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ППВИК ЗА ДПСТАВУВАОЕ НА ППНУДИ 

ЗА 

ЕКСПЕРТИ – ПБУЧУВАЧИ 

 

За пптребите на прпектпт Млади Амбасадпри за Ппштествп без Кпрупција, имплементиран пд 

страна на ЗИП Институт а финансиран пд страна на Германската Амбасада вп Република 

Македпнија, ЗИП Институт пбјавува ППВИК за набавка на услуги – ангажираое на 2 (два) тематски 

ЕКСПЕРТИ-ПБУЧУВАЧИ за одржување на обуки за борба против корупција на локално ниво, за 

пдржуваое на 1 (една) пбука на албански јазик – еден пбучувач и 3 (три) пбуки на македпнски 

јазик – еден пбучувач. 

 

1. Цел на задачата: 

Кпнкретната цел на задашата е да се ангажира тематски експерт кпј щтп ќе пдржи пбука на тема 

бпрба прптив кпрупција на лпкалнп нивп.  

Обуката е наменета за млади, пд 16 дп 25 гпдини, и би требалп да спдржи активнпсти ппврзани сп 

кпнцептпт на кпрупција, правната рамка, институциите на лпкална власт, бпрбата прптив 

кпрупција на лпкалнп нивп, пплитики и тематскп дејствуваое, какп и нашини за бпрба прптив 

кпрупција.  

 

2. Фази на спрпведуваое: 

Ќе се спрпведат 4 пбуки, вп 4 ппщтини вп град Скппје.  

 Опщтина Сарај – пбука на албански јазик (декември 2017) 

 Опщтина Шутп Оризари - пбука на македпнски јазик (декември 2017) 

 Опщтина Гази Баба - пбука на македпнски јазик (јануари 2018) 

 Опщтина Бутел – пбука на македпнски јазик (јануари 2018) 

 

ЗИП Институт ќе гп извести експертпт – пбушуваш за тпшнипт датум и време на спрпведуваое на 

пбуките. ЗИП Институт гп задржува правптп за измена на временската рамка вп зависнпст пд 

претхпднп реализираните активнпсти кпи се вп рамката на пвпј прпект.  
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3. ЗИП Институт, вп спгласнпст сп пдредбите пд дпгпвпрпт сп дпнатпрпт на прпектпт, 

спрпведува прганишен ппвик, сп прибираое на најмалку 3 (три) ппнуди.  

 

4. Квалификации: 

Експертпт – пбушуваш, би требалп да ги има пвие квалификации: 

- Минимум 3 гпдини рабптнп искуствп вп јавна администрација, лпкални институции, 

невладина прганизација сп фпкус на рабпта ппврзана сп прпцесите вп лпкалната 

сампуправа, или пак вп академска устанпва – факултет или универзитет, на теми 

ппврзани сп јавната администрација и правптп.  

- Образпвен прпфил: дпдиплпмски и/или ппстдиплпмски студии пп пплитишки науки, 

правп, администрација и слишни пбразпвни прпфили. 

- Минимум 2 гпдини искуствп вп спрпведуваое на пбуки, тренинзи, рабптилници, 

презентации и слишни настани на теми ппврзани сп бпрбата прптив кпрупција какп и 

лпкалната сампуправа.  

- Тешнп гпвпрое на (1) албански – за експертпт кпј щтп ќе спрпведе пбука на албански 

јазик, пднпснп (2) македпнски јазик - за експертпт кпј щтп ќе спрпведе пбука на 

македпнски јазик. Ппзнаваое на двата јазика, какп и англискипт и рпмскипт јазик ќе се 

сметаат за преднпст.  

 

5. Ппнуда: 

За пваа цел, Ве мплиме да ни дпставите ппнуда, референцирајќи гп пвпј ппвик пд 15 

нпември 2017, заклушнп сп 1 декември 2017 гпд. 16:30 шаспт. Ппнудата треба да спдржи: 

 CV – кратка бипграфија, 

 Предлпг метпдплпгија за рабпта, и  

 Финансиска ппнуда – нацрт бучет.  

Истата треба да се дпстави пп електрпнски пат, дп г-да Назлије Исени Куртищи на 

nazlije@zipinstitute.mk сп назнака ППНУДА ЗА ЕКСПЕРТ – ПБУЧУВАЧ.  

6. Ппнудите щтп ќе пристигнат пп наведенипт рпк, какп и пние кпи щтп не ги спдржат сите 

гпре-наведени дпкументи, нема да бидат земени в предвид. Секпј ппнудуваш мпже да 

ушествува самп сп една ппнуда. Сите дппплнителни ппјаснуваоа мпжат да се дпбијат на 

писменп, пп електрпнски пат, кпнтактирајќи ги г-дица Јпвана Перпвска на 

jovana@zipinstitute.mk и/или -да Назлије Исени Куртищи на nazlije@zipinstitute.mk. 
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