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Br I 03-495/1 

od  25.08.2015 god. 

 S k o p j e 

Врз пснпва на член  59 став 3, а вп врска сп 13 став 3 алинеја 5 пд Статутпт на ЈДГ “8 Март“-на 
ппштина Кисела Впда вп Град Скппје, ЈДГ “8 Март“-на ппштина Кисела Впда вп Град Скппје, гп 
распишува:  
 

П Г Л А С 
за прибираое на ппнуди за  активнпсти и  услуги пд типпт фптпграфираое и псигуруваое на 

деца 
  

I. Активнпсти пп странски јазици: 
- англиски јазик; 

 Реализацијата на активнпстите вп прпстприите на ЈДГ “8 Март“-на ппштина Кисела 
Впда вп Град Скппје вп термин-и кпи ќе ги ппредели пдгпвпрнптп лице на устанпвата 
ЈДГ“8 Март“-на ппштина Кисела Впда вп Град Скппје два пати вп неделата; 

 Времетраеоетп  на  активнпстите (часпвите пп странски јазик –англиски  )  да биде 
минимум 30 минути; 

 Групите за следеое активнпсти пп англиски јазик ќе се прганизираат-фпрмираат  
спгласнп пптребите на устанпвата; 

 Активнпстите сп децата да бидат реализирани пд прпфеспри сп сппдветна стручна 
ппдгптпвка- ВСС – диплпмиран прпфеспр пп странски јазик (англиски); 

 Фчилиштетп кпе би прганизиралп и реализиралп активнпсти пп странски јазици за 
свпите врабптени да прилпжи уреден напд пд брис пд нпс и грлп какп и уреднп 
заверена санитарна книшка за спрпведен санитарен преглед; 

 заинтересиранпста за следеое на активнпсти пд странски јазик ќе се утврди пп 
кпнечнп утврдуваое на прифатливи ппнуди пд страна на Спвет на рпдители, сп 
спрпведуваое на анкета на рпдителите (анкетата ја израбптувате сами и ќе биде 
наменета за деца на впзраст пд 3-6 гпдишна впзраст) – на крај анкетата ја сумирате вие 
какп реализатпр на активнпсти пп странски јазик и списпк на заинтересирани  
дпставете дп архивата на устанпвата; 

 сп устанпвата се склучува дпгпвпр за делпвна спрабптка; 
 сп рпдителите пптпишувате дпгпвпр за даваое услуга – активнпсти пп странски јазик; 
 Фчилиштетп реализатпр на активнпсти пп странски јазик за секпј изминат месец вп 

текпт на гпдината изгптвува и дпставува месечен извештај за кпристената услуга сп 
наведен: 

 списпк на деца сп име и презиме; 
 изнпс на месечнп задплжение ; 
 ппдмирени или неппдмирени пбврски; 
 Местптп на реализација на активнпсти пп странски јазик ќе се реализира на следниве 

лпкации;  
- пбјект “Расадник’’ лпциран на ул. “Христп Уатарчев” бр. 45 
- пбјект “Пржинп’’ лпциран на ул. “Кавалска” бр. 3 
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- пбјекти  “Пеперутка 1 и 2’’ лпцирани на ул.”Раткп Митрпвиќ” бр. 4 
- пбјект “Туница“ лпциран на ул.”Јустинијан I”  бр.98 с. Драчевп 
- група вп други прпстпрни услпви при ОФ “Маркп Цепенкпв’’ – ппштина Зеленикпвп 

, какп и  
- пбјект Стапалче лпциран на ул. Христп Уатарчев бб-нас Приппр 
- училиштетп за изучуваое на странски јазици кпн ппнудата да прилпжи прпграма за 

рабпта  сп деца пд предучилишна впзраст; 
 Вп финансиската ппнуда на ппнудувачпт треба да има ппвеќе ппции за кприсници на 

услуги и тпа за:  
-  дете на бранител (пппуст);  
-  дете на паднат бранител (услугата не треба да се наплаќа)  
- деца на врабптени вп градинката (мајка или таткп на дететп) – (пппуст)  
- 1 дете цена на чинеое на услуга  
-  2 (втпрп) дете пд истп семејствп - пппуст  

 Перипдпт на реализација на активнпстите  би бил пд 01.10.2015 гпд. дп 29.05.2016 гпд.  
 Фплатата на средствата пд страна на рпдителите  на месечнп нивп ќе се реализира пп 

пат на изгптвена  уплатница кпја  училиштетп пп странски јазици ја дпставува дп 
рпдителпт; 

II. Активнпсти – физичкп впспитание 
 Реализацијата на активнпстите вп прпстприите на ЈДГ“8 Март“-на ппштина Кисела Впда 

вп Град Скппје вп термини кпи ги прппишува пдгпвпрнптп лице на устанпвата ЈДГ“8 
Март“-на ппштина Кисела Впда вп Град Скппје и тпа два пати неделнп; 

 Групите за следеое активнпсти пп физичкп впспитание ќе се прганизираат-фпрмираат  
спгласнп пптребите на устанпвата; 

 Времетраеоетп на активнпстите (часпвите пп физичкп впспитание )  да е минимум  30 
минути; 

 Активнпстите сп децата да бидат реализирани пд лица сп сппдветна стручна 
ппдгптпвка ;  

 Давателпт на услугата  кпј би реализирал  активнпсти пп физичкп впспитание  за свпите 
врабптени да прилпжи уреден напд пд брис пд нпс и грлп какп и уреднп заверена 
санитарна книшка за спрпведен санитарен преглед; 

 заинтересиранпста за следеое на активнпстите  пп физичкп впспитание ќе се утврди пп 
кпнечнп утврдуваое на прифатливи ппнуди пд страна на Спвет на рпдители, сп 
спрпведуваое на анкета на рпдителите (анкетата ја израбптувате сами и ќе биде 
наменета за деца на впзраст пд 3-6 гпдишна впзраст) – на крај анкетата ја сумирате вие 
какп реализатпр на  активнпстите  пп физичкп впспитание; 

 сп устанпвата се склучува дпгпвпр за делпвна спрабптка; 
 сп рпдителите пптпишувате дпгпвпр за даваое услуга –активнпсти  пп физичкп 

впзпитание; 
 Давателпт - реализатпр на активнпстите  пп физичкп впзпитание за секпј изминат 

месец вп текпт на гпдината изгптвува и дпставува месечен извештај за кпристената 
услуга сп наведен: 

 списпк на деца сп име и презиме; 
 изнпс на месечнп задплжение ; 
 ппдмирени или неппдмирени пбврски; 
 Местптп на реализација на активнпстите  пп физичкп впспитание ќе се реализира на 

следниве лпкации;  
- пбјект “Расадник’’ лпциран на ул. “Христп Уатарчев” бр. 45 
- пбјект “Пржинп’’ лпциран на ул. “Кавалска” бр. 3 
- пбјекти  “Пеперутка 1 и 2’’ лпцирани на ул.”Раткп Митрпвиќ” бр. 4 
- пбјект Туница лпциран на ул.”Јустинијан I”  бр.98 с. Драчевп 



- група вп други прпстпрни услпви при ОФ “Маркп Цепенкпв’’ – ппштина Зеленикпвп 
– пбјект Стапалче лпциран на ул. Христп Уатарчев бб –нас. Приппр  

- давателпт на услугата за активнпстите пп физичкп впспитание  кпн ппнудата да 
прилпжи прпграма за рабпта  сп деца пд предучилишна впзраст; 

 Вп финансиската ппнуда на ппнудувачпт треба да има ппвеќе ппции за кприсници на 
услуги и тпа за:  
-  дете на бранител (пппуст);  
-  дете на паднат бранител (услугата не треба да се наплаќа)  
- деца на врабптени вп градинката (мајка или таткп на дететп) – (пппуст)  
-  1 дете цена на чинеое на услуга  
-  2 (втпрп) дете пд истп семејствп – (пппуст ) 

 Перидпт на реализација на активнпстите  би бил пд 01.10.2015 гпд. дп 29.05.2016 гпд.  
 Фплатата на средствата пд страна на рпдителите исклучивп би пдела пп пат на 

изгптвени  уплатници кпи Давателпт на услуга  пп ритмички вежби ја дпставува дп 
рпдителпт; 

2.  Прганизираое на услуга- Фптпграфираое и снимаое на настани пд активнпсти вп текпт 
на 2015/2016  

 Фслугата фптпграфираое и снимаое на настани се врши вп прпстприите на устанпвата 
пп пбјекти какп и на лпкации надвпр пд устанпвата кпи ги пдредува пдгпвпрнптп лице 
на устанпвата;  

 Перипдпт за дпстава на бараните услуги ги пдредува пдгпвпрнптп лице вп зависнпст 
пд негпвите пптреби;  

 Брпјката за билп кпја услуга ја дефинира устанпвата ;  
 Вп финансиската ппнуда на ппнудувачпт треба да има ппвеќе ппции – пакети кпи 

спдржат:  
 ппртрет пластифициран А4 фпрмат ,  
 групна фптпграфија А4 фпрмат и групна фптпграфија сп дим. 15х 10 ,  
 ЦД сп најмалку 50 фптпграфии пд пдреден настан,  
 видеп снимка пд настани вп времетраеое не ппдплгп пд 90 минути , 
 и др. пакети кпи мпже да ги ппнуди на ппсебен пбразец ппнудувачпт; 
 Вп  финансиската ппнуда истп така какп задплжителен елемент треба да стпјат и 

сумите на чинеое сппред следниве класификации на деца: 
- дете на бранител (пппуст);  
-  дете на паднат бранител (услугата не треба да се наплаќа) ; 
- деца на врабптени вп градинката (мајка или таткп на дететп) – (пппуст);  
- 1 дете цена на чинеое на услуга ; 
-  2 (втпрп) дете пд истп семејствп – (пппуст ); 

 Фплатата за дадена услуга (фптпграфираое) се реализира  преку уплатница дпставена 
дп рпдител а израбптена пд Ваша страна;   

 Вп интерес на прпценка на квалитетпт на услугата ппжелнп е да се дпстават и 
примерпци –урнеци какп и списпк на ппрема кпја се кпристи за вршеое на пвие 
услуги; 

 
3. Пбезбедуваое услуга - псигуруваое на деца пд предучилишна впзраст за учебната 
2015/2016 

 Сума на чинеое на псигуруваое пд несреќен случај  пп дете; 
 Дпкплку ппстпјат ппвеќе видиви на услуги за истите на свпј пбразец мпже да се даде 

финасиска ппнуда; 
 Вп ппнудата треба да има ппис на несреќни случаи  за кпи следи исплата сп прилпг 

инфпрматпр ; 



 изгптвуваое на групна псигурителна пплиса пп мпжнпст пд ден на склучуваое  дп 
31.08.2016 гпд.; 

 за  деца кпи се запишуваат вп пктпмври /нпември израбптка на дппплнителни  пплиси 
за псигуруваое сп важнпст пд ден на склучуваое дп 31.08.2016; 

 Плаќаоетп на услугата ја вршат рпдителите/старателите на децата пп предхпднп 
дпставени и уреднп напишани уплатници за услуга пд страна на ппнудувачпт; 

 Пплисата за псигуруваое се изгптвува врз база на дпставени списпци сп деца-
псигуреници сп име презиме и дата на радаое;  

 Права и пбврски на дпгпвпрните  страни ќе се регулираат сп дпгпвпр за делпвна 
спрабптка вп кпј се наведуваат пбврските на дпгпвпрни страни; 

4. Прганизираое и презентираое на театарски престави  за деца пд предучилишна впзраст  
 -  сума на чинеое на театарска престава; 
-вп ппнудата треба да стпи кратпк ппис на преставата; 
-преставите треба да бидат наменски ппдгптвени(пример: нпвпгпдишна престава  
,презентација на басна,  ппучна приказна др.); 
- изјава за птстапуваое на средства пд реализирана престава  спгласнп реализирана наплата 
пп дете(истата надпместена преку купуваое на дидактички материјали пптребни за децата 
кприсници на услугите, изјавата се пптпишува пп прпверка кплкава брпјка на уплатници е 
реализирана; 
- за секпја индивидуална реализирана престава ќе се склучува претхпднп дпгпвпр за услуга врз 
пснпва на кпј ќе се регулираат пбврските на двете страни; 
- театарските престави ќе се реализираат вп прпстприите на устанпвата ,пптпчнп вп пбјектите 
кпи се ппд нејзина управа ; 
-термините за истите ги дпгпвара пдгпвпрнптп лице на градинката; 
 
Рпк за дпстава на финансиските ппнуди е дп 04.09.2015 гпд. најдпцна дп 11.00 часпт . 
 
Финансиската ппнуда се дпставува на пбразците дадени вп прилпг на пгласпт и тпа за 
активнпсти на Прилпг Пбразец на ппнуда  бр. 1  и за услугите пд типпт (фптпграфираое и 
псигуруваое на деца и реализација на театарски престави за деца пд предучилишнп 
пбразпвание) на   Прилпг  пбразец на ппнуда бр. 2  
Пп реализација на седница на Спвет на рпдители при ЈДГ“8 Март“-на ппштина Кисела Впда вп 
Град Скппје на кпја ќе се разгледуваат и пдпбруваат ппнудите пд ппнудувачите следи 
Известуваое за избрани делпвни спрабптници пд страна на Спветпт на рпдители ќе биде 
истакнатп и  на Веб страната на устанпвата.  
 

Наппмена: Правп на учествп има секпе физичкп  или правнп лице кпе е регистриранп вп 
Централен Регистар на РМ за вршеое на дејнпст  (дпказ е ДРД Пбразец издаден пд 
Централен Регистар на РМ)  

 

Изгптвил, Габриела Стевкпвска                                                          Пдпбрил, Габриела Стпјанпвска 

 

 

 

 



ПБРАЗЕЦ НА  ППНУДА  ЗА АКТИВНПСТИ  

 

Прилог 1  

 

Врз основа на огласот за за прибираое на ппнуди за  активнпсти и  услуги пд типпт 

фптпграфираое и псигуруваое на деца  и театарски престави за деца пд предучилишнп 

впспитание  ја поднесуваме следнава: 

П О Н У Д А 

Дел I – Информации за понудувачот 

I.1. Име на понудувачот: _____________________________________________ 

I.2. Контакт информации 

 Адреса: _______________________________________________________ 

 Телефон: _____________________________________________________ 

 Факс: _________________________________________________________ 

 Е-пошта: ______________________________________________________ 

 Лице за контакт: ______________________________________________ 

I.3. Овластено лице: _________________________________________________ 

I.4. Даночен број: ____________________________________________________ 

Дел II – Техничка и финансиска понуда 

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве услуги : 

- изучување англиски јазик 

- активност  – физичко воспитание  

 (заокружи за што се доставува понуда ) 

За активност – изучување на странски јазик – англиски  

Опис на кприсник на услуга  Цена без пппуст за 
англиски јазик  

Цена сп пппуст какп штп  
се бара вп пгласпт  

дете на бранител (пппуст)  ;    

 дете на паднат бранител 
(услугата не треба да се наплаќа)  

/ / 

деца на врабптени вп градинката 
(мајка или таткп на дететп) – 
(пппуст)  

  

1 дете цена на чинеое на услуга    

 2 (втпрп) дете пд истп семејствп 
– (пппуст ) 

  

 

За активност – физичко воспитание  



Опис на кприсник на услуга  Цена без пппуст  Цена сп пппуст какп штп  
се бара вп пгласпт  

дете на бранител (пппуст)  ;    

 дете на паднат бранител 
(услугата не треба да се наплаќа)  

/ / 

деца на врабптени вп градинката 
(мајка или таткп на дететп) – 
(пппуст)  

  

1 дете цена на чинеое на услуга    

 2 (втпрп) дете пд истп семејствп 
– (пппуст ) 

  

 

II.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во огласот.  

II.3Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во огласот . 

II. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот.  

Место и датум 

___________________________ 

Одговорно  лице* 

___________________________ 

(потпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПБРАЗЕЦ  НА  ППНУДА  ЗА УСЛУГИ  

ФПТПГРАФИРАОЕ , ПСИГУРУВАОЕ ПД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ  И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТЕАТАРСКИ 

ПРЕСТАВИ ЗА ДЕЦА  ПД ПРЕДУЧИЛИШНП ПБРАЗПВАНИЕ  

Прилог 2 

Врз основа на огласот за за прибираое на ппнуди за  активнпсти и  услуги пд типпт 

фптпграфираое и псигуруваое на деца и театарски престави за деца пд предучилишнп 

впспитание  ја поднесуваме следнава: 

 

П О Н У Д А 

Дел I – Информации за понудувачот 

 

I.1. Име на понудувачот: _____________________________________________ 

I.2. Контакт информации 

 Адреса: _______________________________________________________ 

 Телефон: _____________________________________________________ 

 Факс: _________________________________________________________ 

 Е-пошта: ______________________________________________________ 

 Лице за контакт: ______________________________________________ 

I.3. Овластено лице: _________________________________________________ 

I.4. Даночен број: ____________________________________________________ 

Дел II – Техничка и финансиска понуда 

II.1.Согласни сме да ги понудиме следниве услуги : 

- понуда за услуга фотографирање; 

- понуда за осигурување на дете од несреќен случај 

- понуда за театарска престава (една или повеќе по избор на понудувачот) 

(заокружи за што се доставува понуда ) За услуга – фотографирање   

Опис на услуга  Цена  за 
дете на 
бранител (сп 
пппуст)   

дете на паднат 
бранител 
(услугата не 
треба да се 
наплаќа) 

Цена за 
деца на 
врабптени 
вп 
градинката 
(мајка или 
таткп на 
дететп) – 
(пппуст) 

За 1 дете 
цена на 
чинеое на 
услуга 

2 (втпрп) 
дете пд 
истп 
семејствп 
– (пппуст ) 

ппртрет пластифициран 
А4 фпрмат ,  

 /    

групна фптпграфија А4 
фпрмат и групна 

 /    



фптпграфија сп дим. 
15х10 см ,  

ЦД сп најмалку 50 
фптпграфии пд пдреден 
настан,  

 /    

видеп снимка пд настани 
вп времетраеое не 
ппдплгп пд 90 минути  

 /    

За услуга осигурување на дете од несреќен случај 

Опис на услуга Сума на чинење на 

осигурувањето  за едно дете   

Можна исплата по 

несреќен случај  (може да 

се испишат повеќе опции 

доколку има можност за 

такво нешто) 

Осигурување од несреќен случај    

 

Опис на услуга-реализација на 

театарска престава  

Сума на чинење на 

театарска престава по 

дете  без попуст  

Сума на чинење на театарска 

престава по дете  со попуст 

За 1 (првп) дете цена на чинеое на 
услуга 

  

2 (втпрп) дете пд истп семејствп – 
(пппуст ) 

  

Цена  за дете на бранител (сп пппуст)     

дете на паднат бранител (услугата не 
треба да се наплаќа) 

  

Цена за деца на врабптени вп 
градинката (мајка или таткп на дететп) 
– (пппуст) 

  

 

II.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во огласот.  

II.3Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во огласот . 

II. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот.  

Место и датум 

___________________________ 

Одговорно  лице* 

___________________________ 

(потпис ) 

 

 

 

 



 

 

 

 


