Врз основа на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град
Скопје за 2020 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.17/19
и бр.11/20), Градоначалникот на Град Скопје објавува:
ЈАВЕН ПОВИК
за изработка на Стратегија за млади на Град Скопје со акциски план за период
2021-2025
Право на учество
На Јавниот повик имаат право да учествуваат правни лица: здруженија на граѓани,
конзорциум на организации, научни установи, фондации и други.
Цели на стратегијата:
- Поттикнување на младите активно да учествуваат во општеството низ
афирмација и поддршка на младинските активности, младинската работа и
неформално образование на подрачјето на градот Скопје.
- Поттикнување на сојузи, здруженија и други облици на здружување да
учествуваат во креирање и спроведување на младинската политика во Скопје,
вклучително во зајакнување на капацитетот на здруженијата за млади на
подрачјето на град Скопје.
- Обезбедување услови за активно и квалитетно искористување на слободното
време на младите.
- Поттикнување на младите за учество во спортско-рекреативни активности со
акцент на негување здрави животни навики.
- Поттикнување на волонтерски активности кај младите, како и организирање на
семинари и едукации.
- Поттикнување активности од областа на културата и уметноста на младите на
подрачјето на градот Скопје.
- Поддршка на активности и проекти за заштита на животната средина и
просторното уредување во Скопје.
- Поттикнување на младите во креирање идеи од областа на информатичката
технологија.
Проектни задачи:
Избраниот субјект треба да ги реализира следните задачи:
1. Да подготви и достави предлог-стратегија со анализа на состојбите,
дефинирани приоритети и стратешки цел;
2. Да изготви критериуми и насоки за развој;
3. Да изготви Акциски план за активности, носители, време на реализирање и
буџет;
4. Да дефинира постапка (концепт и методологија) за подготовка на предлог документот;
5. Да раководи со сите активности за подготовка и изработка на Стратегијата;
6. Да обезбеди активно вклучување на здруженијата и фондациите кои делуваат
на подрачјето на град Скопје;
7. Да организира тематски средби со граѓански здруженија и други заинтересирани
страни за дефинирање на младинската политика, стратешка рамка и
приоритети;

8. Да подготви нацрт Стратегија со акциски план за период од 5 години;
9. Да организира тематски средби со граѓански здруженија и други заинтересирани
страни за нацрт Стратегијата;
10. Да подготви финален извештај за постапката и изработката на Стратегијата;
11. Да изврши графички дизајн и подготовка за печатење на усвоената Стратегија
од страна на Советот на Град Скопје, согласно насоките дадени од Секторот за
јавни дејности, како и да испечати 150 примероци од кои 100 на македонски и 50
на албански јазик.
12. Да се договара со одговорното лице од Град Скопје за сите активности што ќе ги
преземе.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
− Компјутерски пополнета пријава за Предлог Проект со детално разработени
активности за главни и придружни активности односно за текот на изработката
на Стратегијата;
− Фотокопија од решението за регистрација на Апликантот и тековна состојба не
постара од 6 месеци;
− Годишен извештај на Апликантот за 2019 година;
− Потврда од банка за активна жиро сметка
Придружна документација
Апликантите во прилог треба да ја достават и следнава придружна
документација:
− професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани во
реализација на изработка на стратегијата,
− писмена поддршка од други организации или институции за кои е планирано да
земат учество во реализацијата на изработка на стратегијата.
Оценувањето на пристигнатите пријави, ќе ја врши Комисијата формирана од
Градоначалникот на Град Скопје, врз основа на следните критериуми:
МАКСИМУМ
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
БОДОВИ
1. Организациска структура и ресурси
40
1.1. Капацитет на Апликантот во однос на човечки ресурси за
10
спроведување на изработка на стратегијата (вработени, активни
волонтери, хонорарно ангажирани лица)
1.2.Стручност и претходно искуство на лицата во изработка и
15
имплементација на слични стратегии
1.3. Искуство на Апликантот во спроведување на проекти од таков обем
10
во соодветната област
1.4. Технички капацитети неопходни за спроведување за изработка на
5
стратегијата;
2. Квалитет на проектот
60
2.1. Усогласеност на предложените активности со целите на повикот
стратегијата
2.2. Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање на
стратегијата
2.3. Детално разработени активности

20
25
10

2.4.Оправданост на трошоците на предложениот финансиски план
(реален буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица,
опис на трошоци по позиции и колку тие соодветствуваат со пазарните
цени)

5

Максимум вкупен број бодови
100
Апликантот кој ќе освои најмногу бодови на Јавниот Повик ќе биде избран да ја
изработи стратегијата за млади на Град Скопје со акциски план за период 20212025 .
Со избраниот субјект ќе се потпише Договор во кој ќе бидат прецизирани сите детали,
како и крајниот рок за изработка и печатење на Стратегијата.
Предвидениот буџет од Програмата за активностите во областа на спортот и
младите во Град Скопје за 2020 година, наменет за изработка и печатење на
Стратегијата за млади на Град Скопје со акциски план за период 2021 - 2025
изнесува 500.000 денари.
Апликантот кој ќе биде избран за изработка и печатење на Стратегијата за млади
на Град Скопје со акциски план за период 2021 – 2025, истата треба да ја изготви
и испечати најдоцна до 18.12.2020 година.
Рок и начин на доставување на пријавите
Јавниот повик се објавува на 31.10.2020 година и трае до 09.11.2020 година.
Пријавите со целокупната документација се доставуваат по пошта, на адреса: Град
Скопје, Сектор за јавни дејности, бул. “Илинден“ бр 82, 1000 Скопје или во архивата
на Град Скопје (со назнака: Сектор за јавни дејности - Одделение за спорт и млади Пријава за јавен повик за изработка на стратегија за млади на Град Скопје со акциски
план за период 2021-2025).
Крајниот рок за поднесување на пријавите е 09.11.2020 година до 15 часот.
Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на
субјектот што ја поднесува пријавата.
Подносителите на пријавите ќе бидат известени за резултатите во рок од 5 дена од
изборот.
Напомена: Пријавите без комплетна приложена документација или доставени по
истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се
враќаат.
За дополнителни информации:
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат до
Секторот за јавни дејности - Одделение за спорт и млади.
Контакт: Сектор за јавни дејности - Одделение за спорт и млади
тел: 02/3297-320 и 3297-238;
е-маил адреса: sport@skopje.gov.mk

ГРАД СКОПЈЕ

