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ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 
 

Зајакнување на отпорноста на постарите лица и лицата со 
попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи 
 
A. ОПШТ ОПИС 

 
Проектот „Зајакнување на отпорноста на постарите лица и лицата со 
попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи“ е тригодишна 
иницијатива во регионот на Западен Балкан, координирана од Црвениот крст на 
Србија и поддржан од Европската Унија, Австриската агенција за развој и 
Австрискиот Црвен крст. Започна кон крајот на 2020 година, и ги поврзува 
партнерите од граѓанското општество од Србија, Албанија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Косово * и големите мрежи на 
граѓанското општество кои ги претставуваат постарите лица и лицата со 
попреченост на ниво на Европската унија. 
 

Општата цел на проектот е да придонесе зајакнување на отпорноста на 
постарите лица и лицата со попреченост во Западен Балкан за време на 
КОВИД-19 и идни катастрофи. 
   

Специфичната цел на проектот е, постарите лица, лицата со попреченост, 
националните друштва на Црвен крст и здруженијата на граѓани подобро да се 
справат со ситуацијата со КОВИД-19 во Албанија, Босна и Херцеговина, 
Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово*. 
 
 

Б. ЗОШТО Е ПОТРЕБНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ТРЕТИ 
СТРАНИ  

Оваа активност ќе им покаже на членовите на заедницата, носителите на 
одлуки и граѓанското општество дека мобилизацијата и активизмот на локално 
ниво можат да бидат ефективни за зголемување на вклученоста на постарите 
лица и лицата со попреченост и нивното учество во заедницата, вклучително и 
во развојот на јавната политика. Обезбедувањето поддршка и активностите кои 
ја зголемуваат социјалната вклученост и учеството на постарите лица и лицата 
со попреченост во локален контекст ќе бидат претставени како модели што 
носителите на одлуки на локално ниво можат да ги земат предвид за идна 
поддршка. 



 
 

1. ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ  
 

Во рамките на проектот “Зајакнување на отпорноста на постарите лица и 
лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи”, сакаме да 
побараме од вас да ни доставите најдобра понуда за една или комбинација од 
следниве активности: 
 

- Иницијативи за застапување на локални политики  
- Обезбедување на основни услуги засновани на волонтери од мали 

размери за постари лица и лица со попреченост, за кои може да се 
тестираат и потоа да се застапуваат (на пр. да се дојде до оддалечени и 
рурални, тешко достапни области) 

-  Подготовка на материјали за локални и национални политички дијалог, 
подигање на јавната свест и едукација  

-  Активности за подигање на свеста и едукација на теми за социјална 
инклузија на постари лица и лица со попреченост, активно стареење, 
волонтирање 

- Иницијативи за неформално образование/доживотно учење во локалните 
заедници  

-  Културни активности со учество на постари лица и лица со попреченост 

- Адаптација на социјалнaта  средина во заедницата која не е достапна за 
лицата со попреченост за поддршка на нивното вклучување на ниво на 
заедницата 

 

 

Пример:  

 

 

1. Назив Едукативни работилници за постари лица/ лица 
со попреченост 

2. Период на 
имплементација 

Октомври 2022-Јули 2023 

3. Опис на активност на пр. Организирање на редовни едукативни 
работилници за постари лица/лица со 
попреченост на теми кои го олеснуваат 
социјалното учество. Работилниците ќе ја 
користат стручноста на  професионалци за 
покривање на различни теми (на пр. креативно 
пишување, сликарство, керамика, готвење...) 
како и работата на постарите лица/лицата со 
попреченост кои веќе самите поминале низ 
едукативен процес, како фасилитатори. 
Знаењето добиено преку работилниците потоа 
ќе се користи за започнување на мал бизнис во 



кој постарите лица/ лицата со попреченост ќе 
организираат изложби /продажба на 
производи/организирање на  јавни настани за да 
ја претстават својата работа. 
  

4. Очекуван резултат на пр. Постарите лица/ лицата со 
попреченост стекнуваат нови вештини и 
знаења, се поактивни и учествуваат во 
социјалниот живот на заедницата. 

5. Достапен буџет 
5700 Eвра 

 
 

3. Прифатливи апликанти  
 

Здруженија на граѓани- членки на Инклузива М и здруженија на граѓани кои се 
активни на локално ниво и имаат искуства во спроведување на активности и 
проекти поврзани со старите лица и лицата со попреченост, како и локални 
иницијативи. 
 

4. Како се аплицира 

Ве молиме да го поплните Формуларот за аплицирање со детален опис како 
планирате да ја спроведете активноста, заедно со буџет и работен план.  

Дополнителни потребни документи, работи и сертификати кои треба да се 
поднесат со понудата:  

(ако не се поднесат, понудата ќе се отфрли.) 

o Документи кои го докажуваат правниот статус на организацијата 
апликант:  

i. Регистрација на организација  
o Документи кои го докажуваат финансксиот капацитет на организацијата 

апликант: 
i. Завршни сметки за последните 2 финансиски години 
ii.  Доказ за ликвидност: потврда дека банковата сметка на 

организацијата не е блокирана во последните 24 месеци 

 

Рок за аплицирање:  

15 септември 2022 

 

5. Услови за учество на тендер  

А. Јазик 

Сите документи треба да се подготват на македонски јазик  

 

Б. Цени и ДДВ 



Сите цени треба да бидат наведени во локална валута, како и во евра, без вклучен 
данок на додадена вредност (ДДВ). ДДВ не е подобен според овој повик за тендери, 
освен ако не можете да докажете дека не можете да го вратите. 

 

Ц. Временска рамка  

 

Ако ви се потребни дополнителни 
појаснувања и прашања испратете емаил 
не подоцна од:  

09 септември 2022 

на:  

 

petkovska@redcross.org.mk; 
popovic@redcross.org.mk: 

Вашата понуда мора да се добие не 
подоцна од: 

15 септември 2022 до 16:00 
часот 

И треба да се испрати на: 

 

Бул. Кочо Рацин број 13, 
1000 Скопје 

Вашата понуда мора да остане валидна до: 10 октомври 2022 до 16:00 
часот 

Датум на состанок за отворање на 
понуди 

19 септември 2022 

Известување за доделување на грант на 
најуспешен понудувач 

01 октомври 2022 

 Потпишување на договор  
10 октомври 2022 

 
 

6. Критериум за избор  

Договорот се доделува во согласност со најдобрите принципи за понудување 
(сооднос на најдобра цена - квалитет) и критериумите за евалуација утврдени 
подоле. 

 
o навремено подесување на апликација  
o буџетот да е во утврдените рамки  
o активностите да бидат јасно формулирани и усогласени со цел да се 

постигнат опишаните проектни цели 
o здружението на граѓани - апликант да има добра поврзаност со 

релевантни чинители за соодветната иницијатива 
o во иделани околности, здружението на граѓани - апликант треба да 

назначи и свои ресурси, како што се просторни капацитети, опрема, 
потрошен материјал, човечки ресурси и други извори на финансирање   

o здружението на граѓани- апликант да има капацитет да ги имплементира 
активностите и да може да подготви и поднесе финансиски и наративни 
извештаи  

mailto:petkovska@redcross.org.mk
mailto:popovic@redcross.org.mk


o здружението на граѓани - апликант мора да обезбеди транспарентно и 
сигурно работење 

o во предвид ќе бидат земени само апликациите кои го користат 
соодветниот формат  

o договорот ќе се додели на најдобриот понуден сооднос за најдбра цена-
квалитет за реализација на предложените активности со најдобри 
можности тие да се повторат на други локации. 

 
 

7. Напомена за добитниците на средства 
 

По добивањето на средствата од грантот, проектот мора да се 
регистрира во Секретаријатот за европски прашања при Владата на 
Република Македонија, а потоа и во Управа за јавни приходи за 
добивање на даночен број на проектот. Оваа процедура е обврзна за 
ослободување од ДДВ. 
 

8. Прилози 
o Формулар за аплицирање  
o Нацрт Договор 

 


