCBS процедура), техничка помош за Националната канцеларија за
трансфер на технологии НКТТ (Индивидуален консултант), набавка на опрема за НКТТ
(меѓународен тендер-ICB процедура) итн.

2. Модернизација на средното стручно образование и обука (ССО)
Оваа компонента ќе финансира активности насочени кон градење на основи за модерно
и ефикасно ССО кое е карактеризирано со подоцнежно насочување на учениците кон

стручна специјализација, зајакната релевантност на стандардите и наставните програми за
пазарот на трудот и зајакнати механизми за соработка помеѓу училиштата и индустријата.
Се очекува овие измени да доведат до трансформација на средното стручно образование
од тесна специјализација до поопшто техничко образование што на крај би резултирало
со поголема релевантност и преносливост на вештините како и поголема флексибилност
на ССО . Меѓу другото, следниве активности ќе бидат финансирани под оваа компонента
на проектот: Развој на концепт за ССО (QCBS процедура), Обука за наставниците и
директорите со цел поддршка при имплементацијата на реформираните наставни
програми за ССО како и набавка на опрема за центрите за практична настава во СС
училишта (ICB процедура) итн.
3. Подобрување на иновативниот капацитет на претпријатијата и соработка со
организации со истражувачка дејност
Оваа компонента се фокусира на поддршка на напорите на Фондот за иновации и
технолошки развој на Република Македонија да го зајакне институционалниот капацитет
за стимулација на иновативната дејност, и пилотирање на финансиски инструменти за
поддршка на развојот на иновациите и на технолошкиот развој во претприемничкиот
сектор. Оваа компонента е огранизирана во две подкомпоненти . Следните активности се
планира да се финансираат во оваа компонента: ангажирање на советник за зајакнување
на капацитетот на Фондот за иновации и технолошки развој (индивидуален консултант)
како и финансиски инструменти за поддршка и стимулација на иновативните активности
на македонските компании кои ќе се обезбедуваат преку Фондот.
4. Управување со проектот и мониторинг и евалуација
Оваа компонента ќе финансира активности од две подкомпоненти со цел: (1) да се
обезбеди ефективна администрација и имплементација на проектот финансиран со
средства од Светска банка и (2) да се развие и воспостави ефективен систем за
мониторинг и евалуација. Следните активности се планира да се финансираат во оваа
компонента: долгорочна надворешна промотивна кампања за реформите од Проектот,
ангажирање на локални консултанти и развој на софтвер за „Опсерваторија на вештини“
(Skills Observatory).
Детален опис на Проектот е даден во Документот за проценка на проектот (Project
Appraisal Document-PAD), кој е јавно достапен документ објавен на веб страната на
Светска банка (www.worldbank.org) и на веб страната на Министерството за образование и
наука (www.mon.gov.mk). Детален план за набавки, во кој се наведени сите договори за
стоки, неконсултантски и консултантски услуги кои ќе се финансираат со средства од
заемот е истотака објавен на веб страната на Светска банка (www.worldbank.org) и на веб
страната на Министерството за образование и наука (www.mon.gov.mk).
Набавките за договорите финансирани од Светска банка ќе се спроведуваат согласно
процедурите на Светска банка дадени во „World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods,

Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World
Bank Borrowers (January 2011)“, и ќе будат достапни за сите соодветни понудувачи
согласно овие процедури. Договорите за консултантски услуги ќе се доделуваат согласно
процедурите на Светска банка дадени во „World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank
Borrowers (January 2011)“.
Поединечните огласи за набавки за доделување договори согласно процедурата на
Светска банка за меѓународни набавки (International Competitive Bidding- ICB) и барањата
за изразување интерес (Requests for Expression of Interest- REoI) за договори за
консултантски услуги ќе бидат објавенувани, согласно потребите, во изданието на UN
Development Business online и во најмалку еден национален весник и на веб страната на
Министерството за образование и наука. Сите описи на работни задачи (Terms of
References- TORs) за консултантски услуги ќе се објавуваат на веб страната на
Министерствотот за образование и наука.
Заинтересираните соодветни понудувачи кои сакаат да бидат вклучени на листата за
доставување информации за објавувањата на поканите за доставување понуди согласно
процедурата за меѓународни набавки (ICB), и заинтересираните консултанти кои сакаат да
добиваат копии од огласите со кои се бараат изјави за интерес за договорите за
консултантски услуги, или оние кои сакаат дополнителни информации, може да го
контактираат преку електронска пошта лицето за контакт наведено подолу.
Контакт иформации:
Министерство за образование и наука
Данијела Манева
Ул.Св.Кирил и Методиј бр.54
1000 Скопје
Tel: 00-389-71-395-617
Електронска пошта: danijela.maneva@mon.gov.mk
Веб страна: www.mon.gov.mk

