
                                                         
 
 
 
 

  
 
Проект: Ефективен Механизам за граѓанско учество 

 
 

 

До:    Сите заинтересирани 

 

Сл. бр.  G-1500-18-216-2010-20 

Дата:  05.06.2018. 

  

Предмет: Повик за доставување на понуди од обучувачи за обука на претставници на 

општинските совети во рамки на проектот ,,Ефективен механизам за граѓанско учество”  

(РЕФ. G-1500-18-216-2010-20) 

 

Почитувани, 

 

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите 

понуда за испорака на услуги од двајца обучувачи за спроведување обуки на 

претставници на општинските совети од Источниот плански регион  на горeспоменатиот 

проект на следните теми/модули:  

 

1. Процес на децентрализација во РМ и улогата на советникот како одлучувач 

2. Финансирање на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) 

3. Советникот како комуникатор  

 

 

1) Понудата треба да ги содржи следниве информации: 

- Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 1) 

- Tековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една 

година; 

- Предлог методологија (формулар даден во прилог, анекс 2);  

- Стручна биографија на експерти предложени за подготовка на обуката со 

референци  

- Потпишана изјава за ексклузивност и достапност, (документ во прилог, анекс 

4)  

- Потпишана изјава (доколку се работи за правно лице) дека нема правни 

пречки за реализација на активноста (документ во прилог, анекс 5);1 

 

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица, 

резиденти во Р.Македонија. Повеќе детали за условите и начинот на пријавување можете 

да најдете во документот „Услови за работа“. 

 

Проектите финансирани од УСАИД се ослободени од сите давачки, даноци и такси, 

вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои 

вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени. 

 

                                                           
1 Доколку понудувачот е правно лице изјавата треба да ја потпише застапникот на правното лице   



                                                         
 
 
 
 

  
 
Проект: Ефективен Механизам за граѓанско учество 

 
 

 

 

Понудата се доставува во затворен коверт во архивата на Фондацијата за развој на 

локалната заедница Штип (ул.Ванчо Прќе бр.67/1, 2000 Штип) или скенирана на е-пошта 

zivanov@frlz.org.mk 

  

На надворешната страна на ковертот наведете: ,,За тендер Реф. Бр. G-1500-18-216-2010-

20 “и текстот "Да не се отвора пред сесијата за евалуација”. 

 

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис 

од одговорното лице. 

 

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат 

и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот“.  

 

Понудата треба да се достави во рок од 5 дена од датумот на повикот, не подоцна од 

11.06.2018 година (понеделник), до 16:00 часот. 

 

Сите понудувачи кои доставиле понуди кои ги исполнуваат условите ќе бидат 

разгледани од страна на евалуционата комисија и соодветно известени.  

 

 

 

 

 

Со почит, 

 

 

Зоран Иванов  

Проектен менаџер 
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