
 

“Национален рурален парламент како глас на руралното население” 

Проектот е финансиран од Европската Унија 
 

Проект: “Доживотно учење за Рурален развој”.                                                                

 

 

Имплементиран од:  
         

 

Повик за 

Експерт за пишување на анализа 

 

Здружението за унапредување и развој на образованието на возрасни Мрежа за доживотно 
учење – МДУ Тетово во партнерство со Локалната Акциона Група ЛАГ Скардус – Јегуновце, во 
рамките на Програмата за мали грантови на проектот "Национален рурален парламент како глас 
на руралното  население" го спроведуваат проектот “Доживотно учење за Рурален развој”. 
 
Проектот “Доживотно учење за Рурален развој” се реализира на подрачјето на Општина 
Јегуновце и Општина Теарце, и има за цел поттикнување на Рурален развој преку доживотно 
учење, развој и поддршка на овозможувачка средина за рурален развој, постигнување социјални 
промени во Македонија, преку остварување на подобра соработка помеѓу Граѓанските 
организации, институции, бизнис сектор и самите граѓани и зајакнување на меѓучовечките и 
меѓуетничките односи преку делување на повеќе нивоа за развој на заедницата и подобрување на 
квалитетот на живот преку ваквиот начин на работа.  
 

Во рамките на проектот ќе се спроведе истражување за Граѓански Организации кои работаат во 
Полошкиот регион на рурален развој, нивното учество во процесот на локално одлучување и 
процеси на донесување на одлуки, нивната меѓусебна соработка, и соработка со локални 
институции, бизнис сектор и локално население. Од добиените резултати од истражувањето ќе 
биде направена анализа.  
 

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр. 01/06 за Експерт за пишување на анализата.          
Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на експертот по 
добивањето комплетна финална верзија од анализата. Врз основа на договорот, аванс нема да 
биде предвиден за исплата. Во понудената цена треба да бидат вклучени сите оперативни 
трошоци, средства за средби, и слично. 
 
Сите заинтересирани физички и правни лица би требало да ги испратат следните документи: 
 

 Стручна биографиjа (физички лица), 
 Референта листа од претходни изработени анализи, публикации и слично, 
 Тековна состојба не постара од 30 дена (правни лица) со стручна биографија од лицето кои 

што ќе ја пишува анализата во име на правното лице. 
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Сите заинтересирани своите кратки биографии со назнака за “Повик Реф. Бр. 01/06 треба да ги 
испратат најдоцна до 06 Август 2018 до 16:00 часот на маил  mduproekt@gmail.com.  
Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 10 Август 2018. 
 
 
 

                                                                               Со почит,  
Благородна Бишкоска 

Проектен координатор 
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