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О Г Л А С 

 

за прибирање на понуди за факултативни активности – англиски јазик и ритмички вежби-
балет, услуги од типот фотографирање, осигурување и театарски претстави. 

 

1. Факултативни активности по странски јазик - англиски јазик 

 Реализација на активностите во прoсториите на ЈДГ "Весели Цветови" на 
општина Кисела Вода во град Скопје, термини од 09:00 до 11:30 часот. 

 Времетраењето на активностите (часовите) да е до 30 минути. 

 Активностите со децата да бидат реализирани од професори со соодветна 
стручна подготовка-ВСС дипломиран професор по странски јазик (англиски). 

 Училиштето реализатор на факултативни активности по странски јазици за 
своите вработени да приложи уредно заверена санитарна книшка за спроведен 
санитарен преглед. 

 Заинтерисраноста за следење на факултативните активности по странски јазик 
ќе се утврди по конечно утврдување на прифатливи понуди од страна на Совет 
на родители. 

 Со установата се склучува Договор за деловна соработка. 

 Училиштето реализатор на факултативните активности по странски јазици за 
секој изминат месец во текот на годината изготвува и доставува месечен 
извештај за користената услуга со наведен: 
- Список на деца со име и презиме. 
- Износ на месечно задолжение. 
- Подмирени или неподмирени обврски. 

 Местото на реализација на факултативните активности по странски јазици ќе се 
реализира на следниве локации: 

- објект Синоличка ул.Петар Дељан бр.9 

- објект Перуника ул. Наум Охридски бб 

- објект Сончоглед ул.Локов бр.11 

- објект Мимоза ул.Антон Попов бр.43 

- објект Кокиче ул.Ѓорѓи Сугаре бр.2 

- објект Ѓурѓица ул. Јабланица б.б-Пинтија  
 Период на реализација на факултативните активности  е за период од 01.10.2016 год. до 

29.05.2017 год. 

  Уплатата на средствата од страна на родителите да биде извршена по пат на уплатница 
кој училиштето по странски јазици ја доставува до родителот. 

 
 
 



 
2. Факултативни активности по ритмички вежби-балет 

 Реализација на активностите во прoсториите на ЈДГ "Весели Цветови" на 
општина Кисела Вода во град Скопје, термини од 10:00 до 11:30 часот. 

 Времетраењето на активностите да е до 30 минути 

 Активностите со децата да бидат реализирани од професори со соодветна 
стручна подготовка-ВСС. 

 Реализаторот на факултативни активности по ритмички вежби-балет  за своите 
вработени да приложи уредно заверена санитарна книшка за спроведен 
санитарен преглед. 

 Заинтересираноста за следење на факултативните активности по ритмички 
вежби-балет ќе се утврди по конечно утврдување на прифатливи понуди од 
страна на Совет на родители. 

 Давателот- реализаторот на факултативните активности по ритмички вежби-
балет за секој изминат месец во текот на годината изготвува и доставува 
месечен извештај за користената услуга со наведен: 
- Список на деца со име и презиме. 
- Износ на месечно задолжение. 
- Подмирени или неподмирени обврски. 

 Местото на реализација на факултативните активности по странски јазици ќе се 
реализира на следниве локации: 

- објект Синоличка ул.Петар Дељан бр.9 

- објект Перуника ул. Наум Охридски бб 

- објект Сончоглед ул.Локов бр.11 

- објект Мимоза ул.Антон Попов бр.43 

- објект Кокиче ул.Ѓорѓи Сугаре бр.2 

- објект Ѓурѓица ул. Јабланица б.б-Пинтија  
 Период на реализација на факултативните активности  е за период од 01.10.2016 

год. до 29.05.2017 год. 

 Уплатата на средствата од страна на родителите да биде извршена по пат на 
уплатница кој давателот на услуга по ритмички вежби ја доставува до 
родителот. 
 

3. Организирање на услуга-фотографирање и снимање на настани од активности во 
текот на 2016-2017 година 

 Услугата фотографирање и снимање на настани се врши во просториите на 
установата по објекти како и на локации надвор од установата кој ги одредува 
одговорното лице на установата. 

 Периодот на достава на бараните услуги ги одредува одговорното лице во 
зависност од неговите потреби. 

 Бројката за било која услуга ја дефинира установата.  

 Во финансиската понуда на понудувачот треба да има повеќе опции-пакети кои 
содржат: 

- Портет пластифициран А4 формат, 
- Групна фотографија А4 формат, 
- Групна фотографија со димензии 15x10, 



- ЦД со најмалку 50 фотографии од одреден настан, 
- Видео снимка од настани во времетраење не подолго од 90 минути. 
- Изработка на групно пано за деца кои завршуваат во воспитните групи 

5-6 години, со соодветна облека идентична за сите деца. 
- Други пакети. 

 Уплатата за дадена услуга-фотографирање се реализира преку уплатница 
доставена до родител од Ваша страна. 

  Во интерес на проценка на квалитетот  да се доставуват  примероци – урнеци. 
 

4. Организирање на услуга- театарски претстави  

 Реализација на услуга- театарски претстави во прoсториите на ЈДГ "Весели 
Цветови" на општина Кисела Вода во град Скопје, термини од 09:00 до 11:30 
часот. 

 Реализаторот на услугата - театарски претстави да достави  кратка содржина и 
анализа на театарската претстава. 

 Реализаторот на услугата - театарски претстави да достави флаери за 
информирање на родителите за темата на театарската претстава, денот  и 
времето на реализација. 

 Заинтересираноста за следење на театарските претстави ќе се утврди по 
конечно утврдување на прифатливи понуди од страна на Совет на родители. 

 Со установата се склучува Договор за деловна соработка. 

  Реализаторот на театарски претстави  за секоја реализирана театарска 
претстава да изготви и достави  извештај за користената услуга. 

 Местото на реализација ќе се реализира на следниве локации: 

- објект Синоличка ул.Петар Дељан бр.9 

- објект Перуника ул. Наум Охридски бб 

- објект Сончоглед ул.Локов бр.11 

- објект Мимоза ул.Антон Попов бр.43 

- објект Кокиче ул.Ѓорѓи Сугаре бр.2 

- објект Ѓурѓица ул. Јабланица б.б-Пинтија  
  Уплатата на средствата од страна на родителите да биде извршена по пат на уплатница 

кој Давателот на услуга кој  ја доставува до родителот. 
 

5. Обезбедување услуга - осигурување на деца од предучилишна возраст за учебната 
2016-2017 година. 

 Сума на чинење на осигурувањето од несреќен случај по дете. 

 Во понудата да има наведено опис на несреќни случаи за кои следи исплата. 

 Плаќањето на услугата ја вршат родители-старатели на децата по претходно 
доставени уплатници од Ваша страна. 

 Полисата за осигурување се изготвува врз база на доставени списоци на деца –
осигуреници со име презиме и дата на раѓање. 

 Права и обврски на договорните страни ќе се регулираат со договор за деловна 
соработка во кој се наведуваат обврските на договорните страни. 

 

 



 

Рок на достава на финансиските понуди е 15.09.2015 година најдоцна до 12 часот. 

Финансиската понуда се доставува на обрасциите дадени во прилог на огласот. 

По реализација на седницата на Совет на родители  ЈДГ "Весели Цветови" на општина 
Кисела Вода во град Скопје  на која ќе се разгледуваат и одобруваат понудите од понудувачите 
следи известување за избраните деловни соработници од страна на Советот на родители и ќе 
биде истакнато на интернет страната на установата. 

 

Напомена: 

Право на учество има секое физичко или правно лице кое е регистрирано во Централен 
регистер на РМ за вршење на дејност (доказ е ДРД обрзец издаден од Централен регистер на 
РМ). 

 

Одговорно лице 

Директор                           
Валентина Божиновска 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА ЗА УСЛУГИ 

 

Прилог 1 

Врз основа на огласот за прибирање на понуди  за факултативни активности – англиски 
јазик и ритмички вежби-балет, услуги од типот фотографирање, театарски претстави, 
осигурување  ја поднесуваме следнава: 

 

П О Н У Д А 

 

Дел 1 Информации за понудувачот 

1.1 Име на понудувачот _________________________________________________ 

1.2 Контакт информации  

- Адреса:_____________________________________________   

- Телефон: ___________________________________________ 

- Факс: ______________________________________________ 

- Е-пошта: ___________________________________________ 

- Лице за контакт: _____________________________________ 

1.3.Овластено лице: _____________________________________________________                        

1.4. Даночен број: _______________________________________________________ 

 

Дел 2 Техничка и финансиска понуда 

2.1 Согласни сме да ги понудиме следниве услуги: 

- Изучување на англиски јазик 

- Ритмички вежби - балет 

- Понуда за услуга фотографирање  

- Понуда за услуга театарски претстави  

- Понуда за услуга осигурување на дете од несреќен случај 

 (заокружи за што се доставува понуда) 


