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Создавање можности за вработување на младите од руралната средина 

Овој проект е финансиран од Европската унија 

 

 

Референтен број: 02-C/2016 
 
Предмет: Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за 

Спроведување на обука за зголемување на вработливоста на млади невработени од 
руралните средини во Североисточниот плански регион во Македонија 

За потребите на проектот ,,Создавање на можности за младите од руралните средини”, 
финансиски поддржан од Европската унија  (РЕФ.12/9139/1) 
 
Центар за економски анализи – ЦЕА Скопје и ФФРМ, Ве поканува да доставите понуда за 
испорака на услуги за гореспоменатиот проект. 
 
 
1. ВОВЕД 

Центарот за економски анализи во соработка со Федерацијата на фармери на Република 
Македонија го спроведуваат проектот " Создавање на можности за младите од руралните 
средини ", финансиран од програмата на ИПА - Развој на човечки ресурси, на Европската 
Унија, преку корисниците Министерството за финансии во Македонија и Министерството 
за труд и социјална политика.   

Проектот има за цел да го олесни вклучувањето на младите од руралните средини на 
пазарот на трудот во Североисточниот регион во Македонија (СИ регион). Оваа заедничка 
цел ќе се постигне преку: 1) зголемување на вештини и разбирање на вработеноста на 
младите од руралните средини, 2) изградба на регионален систем за развој на работна 
сила, и 3) развивање на регионална стратегија за социјално вклучување на пазарот на 
трудот на целните групи. 

Со проектот се поддржува социјално вклучување на младите од руралните средини преку 
зголемување на вештините за вработување, обука и поддршка за подобро користење на 
програми и ресурси за вработување, со што ќе се придонесе за економскиот и социјалниот 
развој на општините во североисточниот регион во Македонија. Придобивките од проектот 
се од особено значење за младите од руралните средини и за бизнисите во целниот 
регион. 

За да се постигнат целите на проектот, ЦЕА и ФФРМ ќе ги градат капацитетите на 
локалното население преку реализација на обуки идентификувани врз основа на 
постоечките информации, истражување за потребите на руралното население, со акцент 
на младата популација, а во согласност со опсегот и мандатот од проектните активности.  
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2. Предмет на набавка  

Спроведување на обуки на невработени млади од руралната средина од СИПР, од 
областа на унапредување на вештини за барање на работа, деловен развој и 
претприемнички вештини, “меки” вештини и комуникација, пристап до 
финансирање на мали бизниси. 

Вид на договорот за набавка: услуги   

Место на испорака на услугите: Североисточен плански регион, точната локација 
дополнително ќе биде утврдувана. 

Период на извршување: во текот на месец јуни 2016 

Пристигнатите понуди ќе се разгледуваат од комисија формирана за евалуација на 
пристигнатите понуди. Цените треба да бидат изразени во МКД. (Постапката за ДДВ е 
согласно правилникот и упатството потребни за реализирање на проекти финансирани со 
парични средства од странски донатори.) 

Ве молиме понудата да  ја доставите во форматот кој е даден во прилог на овој допис: 
Прилог бр. 1 Образец на понуда и Образец 2 Предлог Програма.  

Предметот на набавка е делив: Да, по обука 

3. Опис на услугата  
3.1.  Општи и специфични цели на услугата  

 
Општи цели  
Како дел од имплементацијата на проектот, обучувачите / експертите треба да спроведат 
обука за целната група: Рурални невработените млади лица помеѓу 20 и 39 години од 
СИПР со цел да се стекнат со знаења за унапредени вештините за вработување и 
претприемништвото.  
 
Специфични цели  
Со оглед на природата на задачите и одговорностите, експертите, кои ќе бидат избрани 
треба да се подготват и ги спроведат следниве видови на обуки, и секој од понудувачите 
треба да изразат интерес и понуда за една (најмногу две) обуки/сесии:  
 
Обука / Модул 1: Барање на работа и унапредување на вештини за барање на работа 
Обука / Модул 2: Комуникација и обука меки вештини 
Обука / Модул 3: Развој на бизнис и претприемништвото 
Обука / Модул 4: Пристап до финансиски средства 
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Програмата за обуки е поделена на четири обуки со различни теми: 
 

Бр. Назив на обука   Специфични цели и теми 
Обука / 
Модул 1 

Барање на работа и 
унапредување на 
вештини за барање 
на работа 

Учесниците треба да се стекнат со основни 
познавања за активностите поврзани со процесот на 
подготовка и  барање на работа. 
Темите и практичните вежби што треба да се 
покријат но не ограничено на: 

- Подготовка на биографија 
- Подготовка на апликација за работа 
- Изработка на мотивационо писмо 
- Подготовка и процесот на интервју и 

симулација на исто 
- Подготовка на индивидуален план за барање 

работа (дефинира вашите интереси и 
вештини, цели) 

- Истражување на локалните можности за 
работа - техники за барање на работа 
(Вмрежување, директни контакти, поставеност 
агенции, реклами, итн.) 

- итн.  
  

Обука / 
Модул 2 

Комуникација и 
обука за “меки” 
вештини 

Учесниците треба да се стекнат со познавања за 
ефективната комуникација и меки вештини 

- Лична презентација и комуникација  
- Вербална и невербална комуникација 
- Процесот на развој на кариера 
- Преговори 
- Работа во тим 
- Управување со времето 
- Идентификација на лична силни страни 
- Развивање на мрежа на контакти 
- Итн. 

 
Обука / 
Модул 3: 

Развој на бизнис и 
претприемништвото 

Учесниците треба да се стекнат со основни 
познавања за фазите и активностите поврзани со 
започнување на нов бизнис или одржување на 
постоечките во рурална средина.  
Темите и практичните вежби што треба да се 
покријат но не ограничено на: 

- Претприемништво,  
- Како да започнете свој бизнис (микро / мала) 
- Бизнис планирање и Следење на бизнис план,  
- Финансиско управување и планирање 
- Принципите на маркетингот  
- Економија на мали бизниси  
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- Правни прашања и барања за започнување на 
бизнис 

- Итн. 
Обука / 
Модул 4: 

Пристап до извори 
за финансиски 
средства 

Учесниците треба да се стекнат со основни 
познавања за фазите и активностите поврзани со 
финансирање на бизнис или одржување на 
постоечките во рурална средина. 
Темите и практичните вежби што треба да се 
покријат но не ограничено на: 

- Извори за поддршка на мали бизниси и 
практична работа (микро финансирање, 
банки, фондови и др.). 

- Постојните извори и средства на start-up 
бизниси  

- Мерки за вработување/само вработување 
- Програми за рурален развој 
- Средства од ЕУ и управување со проектен 

циклус (вклучувајќи ИПАРД, итн.) 
- Итн. 
 

 
4. Целна група и времетраење  

 
Обука 1  
Целна група: ниско/средно квалификувани млади кои имаат потреба од пракса, млади без 
вештини за пристап на пазарот на труд  
Број на лица 40, Група 1: 20 лица и Група 2: 20 лица 
Времетраење на сесија: 2 дневна сесија, сесијата ќе се имплементира два пати (2 групи 
секоја од по 20 учесници)  
Локација: СИПР, дополнително утврдена  
 
Обука 2  
Целна група: ниско/средно квалификувани млади кои имаат потреба од пракса, млади без 
вештини за пристап на пазарот на труд, Број на лица 40, Група 1: 20 лица и Група 2: 20 
лица 
Времетраење на сесија: 3 дневна сесија, два пати (2 групи секоја од по 20 учесници)  
Локација: СИПР, дополнително утврдена  
 
Обука 3 Целна група: невработени со потенцијална идеја и мотивација за започнување 
бизнис, Група 1: 20 лица  
Времетраење на сесија: 3 дневна сесија, еднаш (1 група од 20 учесници)  
Локација: СИПР, дополнително утврдена  
 
Обука 4 Целна група: невработени со потенцијална идеја и мотивација за започнување 
бизнис, Група 1: 20 лица  
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Времетраење на сесија: 3 дневна сесија, еднаш (1 група од 20 учесници)  
Локација: СИПР, дополнително утврдена  
 
5. Методологија  

Експертите се очекува да се спроведат оваа задача/услуга со помош на практичен пристап,  
кој ќе овозможи олеснување и активно учество на лицата кои се обучувани преку испорака 
на обука, која одговара на фактичката состојба на пазарот на трудот и вештините на 
целната група. Од обучувачите се очекува да применат методологија која ќе вклучува но 
не мора да биде лимитирана само на  
 

1. Подготовка на 2 или 3 дневна сесија (во зависност од темата на обуката) во 
зависност од дадени тема на обука со Power Point презентации и практични 
вежби 

2. Подготвен и доставен детален работен план и теми за 2 и 3 дневна обука  
3. Подготвени и доставени материјали за обуката и вежби 
4. Спроведување и олеснување на сесиите на обуката 
5. Подготвување и спроведување на агендата за 2 или 3 ден (во зависност од 

темата на обуката сесија) 
6. Подготвени практични вежби и симулации – да се олесни и да се обезбеди 

повратна информација 
7. Подготовка на образец за евалуација на конкретни очекувања на слушачите 
8. Дистрибуција на образец за евалуација до учесниците 
9. Подготовка на извештај од реализираните обуки за секоја сесија 
10. Понудувачот може да идентификува и предложи и други алатки ако смета дека 

е потребно 
 

6. Клучни испораки и рокови 

Следните резултати треба да бидат доставени на проектниот тим 
1. Унапреден План за работа – 3 дена по потпишување на договорот 
2. Подготвени материјали за обука и вежби најдоцна 7 дена пред тренинг сесија 
3. Агендата за спроведување на обуката - најдоцна 10 дена пред тренинг сесија 
4. Извештај за спроведување на сесија – најкасно 5 дена по секоја тренинг сесија 

 
Сите документи и материјали ќе бидат подготвени и доставени на македонски јазик 
 
7. Потребните квалификации и компетентност 

7.1.  Општи барања.  
- Најмалку постдипломска универзитетска диплома по економија (на пример, 

менаџмент, човечки ресурси, економија, бизнис или други), повисок степен на 
образование ќе се смета за предност 

- Најмалку 5 години на општо искуство над минималното релевантно искуство се бара 
во оваа област; 

- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик. 
- Одлично познавање на македонскиот јазик; 
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- Добри комуникациски вештини 
- Работа во тим  
- Чувствителност и почитување на етничката припадност, религија, род и култура. 

 
7.2. Посебно професионално искуство 

 
- Искуство од најмалку 3 години при поддршка и спроведување на обуки и/или 

едукација  
- Искуство во процес на идентификација на потреби за унапредување на вештини и 

спроведување на обуки  
- Искуство со обуки на лица кои се социјално исклучени ќе се смета за предност  
- Искуство во проекти финансирани од ЕУ 
- Искуство во испорака на обуки во конкретната област ќе се смета за предност 
- Искуство во непрофитен сектор 

 
8. Локација  

Скопје или локација во Североисточен плански регион, точната локација дополнително ќе 
биде утврдена  

 
9. Начин на известување 

Експертите ќе известуваат на одговорните лица на проектот. Лице за контакт Весна 
Гарванлиева Андонова 02/2444766, vesna_nl@yahoo.com, и Габриела Димовска 
gabriela_dimovska@hotmail.com, 02/2444766.  
 
10. Логистичка поддршка  

Проектниот тим ќе ја координира логистичка поддршка за спроведување на обуките.  
. 
11. Плаќање и рамка  

Ангажираните експерти ќе се исплаќаат по успешното спроведување на обуките и 
навремена достава на извештајот и сите очекувани резултати во рок од 10 дена. 
Трошоците за сместување за спроведување на обуките експертите треба да ги 
вкалкулираат во понудата за надомест. 
Максимален број на денови предвидени за ангажирање вклучувајќи подготовка, 
имплементација на сесии и известување е предвидено: 
 
Обука / Модул 1: 14 дена 
Обука / Модул 2: 14 дена 
Обука / Модул 3: 10 дена 
Обука / Модул 4: 10 дена 
 
Заинтересираните експерти можат да конкурираат поединечно или во тим од најмногу 
двајца експерти по обука, во кој случај, понудата ќе се оценува заедно. Во случај кога 
повеќе експерти доставуваат една заедничка понуда со очекувани број на денови потребни 
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за спроведување на обуката и висина на дневен надомест, се наведува предлог тема во 
склоп на секоја Обука/Модул по експерт. Еден експерт може да поднесе понуда за најмногу 
две обуки како поединец или како дел од групата. 
 
12. Содржина на барањето 

Заинтересираните кандидати треба да достават: 
1. CV релевантно за целите за оваа барање за понуда 
2. Јасно назначено за која обука(и) аплицираат (Тренинг 1, 2,3 и/или 4) 
3. Понудата во формат даден во прилог на овој опис и обрасци  со бројот на денови 
подготвени да се посвети за доделување и дневен надомест, потпишана од експертот(тите) 
4. Предлог работен план и прецизирање на теми и материјалите што се опфатени за 
дадена обука 
5. Дополнителни документи со кои се докажува искуство во кои се поврзани со оваа област 
 
Ве молиме испратете ги вашите апликации на: gabriela_dimovska@hotmail.com, и 
vesna_nl@yahoo.com, или на адреса Бул. Јане Сандански бр. 63/3, Скопје по пошта или 
лично. Барањата кои нема да стасаат до назначеното време вклучувајќи ги оние по пошта 
нема да бидат земени во превид.  
 
Во предмет наведете: Барање за спроведување на обука: <Име на обуката / темата> 
 
13. Рокови за поднесување на барањата 

 5.5.2016 (четврток), до 16:00 часот 
 
Забелешка:  
Според правилата на ЕУ за претпристапна помош, државни службеници и други лица кои 
во моментот се вработени во јавната администрација не се подобни за поднесување на 
барања како експерти.  
Само избраните експерти ќе бидат известени за изборот и ќе потпишат изјава за 
достапност.  
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European Union 

Создавање можности за вработување на младите од руралната средина 

Овој проект е финансиран од Европската унија 

 

Образец 1 Понуда  

Врз основа на Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за 

Спроведување на обука за зголемување на вработливоста на млади невработени од 
руралните средини во Североисточниот плански регион во Македонија  
 
За потребите на проектот ,,Создавање на можности за младите од руралните средини”, 
финансиски поддржан од Европската унија  (РЕФ.12/9139/1) 
 

Ја поднесуваме следнава ПОНУДА  

Понудувач 1:  
Име и презиме   
Адреса:  
Телефон:  
Е-пошта:  

 

<Доколку има втор понудувач> 

Понудувач 2:  
Име и презиме   
Адреса:  
Телефон:  
Е-пошта:  

 

Финансиска понуда  

Согласен сум/сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи: 

Назив на обуката Единица 
мерка 

Количина 
(1) 

Единична бруто 
сума (во 

македонски 
денари) 

(2) 

Вкупна цена 
(во македонски 

денари) 
(1)*(2) 

Обука 1: Барање на работа и 
унапредување на вештини за 
барање на работа 

Број на денови    

Обука 2: Комуникација и 
обука меки вештини 

 

Број на денови    

Обука 3: Развој на бизнис и 
претприемништвото 
 

Број на денови    
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European Union 

Создавање можности за вработување на младите од руралната средина 

Овој проект е финансиран од Европската унија 

 

Обука: Пристап до 
финансиски средства 
 

Број на денови    

Вкупна сума (со цифри)  
Вкупна сума (со зборови)  

 

[во овој дел се наведуваат и пополнуваат само за оние обуки/модули за кој поднесувате 
барање, за секоја обука наведувате посебна понуда во склоп на дадената табела]  

 

  

Место и датум 

___________________________ 

Понудувач/и 

___________________________ 

------------------------------------------- 

(потпис) 
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European Union 

Создавање можности за вработување на младите од руралната средина 

Овој проект е финансиран од Европската унија 

 

Образец 2  Предлог програма  

Врз основа на Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за 

Спроведување на обука за зголемување на вработливоста на млади невработени од 
руралните средини во Североисточниот плански регион во Македонија  
 
За потребите на проектот ,,Создавање на можности за младите од руралните средини”, 
финансиски поддржан од Европската унија  (РЕФ.12/9139/1) 
 

Ја поднесуваме следнава Програма за обука <се пополнува табела во зависност од 
обуката за која се поднесува понуда> 

Програма за Обука  бр. 1 ________________________________ 

Ден 1     
Време Содржина/Тема Ресурси Метод Експерт 

(доколку е 
повеќе од 1) 

...     

...     

...     
Ден 2     
     
     
     
     
     

 

Програма за Обука  бр. 2________________________________ 

     
Време Содржина/Тема Ресурси Метод Експерт 

(доколку е 
повеќе од 1) 

Ден 1...     
...     
...     
Ден 2     
     
     
     
Ден 3     
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European Union 

Создавање можности за вработување на младите од руралната средина 

Овој проект е финансиран од Европската унија 

 

Програма за Обука  бр. 3________________________________ 

Ден 1     
Време Содржина/Тема Ресурси Метод Експерт 

(доколку е 
повеќе од 1) 

...     

...     

...     
Ден 2     
     
     
     
     
Ден 3     
     
     
     

 

Програма за Обука  бр. 4________________________________ 

Ден 1     
Време Содржина/Тема Ресурси Метод Експерт 

(доколку е 
повеќе од 1) 

...     

...     

...     
Ден 2     
     
     
     
     
Ден 3     
     
     
     

 

[Во оваа точка понудувачот ги наведува детално поттемите на обуката кои ги нуди со 
сите потребни технички карактеристики на истите, со додавање на редови, а во 
согласност со спецификациите. Доколку е попрактично, табелата може да се 
прилагоди. Треба да се предвидат табели за секоја обука посебно со идентификување 
на кој дел се однесува секоја табела, дополнителните табели можат да се отстранат]  
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European Union 

Создавање можности за вработување на младите од руралната средина 

Овој проект е финансиран од Европската унија 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cписок на документи за доставување на понуда 

бр Документ √ 
1 Образец 1 Понуда, потпис   
2 Образец 2 Предлог програма /работен план, потпис  
3 Биографија-CV  
4 Дополнителни документи со кои се докажува искуство во кои се 

поврзани со оваа област (по потреба) 
 

 

[Списокот за документи за доставување на понуда е за евиденција и помош на 
понудувачот/ите, истата може да се отстрани при поднесување на понудата ] 

 

 

 

 

Место и датум 

___________________________ 

Понудувач/и 

___________________________ 

------------------------------------------- 

(потпис) 


