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1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1.1 Договорен орган 
 
1.1.1 Договорен орган е Центар за развој на Источен плански регион, со 

адреса на ул.,,Ванчо Прке” бр.119, кат 2, Штип,телефон за контакт 032-386-412, 
факс 032-386-409 web страна www.rdc.mk/eastregion. 

1.1.2 Контакт лице кај договорниот орган во врска со спроведувањето на 
постапката за доделување на договорот е Емил Василев – координатор за 
регионален развој и лице одговорно за спроведување на Програмата за 
зачувување на природата во Македонија во Центарот за развој на Источен 
плански регион, телефон 032-386-412, факс 032-386-409, електронска пошта 
emil.vasilev@rdc.mk.  

1.1.3. Контакт лице во врска со проектната задача е: Цветан 
Николовски– програмски Асистент на Програма за зачувување на Природата во 
Македонија, телефон 072 236 282, електронска пошта: 
cvetan@farmahem.com.mk. 

 
1.2 Предмет на договорот  
 

1.2.1 Предмет на договорот се консултантски услуги за изработка на 
Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план 
(2015-2024). Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките 
спецификации во прилог на оваа тендерската документација. 

 1.2.2 Предметот на договорот е неделив. Понудувачот во својата 
понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се 
смета за неприфатлива.  
 
1.3 Рок на изработка 

 
1.3.1 Изведувачот е должен да ги изврши услугите предметот на 

договорот, во рок од 18 месеци сметано од денот на потпишување на 
договорот, согласно динамиката дадена во проектната задача. 
 
1.4 Применливи прописи 
 

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Методологијата за 
спроведување на тендерски постапки одобрена од Швајцарската канцеларија 
за соработка во Македонија.  
 
 
1.5 Извор на средства 
 

1.5.1 Средствата за реализација на Договорот за јавна набавка кој е 
предмет на оваа постапка без вклучен ДДВ, а во рамките на Проектот 
,,Програма за зачувување на природата во Македонија” финансиран од 
Швајцарската конфедерација, се обезбедени од Фармахем ДООЕЛ Скопје 
согласно склучениот Договор за спроведување на програмската активност 
,,Изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024)“, склучен помеѓу Договорниот орган и Фармахем 
ДООЕЛ Скопје, наш бр. 0802-274/1 од 17.10.2013 година и анекс кон договорот 
наш број 0802-125/1 од 08.04.2014 година 

 
 
 



1.6 Право на учество 
 

1.6.1 Понудувачите (или стручно лице/стручни лица од тимот на 
понудувачот) што имаат една или повеќе негативни препораки, како и групите 
понудувачи (или стручно лице / стручни лица од тимот на понудувачот) со 
негативна препорака, немаат право на учество или ќе бидат изземени од 
процесот. Негативните препораки може да се дадат или од страна на 
донаторот или од државната установа за јавни набавки. 

1.6.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано правно лице 
од Македонија регистрирано за услуги поврзани со темата на тендерот и кое 
преземало документација за Јавен повик од веб страната на договорниот орган 
или веб страната на Програмата за зачувување на природата во Македонија. 

1.6.3 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска 
за здружување во соодветна правна форма. 

1.6.4 Групата на понудувачи треба да назначи претставник што ќе има 
овластување да ги извршува сите деловни активности за и во име на која било 
страна и на сите страни од групата на понудувачи во текот на постапката за 
доделување на договор и во текот на извршувањето на договорот, во случај 
истата да биде избрана.  

1.6.5 Во случај на понуда од група на понудувачи, претставникот на 
групата со својата понуда треба да достави и писмено овластување потпишано 
од сите членови на групата на понудувачи со кое тие го овластуваат 
претставникот да поднесе понуда и да ги презема сите права и обврски во 
нивно име и за нивна сметка. Сите членови на групата на понудувачи се 
поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на 
своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата 
на понудувачи. 

1.6.6 Понудувачот во рамките на иста постапка за доделување на 
договор може да учествува само во една понуда. Сите понуди каде еден 
понудувач се јавува во повеќе од една самостојна и/или групна понуда ќе бидат 
отфрлени. 

1.6.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската 
документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на 
понудувачи во постапката за доделување на договорот. 

 
1.7 Трошоци за поднесување на понуда 

 
1.7.1 Понудувачот ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со 

доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие 
трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на 
договорот. 

 
1.8 Критериум за доделување на договор  
 
 1.8.1. Критериум за доделување на договор - е економски најповолна 
понуда. За изведувач ќе биде избран оној понудувач чија понуда ќе биде 
оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на 
бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски 
најповолна понуда.  
 1.8.2. Како елементи на критериумот економски најповолна понуда  се 
земаат следниве:  
 

1) Карактеристики на квалитет (Техничка понуда) -------------70 бодови 
 
2) Цена (Финансиска понуда)--------------------------------------------30 бодови 



1.9 Спречување на судир на интереси 
 

1.9.1 Изведувачот не смее, при извршување на договорот, да ангажира 
лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во постапка за 
доделување на договор, во времетраење на договорот. Во тој случај договорот 
се смета за ништовен. 

1.9.2 Во постапката за доделување договор, членовите на 
евалуационата комисија, како и одговорното лице потпишуваат изјава за 
непостоење судир на интереси. 

1.9.3 Во случај на судир на интереси кај членовите на Евалуационата 
комисија, истите се повлекуваат од работа на комисијата и се заменуваат со 
други лица. 
 
1.10 Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација  

 
1.10.1 Секое барање, информација и објаснение за тендерската 

документација и други документи во процесот може, преку електронска пошта, 
да се испрати на Центарот за развој на источен плански регион (ЦРИПР). 
ЦРИПР ќе одговори во рок од 5 дена од приемот на пораката. 

1.10.2 Центарот за развој на Источен плански регион,  како договорен 
орган, го задржува правото најдоцна  5  дена пред истекот на крајниот рок за 
поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на прашања за 
објаснување поднесени од страна на понудувачите,  да  ја измени или да ја 
дополни тендерската документација, за што веднаш ќе  ги извести сите 
понудувачи што ја презеле тендерската документација. 

 
2. СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ 

 
2.1 Со понудата понудувачот задолжително треба да достави придружна 

документација со која ќе ги докаже: 
- личната состојба, 
- способноста за вршење професионална дејност, 
- техничката или професионалната способност  
2.2  За докажување на својата лична состојба, понудувачот ги доставува 

следниве документи: 
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган; 
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен 

орган; 
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од 

надлежен орган од земјата каде понудувачот е регистриран; 
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на 

правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за 
учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна 
набавка и договори за јавно-приватно партнерство; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на 
правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена 
забрана за вршење на одделна дејност; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на 
правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана 
за вршење на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна 
санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена привремена 
забрана за вршење одделна дејност 

 



2.3 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, 
понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност (ДРД образец 
/Потврда за регистрирана дејност за кој во РМ надлежен орган за издавање е 
Централен регистар на РМ. 

2.4 Документите од потточки 2.2 и 2.3 не смеат да бидат постари од 
6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите 
наназад. 

2.5 Понудувачот го докажува исполнувањето на техничката или 
професионалната сопособност преку доставување на: 

2.5.1. Референтна листа на понудувачот за извршени услуги/ 
реализирани проекти од областа на  туризмот, со датуми, купувачи/приматели 
на услугите,  
- со задолжително доставување на потврди за успешно 
реализирани/изработени минимум 2 (две) студии и 2 (две) стратегии од областа 
на туризмот или 3 (три) регионални или национални планови/програми за развој 
на туризмот, потврди издадени од примателите на услуги (копии заверени од 
понудувачот со печат и потпис на одговорното лице,  назнака “Верно на 
оригиналот”). 

2.5.2 Тим на експерти, со приложена биографија и референтна листа за 
секој експерт одделно, согласно барањата за експерти и потребните минимум 
квалификации објаснети во Проектната задача, дадена во Прилог 1. 

2.5.3 Универзитетските дипломи или Уверенијата за положени испити за 
тимот експерти за соодветните образовни квалификации објасните во 
Проектната задача.  

2.5.4 Изјава заверена и потпишана од понудувачот со податоци за 
лицата кои ќе бидат одговорни за реализација на предметот на повикот, 
нивните улоги, дали се вработени или ангажирани, дека ќе бидат достапни за 
цело времетраење на доворот и дека нема да учествуваат паралелено во друга 
понуда. Образецот на Изјава е даден како Прилог 2. Изјавата мора да се 
пополни без никакви измени на нејзината форма. Во спротивно понудата може 
да биде отфрлена како неприфатлива 
 
3. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
 
3.1 Содржина на понудата 

3.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната 
тендерска документација и се состои од следниве елементи: 

- Пропратно писмо со потпис и печат; 
- Профил на организацијата-понудувач; 
- Документи за утврдување на личната состојба наведени во 

подточка 2.2 од тендерската документација; 
- документи за утврдување на способноста за вршење на 

професионална дејност наведени во точка 2.3 од тендерската 
документација 

- докази за утврдување на техничката или професионалната 
способност наведени во подточка 2.5 од тендерската 
документација; 

- Изјава со потпис и печат дека понудувачот ги разбира и прифаќа 
сите барања во објавениот повик; 

- Техничка понуда со временски распоред и 
- Финансиска понуда (Прилог 3 – Финансикста понуда мора да се 

пополни без никакви измени на нејзината форма. Во спротивно 
понудата може да биде отфрлена како неприфатлива) 
 
 



3.2 Јазик на понудата 
 
3.2.1 Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со  

понудата се доставува на македонски јазик.  
 

3.3 Цена на понудата 
 
3.3.1 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на 

понудувачот, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се 
искажува посебно (Прилог 3 – Финансикста понуда мора да се пополни без 
никакви измени на нејзината форма. Во спротивно понудата може да биде 
отфрлена како неприфатлива). 

3.3.2 Цената на понудата се пишува со бројки и букви.  
 

3.4 Валута на понудата 
 

3.4.1 Цената на понудата се изразува во денари.  
 

3.5 Период на важност на понудата 
 
3.5.1 Периодот на важност на понудата ќе изнесува 120 (сто и дваесет) 

дена од денот определен како краен датум за поднесување на понудите. 
Доколку денот определен како краен датум за поднесување на понудите е 
неработен, периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен 
ден. Понудите кои содржат покус период на важност од оној утврден во оваа 
точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи. 

 
3.6 Форма и потпишување на понудата 

 
3.6.1 Понудувачот подготвува еден оригинален примерок во писмена 

форма и еден електронски примерок (CD) од понудата спакувани во 
коверт. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува 
одговорното лице на понудувачот или овластено лице од страна на 
понудувачот.  
 
3.7 Краен рок и место за поднесување на понудите 

 
3.7.1 Краен рок за доставување на понудите е 30.04.2014 година, во 

12:00 часот. 
3.7.2 Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Центар за развој на 

Источен плански регион,  со адреса на ул. Ванчо Прќе, бр.119, кат 2, Штип, со 
назнака "За Јавен повик (Реф. бр. 01/2014)". 

3.7.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за 
поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде 
вратена на понудувачот неотворена. 
 
3.8 Алтернативни понуди 

 
3.8.1 Во оваа постапка за доделување на договор не се дозволени 

алтернативни понуди.  
 
 
 
 



4. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ 
 
4.1 Отворање на понудите 

 
4.1.1 Отварањето на понудите нема да биде јавно 
4.1.2 Во текот на отварањето на понудите се води записник. 

4.2 Евалуација на понудите 
 

4.2.1 Комисијата за евалуација ги оценува понудувачите и понудите врз 
основа на следниов модел: 

 

ФОРМАЛНИ БАРАЊА (ЕЛИМИНАЦИОНИ)  
Понуда поднесена во бараниот рок Да/Не 
Комплетна понуда Да/Не 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА СООДВЕТНОСТ (ЕЛИМИНАЦИОНИ)  
Докази за лична состојба Да/Не 
Докази за способност за вршење професионална дејност Да/Не 
Докази за исполнување на техничка и професионална 
способност 

Да/Не 

 

 

Појаснување: 
 За критериумот: Квалификациите и искуството на лицата одговорни за 

извршување на задачите предмет на договорот понудувачот треба да понуди 
тим од квалификувани експерти кои ќе ги покриваат минимум следниве области:  

- Кооординатор на проектот (Клучен експерт бр.1), 
- Експерт за туризам (Клучен експерт бр.2), 
- Експерт за туризам и културно наследство (Клучен експерт бр.3), 
- Eксперт за рурален туризам (Клучен експерт бр.4) и 
- Eксперт за анализа на трошоци и добивки (cost -benefit) (Клучен 

експерт бр.5). 
Едно исто лице може да се предложи за вршење на само една задача. Во 

спротивно, понудата на понудувачот ќе биде отфрлена како неприфатлива. 
 Критериумот: Квалификациите и искуството на лицата одговорни за 

извршување на задачите предмет на договорот ќе се бодува врз основа на 
минимум потребните квалификации на екпертите, објаснети во Проектана 
задача, а како доказ ќе се користат доставените биографии со референтни 
листи. Доколку не се задоволени минимум потребните квалификации, понудата 
понатака нема да се разгледува.  

 Цената на понудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена 
вредност, при што најмногу бодови (максималниот утврден) ќе добие понудата 

КРИТЕРИЕУМ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР  
Техничка понуда 70 бодови 

- Квалификациите и искуството на лицата 
одговорни за извршување на задачите предмет на 
договорот 

- Пристап, методологија и временска 
рамка/динамика за изработка на Студија за 
состојбата со потенцијалите за развој на туризмот 
во Источниот плански регион, односно за 
исполнување на проектните задачи 

- Пристап, методологија и временска 
рамка/динамика за изработка на Стратегија за 
развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), односно за 
исполнување на проектните задачи 

44 бодови 
 
 

14 бодови 
 
 
 
 

12 бодови 
 

Финансиска понуда 30 бодови 
Вкупно 100 бодови 



која има најниска понудена цена. Бодовите за елементот цена кај другите 
понуди ќе се доделат според следнава формула: 

Број на бодови = 

најниска  понудена 
цена (без ДДВ) 

. максимален број 
бодови 

Понудена цена (безДДВ)  

 Во текот на евалуацијата на критериумите за доделување договор, секој член 
на Комисијата за евалуација ќе ја бодува секоја понуда посебно. Конечниот 
резултат од бодувањето на секоја понуда ќе биде просекот од бодови дадени 
од страна на секој оценувач за таа понуда. 

 Најпрво ќе се оценува техчката понуда, која доколку не освои минимум од 50 
бодови, од можните 70 бодови, ќе се изземе од постапката и нема да се 
продолжи кон оценување на финансиската понуда. 

 Предлог одлуката за избор на најповолен понудувач за тендерите ја дава 
Комисијата за евалуација, и истата се испраќа заедно со извештајот од 
евалуацијата до Швајцарска канцеларија за соработка во Македонија заради 
можни забелешки. Ако Швајцарската канцеларија за соработка во Македонија 
не се согласува со предлог одлуката дадена од страна на Комисијата за 
евалуација, Комисијата за евалуација ќе мора повторно да ги евалуира 
понудите и да даде предлог за нов најдобар понудувач. Конечната одлука за 
избор на најповолен понудувач после одобрување од Швајцарската канцеларија 
за соработка во Македонија ја донесува одговорното лице на институцијата 
(партнерот).  

 
4.2.2 И да пристигне една понуда, доколку ги задоволува потребните 

критериуми, истата ќе биде земена предвид. 
4.2.3 Доколку во текот на постапката за доделување договор, 

најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена 
повисока од износот на планираните средства, договорниот орган ќе преговара 
со понудувачот или ќе ја поништи постапката. 

4.2.4 Избраниот понудувач ќе биде запознаен со конечната одлука по 
писмен пат, во рок од 5 дена од донесувањето на одлуката. 

4.2.5 Понудувачите што не биле одбрани исто така ќе бидат запознаени 
по писмен пат, по потпишување на договорот со избраниот понудувач. 

4.2.6 Понудувачите што не биле одбрани немаат право на жалба. 
4.2.7 Информацијата за избраниот изведувач ќе биде објавена на 

интернет страницата на договорниот орган и на web страната на Програма за 
зачувување на природата во Македонија. 

 
4.3 Доверливост на процесот на евалуација на понудите 

 
4.3.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и 

споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на 
понудувачите или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој 
процес. 

 
4.4 Појаснување на понудите 

 
4.4.1 Поднесување дополнителни документи по истекувањето на рокот 

не се прифаќа. 
4.4.2. Доколку има потреба, Комисијата за евалуација може да побара 

појаснувања за понудата. Барањето мора да се испрати по електронска пошта, 
а одговорот на понудувачот мора да биде одговор директно до испраќачот.  

 
 
 



4.5 Исправка на аритметички грешки 
 
4.5.1 Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во 

согласност со тендерската документација, договорниот орган ги коригира 
аритметичките грешки на следниот начин:  

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, 
преовладува износот што е напишан со зборови.  

- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, 
тогаш преовладува единечната цена.  

4.5.2 Комисијата за евалуација ќе ги коригира грешките во понудата 
според опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.  

4.5.3 Ако понудувачот не ја прифати корекцијата на аритметичките 
грешки, понудата ќе биде отфрлена. 
 
 
5. ДОДЕЛУВАЊЕ  И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ  
 

5.1 Договорниот орган, по донесување на конечната одлука за избор на 
најповолен понудувач, договорот му го доделува на понудувачот чија понуда ќе 
биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број 
на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски 
најповолна понуда.  

5.2 Договорниот орган ќе го достави договорот до избраниот најповолен 
понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување.  

5.3 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише 
договорот во рок од 7 (седум) календарски дена од денот на добивање на 
договорот и истиот да му го врати на договорниот орган. Договорниот орган 
презема обврска на избраниот најповолен понудувач да му го испрати 
потребниот број на примероци од договорот откако истиот ќе го потпише 
овластеното лице на договорниот орган. 

5.4 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот 
во рокот утврден во точка 5.3  од тендерската документација, договорниот 
орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се 
откажал од склучување на договорот. 
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1. Вовед (За Програмата) 
 

Програмата за зачувување на природата во Македонија претставува 
програма координирана од конзорциум составен од швајцарската невладина 
организација Helvetas Swiss Intercooperation и македонската компанија 
Фармахем. Програмата е финансиранa од страна на Швајцарската агенција за 
развој и соработка (SDC). Таа е дизајнирана да и помогне на земјата во 
зачувувањето на извонредната биолошка разновидност и природните 
екосистеми преку промовирање на нивното одржливо управување и користење. 
Оваа програма се реализира во периодот од 15 ноември 2012 година до 31 
декември 2016 година. Главни партнери на оваа програма се: Министерството 
за животна средина и просторно планирање, Центарот за развој на Источен 
плански регион, Агенцијата за просторно планирање, Министерството за 
земјоделие, шумарство и водостопанство и Шумарскиот факултет од Скопје. 
Helvetas Swiss Intercooperation и Фармахем го формираат Програмскиот Тим за 
Координација (ПТК) кој претставува тело кое ќе ја врши координацијата на 
Програмата. Програмскиот Тим за Координација ќе воспостави директна врска 
со главните партнери на Програмата и ќе им помага во процесот на 
спроведување на активностите. ПТК нема самостојно да спроведува активности 
(со исклучок на управување со информации, зајакнување на јавна свест и 
документирање). Специфичните активности се изведуваат од партнерите или 
имплементаторите (организации или експерти) кои ќе се изберат преку јавни 
повици или тендери. 

Програмата ќе придонесе кон остварување на следната генерална цел: 
Главните заинтересирани страни на национално, регионално и локално ниво, 
ефективно ги зачувуваат природните ресурси во Брегалничкиот Регион, 
интегрирајќи ги современите пристапи за зачувување со принципите на 
одржливото управување на природните ресурси и планот за локален економски 
развој. 

Горе спомнатата генерална цел ќе се спроведе преку остварување на 
следниве резултати:  

1. Подобрени рамковни услови за зачувување на природата;  
2. Постигната согласност од страна на националните, регионалните и 

локалните власти во врска со одржливи и ефективни мерки за 
зачувување на природата за горниот дел на брегалничкиот регион.  

3. Граѓаните и локалните власти од брегалничкиот регион имаат стекнато 
искуство во управување со биолошката разновидност, притоа 
остварувајќи економска корист од одржливото користење на природните 
ресурси.  

4. Центарот за развој на источниот плански регион сè повеќе станува лидер 
во развојот и унапредувањето на зачувувањето на природата во 
брегалничкиот регион.  

 
Повеќе информации за Програмата може да се добијат на 

www.bregalnica-ncp.mk 
 
 

2. За договорниот орган 
 

Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР) е формиран според 
Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2008 година. Седиштето на 
општината е во единицата на Локална самоуправа со најголем број на жители. 

Центарот за развој на Источен плански регион вклучува (покрива)  11 
општини: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска 
Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип. 



Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР) е регионален и 
меѓувладин центар за координација со основна задача за забрзување на 
развојот и намалување на регионалните диспаритети.  

Неговата основна задача е јакнење на капацитетот на мрежите во 
локалната и руралната заедница, бизнис секторот, стимулирање на развојот на 
локално и регионално ниво, јакнење на принципот на jавно приватно 
партнерство и делување во насока на подигање на квалитетот на живеење. 

 
3. Краток опис на Источниот плански регион 

 
Источниот плански регион (ИПР) зафаќа површина од 3537 км2 што е 14% 

од територијата на Република Македонија. Регион е поделен на 11 општини 
(Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, 
Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип.), кои во поглед на 
урбанизираноста се поделени на 217 населени места од кои 209 места се 
карактеризираат како рурални населби. 

Овој регион од источната страна се граничи со Бугарија, а комуникацијата 
со соседната држава се остварува преку граничниот премин Делчево во 
општина Делчево. Постои можност за активирање на граничните премини 
Клепало, Ајдутска чешма и Црна Скала.  

Вкупно бројот на жители во регионот изнесува 186.500. Густината на 
населеност изнесува 51 жител/км2. Регионот има речиси четири пати помал 
пораст на населението во споредба со порастот на населението во земјата. 
 Зачувувањето и развивањето на посебниот идентитет на планскиот регион, 
неговата афирмација и развој е наша визија и цел. 
 Источниот плански регион учествува со 8,6 % во бруто домашниот 
производ на Република Македонија. 
 
 

4. Проектна задача 
 
Источниот плански регион во Република Македонија според својата 

географска положба како и големиот број на природни и алтернативните 
потенцијали, постоечката археологија, културните споменици и останатите 
туристички места се добра предуслов за регионот во иднина да се развие во 
интересна туристичка дестинација. 

Во последниве неколку години, значителен е бројот на проекти и 
иницијативи со различен степен и обем кои се реализираат и сеуште се 
реализираат во делот на туризмот во Источниот плански регион. Локално, во 
Источниот плански регион изработени се повеќе стратешки документи од 
областа на туризмот како и локалниот одржлив развој. 

Националната Стратегијата за развој на туризмот во Република Македонија 
(2009 - 2013) и Глобалната студија за туризмот во Република Македонија го 
дефинираат туризмот како приоритетен сектор за развој во Република 
Македонија. Исто така туризмот претставува еден од главните приоритети на 
Центарот за развој на Источниот плански регион согласно Акциониот план на 
Програмата за развој на Источниот плански регион (2009 - 2013) година. Овие 
документи претставуваат добра основа за изработка на: 

 Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 
Источниот плански регион   

 Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен 
план (2015 – 2024). 

Со изработката на овие два стратешки документи ќе се даде оцена на 
досегашниот туристички развој во Источниот плански регион, а воедно ќе се 
предложат и насоки за иден развој на туризмот во следните 10 години.  



4.1. Обем на задачата (работи) 
 
Од понудувачот се бара да ги изработи следниве стратешки документи: 

 Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 
Источниот плански регион  и 

 Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен 
план (2015 – 2024). 

 
Изработка на Студија за состојбата со потенцијалите за развој на 

туризмот во Источниот плански регион   
Студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 

Источниот плански регион треба да биде составен дел од процесот на 
изработка на Нацрт просторниот план за Источниот плански регион. Студијата 
за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански 
регион треба да бидат разработени следниве поглавја: 1. Методологија на 
изработка на Студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 
Источниот плански регион; 2. Туристичко географска положба и поврзаност, 3. 
Краток осврт кон историскиот развој на туризмот во Источниот Плански регион, 
4. Фактори за потенцијален развој на туризмот во ИПР, 5. Видови туризам 
според потенцијалите во ИПР, 6. Постојни туристички локалитети и простори, 7. 
Анализа на постојна состојба на досегашниот туристички развој, 8. Оцена на 
досегашниот туристички развој.  

За да се подготви Студија за состојбата со потенцијалите за развој на 
туризмот во Источниот плански регион понудувачот треба: 

 Да изврши преглед на сите релевантни документи кои се однесуваат на 
ИПР за изработка на Студија за состојбата со потенцијалите за развој 
на туризмот во Источниот плански регион; 

 Да направи преглед и анализа на постоечката институционална 
поставеност/структура за туризам, управување, маркетинг и промоција 
со посебен фокус на улогите и одговорностите на национално, 
регионално и локално ниво како и постоечките туристички организации, 
вклучувајќи и релевантни асоцијации, вмрежувања, кадри;  

 Да се земат предвид сите постоечки закони, регулативи и измени од 
областите кои се од интерес за изработка на Студија за состојбата со 
потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион; 

 Да даде опис на методологијата која се користи за изработка на Студија 
за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот 
плански регион;  

 Да даде опис на туристичко – географската положба и поврзаност во 
ИПР преку анализа на: географската положба, сообраќјна поврзаност и 
положба во однос на останатите туристички простори);  

 Да изврши идентификација на клучните фактори за потенцијален развој 
на туризмот, преку анализа на човековите - демографските 
какактеристики на регионот, природните фактори (геоморфолошки 
карактеристики, климатски карактеристики, хидрографски 
карактеристики), енвироменталните фактори (карактеристики и реткости 
на флора и фауна) и антропогените фактори (културно – историски, 
етносоцијални и манифестациски вредности). 

 Да изврши идентификација и опис на видовите туризам во ИПР 
(планински, езерски, спелеолошки, ловен и риболовен, резиденцијален, 
рурален, еко, спортско рекреативен, екскурзионистички, конгресен, 
здравствен, бањски, вински, манифестационен и транзитен и другите 
видови на туризам); 



 Да изврши идентификација и опис на постојните туристички локалитети 
во ИПР; 

 Да даде преглед на туристичките сместувачки капацитети во ИПР 
 Да подготви анализа на постојната состојба на досегашниот туристички 

развој во ИПР; 
 Да даде оценка на досегашниот туристички развој во ИПР;   

 
 

Изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански 
регион со акционен план (2015 – 2024) 

Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2015 – 2024) 
треба да се заснова на одржлив развој на туризам во насока на зачувување и 
промоција на природата во ИПР. Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со 
акционен план (2015 – 2024) треба да биде изработена врз база на Студијата 
за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански 
регион и да е со важност од 10 години. Во Стратегијата за развој на туризмот во 
ИПР со акционен план (2015 – 2024) треба да бидат разработени следниве 
поглавја: 1. Методологија на изработка на Стратегијата за развој на туризмот во 
ИПР, 2. Анализа на постојната состојба на досегашниот развој со туризмот во 
ИПР – дефинирање на појдовна точка, 3. Стратешки проекции за туристички 
развој за ИПР (визија, глобални и регионални трендови, SWOT анализа, главна 
цел и цели на туристичкиот развој, анализа на конкурентски региони во 
Македонија и странство, позиционирање на ИПР и развивање на модели на 
раст.) 4. Туристичко зонирање на ИПР, 5. План за евалуација и мониторинг на 
стратешките цели и индикатори 6. Акционен план со конкретни мерки/проекти 
со вклучена cost benefit анализа. 

За да се подготви Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен 
план (2015 – 2024) понудувачот треба: 

 Да изврши преглед на сите релевантни документи кои се однесуваат на 
ИПР за изработка Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со 
акционен план (2015 – 2024) 

 Да се земат предвид сите постоечки закони, регулативи и стратегии на 
државно, регионално и локално ниво кои се од интерес за изработка на 
Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2015 – 
2024); 

 Да даде опис на методологијата која се користи за изработка на 
Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2015 – 
2024) 

 Да дефинира појдовна точка врз која ќе се гради Стратегијата за развој 
на туризмот во ИПР;  

 Да дефинира визија на Стратегијата за развој на туризмот (2015 – 2024) 
како и главна цели и цели на туристичкиот развој; 

 Да даде опис на глобалните и регионалните трендови, да подготви 
SWOT анализа за развојот на туризмот во ИПР, анализа на 
конкурентски региони во Македонија и странство како и 
позиционирањето на ИПР во однос на туризмот; 

 Да развие модел на раст согласно предложите мерки согласно 
предложените мерки/проекти/активности; 

 Да предложи туристичко зонирање на ИПР; 
 Да подготви План за евалуација и мониторинг на стратешките цели и 

индикатори; 
 Да подготви Акционен план со конкретни мерки/проекти со вклучена cost 

benefit анализа. 



Понудувачот во понудената методологија за изработка на Студијата за 
состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион 
и Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2015 – 2024) 
може да даде дополнување на содржината на документите во насока на 
подобрување на квалитетот на бараните документи. 
 Понудувачот е должен да ги покрие со соодветни експерти и разработи сите 
поглавја и специфични области на туризмот при изработката на Студијата за 
состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион 
како и Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2015 – 
2024). Понудувачот изработката на бараните документи треба да ја врши на 
максимално транспарентен начин со активно вклучување на главните чинители: 
ЦРИПР, општините од ИПР, Агенцијата за просторно планирање, ПТК како и 
останати засегнати страни. 
 

4.2. Цел 
 
Целта на овој јавен повик е да се изработи Стратегијата за развој на 

туризмот во ИПР со акционен план (2015 – 2024) и Студијата за состојбата со 
потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион.   
 

4.3. Резултати 
 

Понудувачот треба да достави: 
- Нацрт Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 

Источниот плански регион, изработена според прифатената 
Методологија, во рок од 10 месеци сметано од денот на потпишување на 
Договорот, која треба да биде усвоена од Договорниот орган и 
Програмскиот тим за координација на Програмата за зачувување на 
природата во Македонија, пред да се пристапи кон изработка на 
Финална верзија на Студијата, 

- Финална Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот 
во Источниот плански регион, во рок од 12 месеци сметано од денот на 
потпишување на Договорот, согласно точка 7. од оваа проектна задача., 

- Изведувачот е должен до Договорниот орган да достави Нацрт 
Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), изработена според прифатената 
Методологија, во рок од 5 месеци сметано од денот на доставување на 
Финалната Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот 
во Источниот плански регион, 

- Изведувачот е должен до Договорниот орган да достави Финална 
Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), изработена по претходно организирана 
Јавна Расправа по Нацрт Стратегијата, во рок од 1 месец сметано од 
денот на доставување на Нацрт Стратегијата за развој на туризмот во 
Источен плански регион со акционен план (2015-2024), согласно точка 7. 
од оваа проектна задача. 

 
Финалната Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 

акционен план (2015-2024), мора да биде усвоена од страна на Советот за 
развој на Источен плански регион, со што се смета дека проектната задача е 
целосно завршена. Рокот потребен за усвојување на Финалната Стратегија од 
страна на Советот за развој на Источен плански регион, не влегува во рокот, од 
вкупно 18 месеци сметано од денот на потпишување на договорот. 

 
 



5. Техничка или професионална способност  
 
За да се квалификува како способен за извршување на предметниот 

договор од аспект на неговата техничка и професионална способност, 
понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови: 
 

Потребни квалификации на понудувачот 
Да има успешно реализирани/изработени минимум 2 (две) студии и 2 (две) 

стратегии од областа на туризмот или 3 регионални или национални 
планови/програми за развој на туризмот. 
  

Достапност на лицата одговорни за извршување на задачите предмет 
на договорот  

Понудувачот да има вработено или ангажирано лица кои ќе бидат 
одговорни за извршување на задачите предмет на повикот, за кои лица 
понудувачот треба да се обезбеди дека нема да бидат ангажирани од друг 
понудувач за извршување на задачите предмет на конкретниот повик, односно 
нема да учествуваат во друга понуда за извршување на задачите предмет на 
овој повик, и тоа лица кои ќе ги покриваат минимум следниве области, односно 
ќе ги вршат следниве задачи:  

- Кооординатор на проектот (Клучен експерт бр.1), 
- Експерт за туризам (Клучен експерт бр.2), 
- Експерт за туризам и културно наследство (Клучен експерт 

бр.3), 
- Eксперт за рурален туризам (Клучен експерт бр.4) и 
- Eксперт за анализа на трошоци и добивки (cost-benefit) 

(Клучен експерт бр.5). 
 

Едно исто лице може да се предложи за вршење на само една задача. 
Во спротивно, понудата на понудувачот ќе биде отфрлена како 
неприфатлива. 
 

Образовни и професионални квалификации на лицата одговорни за 
реализација на предметот на повикот: 

Координаторот на проектот (Клучниот експерт бр.1), треба да има 
завршено минимум високо образование, односно минимум VII1 степен на 
образование или најмалку 240 кредити според ЕКТС, од областа на туризмот, 
економијата, архитектура, археологија или природните науки. 

Експертот за туризам (Клучниот експерт бр.2) треба да има завршено 
минимум високо образование, односно минимум VII1 степен на образование 
или најмалку 240 кредити според ЕКТС, од областа на туризмот. 

Експертот за туризам и културно наследство (Клучниот експерт бр.3) треба 
да има завршено минимум високо образование, односно минимум VII1 степен 
на образование или најмалку 240 кредити според ЕКТС, од областа на 
туризмот, архитектура, археологија или историја на уметноста. 

Експертот за рурален туризам (Клучниот експерт бр.4) треба да има 
завршено минимум високо образование, односно минимум VII1 степен на 
образование или најмалку 240 кредити според ЕКТС, од областа на туризмот 
или земјоделие. 

Експертот за анализа на трошоци и добивки (cost – benefit) (Клучниот 
експерт бр.5) треба да има завршено минимум високо образование, односно 
минимум VII1 степен на образование или најмалку 240 кредити според ЕКТС, од 
областа на економијата. 

 
 



5.1 Квалификации и искуството на лицата одговорни за извршување 
на задачите предмет на јавниот повик  

Понудувачот треба да формира тим од клучни експерти и тоа:  
 

Клучен експерт број 1 – Координатор на проектот  
Ќе раководи со целиот процес на подготовка на Студија за состојбата со 

потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион и Стратегија 
за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2015 - 2024), ќе ги координира 
другите експерти и ќе учествува во активностите за спроведување на 
проектните резултати. Тој ќе биде одговорен за навремена и квалитетна 
изработка на студијата и стратегијата. Експертот треба да ги поседува 
следниве квалификации: 

- да има учествувано во реализација на минимум 3 (три) студии, 
стратегии или планови/програми за развој на туризмот, културно 
наследство или природата со задачи релевантни и адекватни на 
оние за кои се предлага (тим лидер, главен координатор, 
раководител на проекти и тим на експерти и слично). 

- да има учествувано во минимум 3 (три) проекти од областа на 
туризмот, културното наследство, археологијата, природата или 
одржливиот развој, финансирани од странски донатори. 

 

Клучен експерт бр. 2 - Експерт за туризмот 
Ќе биде одговорен за процесите на дефинирање на постигнатите резултати 

во десегашниот развој на туризмот, како и проценки на потребите и препораки 
за идниот развој на туризмот. Заедно со тим лидерот ќе учествува во 
координација на другите експерти. Експертот треба да ги поседува следниве 
квалификации: 

- да има учествувано во минимум 1 (еден) проект од областа на 
туризмот, финансиран од странски донатори. 

- да има учествувано во минимум 3 (три) проекти од областа на 
туризмот.  

 

Клучен експерт бр. 3 - Експерт за туризмот и културното наследство  
Ќе биде одговорен за идентификација и процена на потенцијалите за развој 

на културниот и верскиот туризам и ќе учествува во мапирање на културното и 
верско наследство на регионот. Експертот треба да ги поседува следниве 
квалификации: 

- да има учествувано во минимум 1 (еден) проект од областа на 
културното наследство или културниот туризам, финансиран од 
странски донатори. 

-  да има учествувано во минимум 3 (три) проекти од областа на 
културното наследство или културниот туризам. 

 

Клучен експерт бр. 4 Експерт за руралниот туризам  
Ќе биде одговорен за идентификација и процена на потенцијалите за развој 

на руралниот туризам, ќе учествува во мапирање на можните локации за развој 
на руралниот туризам, ќе врши процена на потребната инфраструктура за 
развој на овој вид на туризам, како и други активности поврзани со руралниот 
туризам. Експертот треба да ги поседува следниве квалификации: 

- да има учествувано во минимум 1 (еден) проект од областа на 
руралниот туризам, финансиран од странски донатори. 

- да има учествувано во минимум 3 (три) проекти од областа на 
руралниот туризам. 

 

 
 



Клучен експерт бр. 5 - Експерт за анализа на трошоци и добивки (cost – 
benefit); 

Ќе биде одговорен за подготовка на анализа на трошоци (cost-benefit), 
економски придобивки од развојот на секој од различните видови на туризам, 
како и на туризмот во целина и развивање на модел на раст. Експертот треба 
да ги поседува следниве квалификации: 

- да има учествувано во минимум 1 (еден) проект од областа на 
туризмот, на позиција експерт за економско-финансиски анализи 
(cost-benefit), валоризација на потенцијали за развој или други 
активности поврзани со економската исплатливост. 

- да има учествувано во минимум 1 (еден) проект финансиран од 
странски донатори, на позиција експерт за економско-финансиски 
анализи (cost-benefit), валоризација на потенцијали за развој или 
други активности поврзани со економската исплатливост. 

- да има учествувано во минимум 3 (три) проекти на позиција 
експерт за економско-финансиски анализи (cost-benefit), 
валоризација на потенцијали за развој или други активности 
поврзани со економската исплатливост. 
 

6. Рок за извршување на услугите 
Изведувачот е должен да ги изврши услугите предметот на договорот, во 

рок од 18 месеци сметано од денот на потпишување на договорот, согласно 
следнава динамика: 

- Изведувачот е должен до Договорниот орган да достави Нацрт Студија 
за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот 
плански регион, изработена според прифатената Методологија, во рок 
од 10 месеци сметано од денот на потпишување на Договорот, која 
треба да биде усвоена од Договорниот орган и Програмскиот тим за 
координација на Програмата за зачувување на природата во 
Македонија, пред да се пристапи кон изработка на Финална верзија 
на Студијата, 

- Изведувачот е должен до Договорниот орган да достави Финална 
Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 
Источниот плански регион, во рок од 12 месеци сметано од денот на 
потпишување на Договорот, согласно точка 7 од проектната задача, 

- Изведувачот е должен до Договорниот орган да достави Нацрт 
Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), изработена според прифатената 
Методологија, во рок од 5 месеци сметано од денот на доставување на 
Финалната Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот 
во Источниот плански регион, 

- Изведувалот е должен до Договорниот орган да достави Финална 
Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), изработена по претходно организирана 
Јавна Расправа по Нацрт Стратегијата, во рок од 1 месец сметано од 
денот на доставување на Нацрт Стратегијата за развој на туризмот во 
Источен плански регион со акционен план (2015-2024), согласно точка 7 
од проектната задача. 

Финалната Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), мора да биде усвоена од страна на Советот за 
развој на Источен плански регион, со што се смета дека проектната задача е 
целосно завршена. Рокот потребен за усвојување на Финалната Стратегија од 
страна на Советот за развој на Источен плански регион, не влегува во рокот, од 
вкупно 18 месеци сметано од денот на потпишување на договорот потребен за 
извршување на услугите предмет на овој договор. 



7. Јазик на изработка на потребните документи, број и начин за 
доставување на изработените примероци 

 

Бараните документи кои се дел од овој јавен повик: Студијата за состојбата 
со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион и 
Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен 
план (2015-2024) треба да бидат изработени на македонски и англиски јазик, во 
печатена и електронска форма. 

Изведувачот до Договорниот орган е обврзан да достави: 
 300 (триста) печатени примероци на македонски јазик од Студијата за 

состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански 
регион со дизајнирана корица; 

 300 (триста) печатени примероци на англиски јазик од Студијата за 
состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански 
регион со дизајнирана корица; 

 300 (триста) двојазични (македонски и англиски јазик) примероци од 
Студијата за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 
Источниот плански регион во електронска верзија (CD) со дизајнирано 
CD и опаковка на CD; 

 300 (триста) печатени примероци на македонски јазик од Стратегијата за 
развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-
2024) со дизајнирана корица; 

 300 (триста) печатени примероци на англиски јазик од Стратегијата за 
развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-
2024) со дизајнирана корица; 

 300 (триста) двојазични (македонски и англиски јазик) примероци од 
Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024) во електронска верзија (CD) со дизајнирано 
CD и опаковка на CD; 

Финалните документи треба да бидат лекторирани. Дизајнот и квалитетот 
на печатената и електронска верзија од Студијата за состојбата со 
потенцијалите за развој на туризмот во Источниот плански регион и од 
Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен 
план (2015-2024) треба да се дефинираат по упатствата и препораките од 
Договорниот орган и Програмскиот тим за Координација на Програмата за 
зачувување на природата во Македонија. 

 
8. Критериуми на оценување  

 
1) Карактеристики на квалитет (Техничка понуда) ------------ 70 бодови 

Поделемент 1: Квалификациите и искуството на лицата одговорни за 
извршување на задачите предмет на договорот ----------------------------- 44 бодови 
Поделемент 2: Пристап, методологија и временска рамка/динамика за 
изработка на Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во 
Источниот плански регион, односно за исполнување на проектните задачи -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------14 бодови 
Поделемент 3: Пристап, методологија и временска рамка/динамика за 
изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со 
акционен план (2015-2024), односно за исполнување на проектните задачи ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------12 бодови 

 
2)Цена (Финансиска понуда)-------------------------------------------  30 бодови 
 
 
 



9. Исплата на средства 
 

Програмата за зачувување на природата во Македонија во рамките на кој се 
реализира овој јавен повик е финансирана од Швајцарската агенција за развој и 
соработка и како проект е регистрирана во Централната база на податоци на 
Република Македонија за странска помош (CDAD). Во Договорот помеѓу 
Владата на РМ и Владата на Швајцарската конфедерација стои клаузула дека 
донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во 
РМ, па според тоа проектот е ослободен од ДДВ и вредноста на договорот, на 
изведувачот од страна на ЦРИПР ќе му биде исплатена без вклучен ДДВ.  

 
10. Мониторинг и евалуација при изработка на потребните документи 
 
Мониторингот и евалуација при изработката на бараните документи ќе го 

врши Договорниот орган. Прoграмскиот тим за координација, како претставник 
на Програмата може да врши дополнителен мониторинг и евалуација со цел 
следење на целкупниот процес на Програмата. 

 
11. Трансверзални теми  
 
Понудувачот посебен акцент треба да стави на интегрирањето на половата 

еднаквост при реализирањето на програмската активност и истото да го понуди 
во предложената методологија, како и да примени практики на добро 
управување. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 2 
Образец на Изјава за лица одговорни за извршување на задачите предмет 
на договорот 
 
 
Изјава за лица одговорни за извршување на задачите предмет на договорот по 

јавен повик бр.01/2014 
 
 

 Изјавувам дека од ___________________________________________________ 
                                                        (назив на понудувачот) 

за реализација на предметот на договорот по јавен повик бр.01/2014, односно за 
извршување на задачите предмет на договорот за изработка на Стратегија за развој на 
туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024), ќе бидат одговорни 
следниве лица: 
 
1) ________________________, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
        (име и презиме на назначеното лице)                            (да се заокружи дали е вработен или ангажиран) 
 

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Координатор на 
Проектот (Клучен експерт бр.1). 
Лицето го има следново образование: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
 
2) ________________________, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
        (име и презиме на назначеното лице)                            (да се заокружи дали е вработен или ангажиран) 
 

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за туризам 
(Клучен експерт бр.2). 
Лицето го има следново образование: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
 
3) ________________________, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
        (име и презиме на назначеното лице)                            (да се заокружи дали е вработен или ангажиран) 
 

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за туризам 
и културно наследство (Клучен експерт бр.3). 
Лицето го има следново образование: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
 
4) ________________________, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
        (име и презиме на назначеното лице)                            (да се заокружи дали е вработен или ангажиран) 
 

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за рурален 
туризам (Клучен експерт бр.4). 
Лицето го има следново образование: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
 
5) ________________________, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде  
        (име и презиме на назначеното лице)                            (да се заокружи дали е вработен или ангажиран) 
 

одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача Експерт за анализа 
на трошоци и добивки (cost-benefit) (Клучен експерт бр.5). 



Лицето го има следново образование: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
Доколку понудувачот смета за потребно, покрај горенаведените лица потребни за докажување на 
исполнување на бараниот минимум, може да предложи и други лица кои ќе бидат одговорни за 
извршување на задачите предмет на договорот, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на 
понудувачот, при што во изјавата се додаваат вакви полиња за секое од дополнително предложените 
лица: 
 
__________________________, вработен/ангажиран во нашата институција, ќе биде                                      
(име и презиме на назначеното лице        (да се заокружи дали е вработен или ангажиран) 
одговорен за реализација на предметот на повикот, со задача 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
                  (да се даде краток опис на задачите кои ќе му бидат доделени). 
Лицето го има следново образование: 
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 
 Во спротивно вакви полиња не се пополнуваат! 
 
 

 
 
Горенаведените лица, одговорни за извршување на задачите предмет на 

договорот, ќе бидат ангажирани и достапни за цело времетраење при реализација на 
договорот. 
  

Предложените лица за извршување на задачите предмет на договорот 
______________________________________________ се обезбеди дека се исклучиво 
              (назив на понудувачот) 
 ангажирани само од него за оваа цел и нема да бидат ангажирани од друг понудувач 
за извршување на задачите предмет на конкретниот повик, односно нема да 
учествуваат во друга понуда за извршување на задачите предмет на договорот, во 
спротивно прифаќаме Нашата понуда да биде отфрлена како неприфатлива.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум 
 
___________________________ 

Одговорно лице 
 

___________________________ 
(потпис и печат) 

 
 
 
 
 
 

!



Прилог 3 
Финансиска понуда 
 
 
 
1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без 
ДДВ, изнесува: 
_______________________________________________________ [со бројки] 
__________________________________________________________________ 
[со букви] денари.  
 
Вкупниот износ на ДДВ изнесува ________________ денари.  
 
Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со 
вклучен ДДВ, изнесува: 
____________________________________________________ [со бројки] 
__________________________________________________________________ 
[со букви] денари.  
 
 
2. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите 
предвидени во тендерската документација. 
 
3. Со ова ја поднесуваме нашата Финансиска понуда , изготвена врз основа на 
тендерската документација. 
 
 
 

Место и датум 
 
___________________________ 

Одговорно лице 
 

___________________________ 
 (потпис и печат) 

 


