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„Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” 

(Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – Проектот е 

финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство 

 

Предмет: Повик за консултантски услуги бр. 0832-372/20 

Отворениот повик за експерт за стратешко планирање е во рамки на проектот „Подобрен 
капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for 
crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото 
Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, а имплементиран од Институт за демократија 
“Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС). 

 

1. Опис на проектот 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје ќе им помага на општините во Северна 

Македонија во развојот на стратегии и планови за превенција и управување со кризи. 

Преку проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна 

Македонија“ (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) ќе се 

анализира правната и институционалната поставеност на системот за управување со кризи, 

улогата на општините која ја предвидува, и ќе се идентификуваат системските празнини и 

предизвици кои пандемијата на Ковид-19 ги изнесе на површина.  

Целта на проектот е да се зајакне стратешкото управување со кризи во неколку избрани 

општини, и да се прикаже на процесот на развој на стратегии за подготвеност и управување со 

кризи на остатокот од општините во државата. 

 

2. Делокруг на работа  

 

I. Анализа на стратешките документи за управување со кризи на национално и локално ниво;  

II. Анализа на практичните импликации на документите; 

III. Анализа на реалните состојби во управувањето со кризи на осум општини селектирани од 

проектниот тим;  

IV. Фасилитирање на консултативни процеси со селектираните општини со цел поддршка во 

изработката на стратегии, планови и процедури за управување со кризи;  

V. Тековно советување на проектниот тим и консултант за кризен менаџмент (минимум пет 

консултациски дена од ангажманот). 

Вкупниот период на експертски ангажман изнесува 50 дена од кои што експертот/ите се должен 

да одвои минимум пет дена за консултации со проектниот тим. Набавката е делива. 

Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС. 

Работни јазици на овој ангажман се македонски и англиски јазик. 
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3. Испораки: 

 

i. Фасилитирање на 8 (осум) еднодневни сесии за стратешко планирање (период: 

јануари – февруари 2021); 

ii. Учество на најмалку еднодневни 8 (осум) консултативни средби со општини; 

iii. Стратешки планови за управување со кризи за осум општини; 

iv. Фасилитирање на 8 (осум) еднодневни сесии за стратешко планирање (период: 

април – август 2021); 

v. Обрасци и хоризонтални насоки за стратешко планирање за управување со кризи за 

останатите општини; 

vi. Eвиденција на работниот ангажман во формат зададен од ИДСЦС за периодот за кој 

е ангажиран експертот.  

 

4.    Временска рамка 

Консултантските денови ќе бидат распределени во периодот меѓу јануари 2020 до февруари 

2021 година, во координација со проектниот тим.  

5.    Сопственост  

Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Експертот 

се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена 

согласност од ИДСЦС.  

6.    Надомест 

За извршените услуги на експертот ќе му биде надоместен вкупен бруто износ од 12 500 

(дванаесет илјади и петстотини) фунти во денарска противвредност.  

7.    Потребни документи: 

 a. За правни лица  

 Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија  

 Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот експерт 

   CV (професионално резиме) на експертот во ЕУ формат  

 Понуда и финансиски предлог – нето износ на еден експертски ден, износ на ДДВ, 

вкупен износ на услугата. 

b. За физички лица 

• Референтна листа на претходни слични ангажмани  

• CV (професионално резиме) на експертот во ЕУ формат  

• Понуда и финансиски предлог – нето износ на еден експертски ден, износ на ДДВ, 

вкупен износ на услугата.  
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8.    Процес на селекција и бодување  

ИДСЦС ќе го избере понудувачот/понудувачите на отворен повик.  

Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 3 фази: 

i. Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени)  

ii. Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени)  

iii. Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 

поени)  

iv. Избор на најдобрата понуда. 

 

9.    Достава на апликација 

Апликацијата (професионално резиме и понуда на македонски јазик) треба да биде 

испратена во електронска форма на contact@idscs.org.mk и misha@idscs.org.mk 

(задолжително на двете адреси) со наслов: Апликација за експерт за стратешко 

планирање шифра 0832, не подоцна од 13ти декември (недела, 23:59ч.) 2020 година.  

Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само 

предселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју. 

 

Доколку се појави потреба од дополнителни информации во врска со повикот ИДСЦС ќе 

организира онлајн информативна сесија со кандидатите, пет дена пред затворањето на 

повикот.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СJ 
Број: 0832-372/20 
Скопје, 09.11.2020 
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