
   
 
 
 
 

 
 

Прпект: „Ефективен механизам за граданскп ушествп“ 

 

УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

Ангажираое на експерти за исппрака на пбуки за претставници на градански 

прганизации вп рамки на прпектпт „Ефективен механизам за граданскп учествп“ 

Реф. Бр. G-1500-18-216-2010-20 

 

 

 

1. За Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница   

Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница Штип (ФРЛЗ) е фпрмирана вп 

декември 2006 и е правен наследник на Центарпт за ппддрщка на НВО Штип. Мисијата 

на ФРЛЗ е ефективнп ушествп на граданите вп креираое на јавните пплитики и нивна 

дпследна имплементација. ФРЛЗ има впсппставенп дпбра спрабптка сп граданските 

прганизации пд Македпнија, лпкални и наципнални институции, бизнис заедницата и 

медиумите.   

Дпмащни и странски дпнатпри се партнери на ФРЛЗ вп ппддрщката на развпјпт на 

граданскптп ппщтествп вп Македпнија и прпмпцијата на принципите на владееое на 

правптп и дпбрптп управуваое. Фпндацијата активнп рабпти вп сектприте: 

децентрализација, дпбрп управуваое, владееое на правптп, лпбираое и застапуваое, 

шпвекпви права, транспаретнпст и птшетнпст, прпмпција на филнатрппија и др.  

Активнпстите на Фпндацијата ги кпристат граданите, граданските прганизации, 

лпкалните и државните институции, бизнис сектпрпт, активни млади лица, медиумите 

и дпнатприте.  

 

 

2. За прпектпт „Ефективен механизам за граданскп учествп“  

 

Прпектпт „Ефективен механизам за граданско учество“ гп имплементира 

Фпндацијата за развпј на лпкалната заедница Штип вп рамки на Проектот на УСАИД 

за граданско учество, вп перипдпт 01 март 2018 – 28 февруари 2021 гпдина.  

Главна цел на прпектпт е ппдпбуваое на квалитетпт на лпкалните јавни пплитики 

преку зајакнуваое на капацитетите на ппщтинските спвети и лпкалните градански 

прганизации за креираое јавни пплитики и мпнитпринг. 

Целни групи на прпектпт се шленпви на ппщтинските спвети и градански прганизации 

пд Истпшнипт плански регипн. 

Крајни кприсници се ппщтини и ппщтински спвети, лпкални градански прганизации и 

градани пд Истпшнипт плански регипн. 
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Специфични цели: 

 

 Зајакнати капацитети на 11 ппщтински спвети за дпбрп владееое преку 

пбуки; 

 Зајакнати капацитети на лпкални градански прганизации за мпнитпринг и 

застапуваое за лпкални јавни пплитики;  

 Впведен пддржлив механизам (спветпдавнп телп) за партиципативнп 

дпнесуваое на пдлуки на лпкалнп нивп и инфпрмираое на граданите за 

лпкалните јавни пплитики. 

 

Очекувани резултати: 

 Зајакнати капацитети на 11 ппщтински спвети вп Истпшнипт Плански Регипн за 

дпбрп владееое преку пбуки; 

 Згплемени перфпрманси на ппщтинските спвети ппсебнп вп делпт на 

институципналните капацитети, прпмпција на принципи за дпбрп владееое и 

сппделуваое пдгпвпрнпст вп зедницата; 

 Згплемени знаеоа на лпкални градански прганизации за мпнитпринг на јавни 

пплитики и за застапуваое;  

 Зајакната институципнална и ппщтествена пдржливпст на лпкални градански 

прганизации; 

 Вклушени градани вп прпцесите на пдлушуваое; 

 Впсппставени и пперативни Спветпдавни тела (спставени пд 5-7 ппшитувани 

шленпви на заедницата и експерти вп пдредена пбласт) вп најмалку 8 

таргетирани ппщтини; 

 Преппраки пд Спветпдавни тела усвпени пд дпнесувашите на пдлуки; 

 Брпщури за прпмпција на активнпстите; 

 Ппдгптвени и дистрибуирани кпмпаративни анализи, инфпграфици и видеп 

записи; 

 Охрабрена спрабптка меду разлиши засегнати страни вп зедницата; 

 Инфпрмирани градани за прпцесите на дпнесуваое на јавни пплитики; 

 

 

Клучни активнпсти: 

 Јакнеое на капацитетите на ппщтинските спвети;  

 Впсппставуваое спветпдавни тела на ппщтинските спвети;  

 Јакнеое на капацитетите на лпкални градански прганизации;  
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 Мпнитпринг на преппраки дп Спветпт пд лпкални градански прганизации;  

 Ппддрщка на заеднишки лпкални акции; 

 Вмрежуваое;  

 Публикации за резултатите пд спрпведенипт мпнитпринг на рабптата на 

ппщтинските спвети;  

 

3. Општи инфпрмации за анганжманпт  

 

Вп рамки на прпектпт е предвидена прпграма за јакнеое на капацитетите на 

граданските прганизации. Предвиденп е на пбуките да ушествуваат претставници на 

лпкални градански прганизации пд Истпшнипт плански регипн. Кпнешнипт избпр на 

ушесници ќе биде направен пд страна на прпектнипт тим, врз пснпва на пријавите 

ппднесени прганизациите и сп ппсебнп внимание на: мптивацијата и искуствптп на 

прганизацијата да рабпти на активнпсти ппврзани сп мпнитпринг и застапуваое, 

брпјпт на активни шленпви и брпјпт на спрпведени активнпсти.  

 

Две двпдневни пбуки треба да бидат исппрашани за секпја пд двете групи 

ушесници, вкупнп 4 пбуки. Обуките треба да ги запкружат следниве теми:  

1. Мпнитпринг на лпкалната сампуправа (елабпрација на регулативата и 

праксата вп рабптата на лпкалната сампуправа; пптребата и мпжнпста за 

ппстпјан мпнитпринг на лпкалната сампуправа, сп ппсебен фпкус на 

рабптата на ппщтинските спвети и аспектите при мпнитпрингпт над нивната 

рабпта); 

2. Механизми за мпнитпринг и лпбираое и застапуваое 

(елабпрација на ппстпшеките механизми за мпнитпрниг и преднпста пд 

нивната упптреба и алатки за успещнп лпбираое и застапуваое за лпкални 

пплитики сп ппсебен фпкус на упптребата на спцијалните медиуми вп 

прпцеспт на лпбираое и застапуваое); 

 

Времетраоетп на една пбука е два дена (пднпснп 4 дена за една тема). Секпја пд 

темите ќе се пдржи сп две групи претстсвници на градански прганизации пднпснп 4 

двпдневни пбуки.  Секпја пд групите ќе биде спставена пд 15-20 ушесници.  

 

4. Обврски на дпгпвпрната страна  

 

Цел на пбуките е да се зајакнат капацитетите на 40 претставници на граданските 

прганизации пд Истпшнипт плански регипн. 
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Специфични цели се: 

 Да се ппдгптви план за пбука на гпресппменатите теми; 

 Да се ппдгптват рабптни материјали; 

 Да се спрпведат вкупнп 4 двпдневни пбуки сп двете групи на ушесници; 

 Да се ппдгптви финален извещтај за рабптата.  

 

5. Временска рамка и пптребни ресурси  

Обуките треба да се заврщат вп рпк пд 16 рабптни денпви вп перипдпт 

01.12.2018 дп 01.03.2020 гпдина, пд кпи 8 денпви за спрпведуваое пбуки и 8 денпви за 

ппдгптпвка и известуваое, пднпснп: 

 

 Група 1 (Градански прганизации кпи рабптат вп ппщтините Виница, Зрнпвци, 

Кпшани, Македпнска Каменица, Чещинпвп - Облещевп и Штип)  

o Тема 1 Мпнитпринг на лпкалната сампуправа, шетири (4) рабптни денпви  

вп перипдпт пд 01.12.2018 дп 31.12.2018; 

o Тема 2 Механизми за мпнитпринг и застапуваое (4) рабптни денпви вп 

перипдпт пд 15.02.2019 дп 15.03.2019; 

 Група 2 (Градански прганизации кпи рабптат вп ппщтините Берпвп, Делшевп, 

Карбинци, Прпбищтип, Пехшевп) 

o Тема 1 Мпнитпринг на лпкалната сампуправа, шетири (4) рабптни денпви  

вп перипдпт пд 15.11.2019 дп 31.12.2019; 

o Тема 2 Механизми за мпнитпринг и застапуваое (4) рабптни денпви вп 

перипдпт пд 01.02.2020 дп 01.03.2020; 

Дпгпвпрната страна треба да ппдгптви метпдплпгија пп кпја ќе рабпти (пбразец вп 

прилпг), предлпг дневен ред и да пбезбеди примерпк пд пптребни материјали 

(пешатени и електрпнски). Лпгистишката ппдгптпвка на пбуките е пбврска на 

нарашателпт.  

 

6. Очекувани резултати  

 Одржани шетири (4) двпдневни пбуки; 

 Згплеменп ппзнаваое на нашинпт на рабптата на лпкалните сампуправи и 

ппщтинските спвети; 

 Згплемени капацитети за мпнитпринг; 

 Згплеменп ппзнаваое на механизмите за мпнитпринг; 

 Згплеменп ппзнаваое на механизмите за лпбираое и застапуваое пспбенп 

кпристеоетп на спцијалните медиуми вп прпцеспт; 

 Згплемени капацитети за кпристеое на механизмите за мпнитпринг и 

лпбираое и застапуваое; 
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7. Услпви за ангажираое на експертпт   

 

За спрпведуваое на пбуките се/е пптребен експерт/и кпј/и ги испплнува/ат 

следниве ппщти услпви: 

 Заврщенп виспкп пбразпвание;  

 Најмалку 5 гпдини искуствп вп прганизираое и пдржуваое на пбуки;  

 

Преднпст за избпр ќе имаат експертите кпи ппседуваат:  

 3 гпдини искуствп вп спрпведуваое пбуки за градеое капацитети на 

градански прганизации1; 

 

Ппнудените експерти се пдгпвпрни за целпкупнптп спрпведуваое на тепретскипт 

дел на пбуките и ппднесуваоетп на извещтаите. Предлпг - извещтајпт се ппднесува 3 

дена пп заврщуваоетп на пбуките на пдпбруваое кај Прпектнипт меначер. Експертпт е 

дплжен за секпја прпмена на дпгпвпрените услпви да кпнтактира сп Прпектнипт 

меначер.  

 

 

 

8. Начин на пријавуваое 

 

Нашинпт на кпј мпжете да се пријавите деталнп е ппищан вп дпкументпт 

„Бараое за прибираое на ппнуди“, кпј е спставен дел пд тендерската 

дпкументација.  

Услпв за ушествп на тендерпт е заинтересираните правни или физишки лица да 

ги испплнуваат ппщтите услпви сппменати вп тпшка 7.  

Ппнудата мпже да биде делива пднпснп, ппнудите да се пднесуваат  на 

ппединешните теми спгласнп експертизата на експертпт.   

 

За пријавуваое испратете ги следниве дпкументи:  

- Финансиска ппнуда (дпкумент вп прилпг, анекс 1) 

- Tекпвна спстпјба на дпбавувашпт (дпкплку е правнп лице), не ппстара пд 

една гпдина; 

- Предлпг метпдплпгија (фпрмулар даден вп прилпг, анекс 2);  

                                                           
1
 Материјални дпкази за испплнуваое на услпвите (кппии пд диплпми и сл.) не се ппднесуваат при 

ппднесуваое на ппнудата. ФРЛЗ гп задржува правптп дппплнителнп да ги ппбара пвие дпкази.  
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- Струшна бипграфија на експерти предлпжени за ппдгптпвка на пбуката сп 

референци; 

- Пптпищана изјава за ексклузивнпст и дпстапнпст, (дпкумент вп прилпг, анекс 

3); 

- Пптпищана изјава (дпкплку се рабпти за правнп лице) дека нема правни 

прешки за реализација на активнпста (дпкумент вп прилпг, анекс 4);2 

 

Ппнудата се дпставува вп затвпрен кпверт вп архивата на Фпндацијата за развпј на 

лпкалната заедница Штип (ул.Ваншп Прќе бр.67/1, 2000 Штип) или скенирана на е-

ппщта zivanov@frlz.org.mk 

 

                                                           
2
 Дпкплку ппнудувашпт е правнп лице изјавата треба да ја пптпище застапникпт на правнптп лице   

mailto:zivanov@frlz.org.mk

