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„Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела”(Improved good 

governance of state owned enterprises and independent state bodies) – Проектот е финансиран со 

помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство 

 

Предмет: Повик за промотивни услуги бр. 0507-890/18 

Отворениот повик за промотивни услуги е во рамки на проектот „Кон добро управување во 

државните претпријатија и независните тела” (Improved good governance of state owned 

enterprises and independent state bodies) – финансиран со помош од Обединетото Кралство 

преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас 

Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 15 јуни 2018 – 31 март 2019г.  

 

1. Опис на проектот 

Институт за демократија “Социетас цивилис” - Скопје (ИДСЦС) ќе го анализира перформансот на 

јавните претпријатија, претпријатијата во државна сопственост и независните државни тела во 

однос на адекватноста на нивното управување и управувачки процедури, и ќе изврши проценка 

на тоа дали постојат процедури кои менаџерите на овие институции ги прават отпорни на 

клиентелизам и корупција. 

Целта на проектот е иницирање промени во управувачката култура на таргет-институциите кои 

би придонеле кон нивен долгорочен, одржлив развој и би овозможиле основа за подобрено 

внатрешно известување, која воедно би го подобрила известувањето кон државните надзорни 

институции и јавноста.  

Проектот ќе придонесе кон подигање на свеста за доброто управување на претпријатијата во 

државна сопсвеност и независните државни тела, како и зголемување на информираноста за 

тоа како се управувани овие институции и од кого. За таа цел ИДСЦС конкретните политики ќе 

ги презентира пред пошироката јавност преку јавни настани, инфографици итн.  

Проектот придонесува кон јавната дебата за назначување на членови на управните одбори и 

раководители на јавните институции и нуди информации кои го пренасочуваат фокусот на 

дебатата кон влијателни назначувања од понизок ранг. 

 

2. Делокруг на работа 

 

2.1. Правна анализа и краток документ за јавни политики 
 
Резултат е краток документ за јавни политики кој ги анализира околностите под кои сегашната 
законска рамка го регулира назначувањето на функционери (менаџери и членови на одбори) на 
претпријатијата во целосна државна сопственост и државните регулаторни тела. Документот ќе 
ги идентификува празнините во рамката и врз основа на наодите, ќе бидат обезбедени 
прецизни препораки за подобрување на правната рамка. 
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Наодите ќе бидат визуелизирани во форма на инфографик и дигитални банери. Целта на 
промоцијата е да ги запознае заинтересираните страни и јавноста со правните аспекти и 
недоследностите во однос на регулативата кога станува збор за правните аспекти на селекција 
и компетенции. 
Потребно е спроведување на медиумска кампања. Присуството во традиционалните и 
дигиталните медиуми ќе биде преку сумирање и поедноставување на наодите на проектот со 
дизајнирање на еден инфографик, еден дигитален банер и создавање на еден блог и еден влог. 
 
Поризводи за промоција: 

 1 (еден) инфографик (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) дигитален банер (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) блог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) влог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, продукцијата и 
промоцијата ја спроведува агенцијата). 

 
2.2 База на податоци на раководители и членови на одбори 
 
Овој резултат ќе обезбеди сеопфатна база на податоци за сите именувани функционери во 
менаџментот и одборите во претпирјатијата поседувани и управувани од државата и 
независните државни органи. Оваа база на податоци ќе обезбеди информации за 
професионалните квалификации и компетенции на овие службеници во споредба со 
квалификациите и критериумите развиени од страна на ОЕЦД. 
Целта на комуникацијата во рамките на овој резултат ќе биде видливост на позициите на 
членовите на одборите, односно базата на податоци да се направи достапна за јавноста и 
заинтересираните страни. 
 
Поризводи за промоција: 

 3 (три) инфографици (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 3 (три) дигитални банер (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) блог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) влог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, продукцијата и 
промоцијата ја спроведува агенцијата) 

 
 
2.3 Процедурален јаз и анализа на ризик од клиентелизам 
 
Студијата ќе го анализира бројот на процедури во секое претпријатије во државна сопственот 
во однос на збир на претходно дефинирани индикатори за добро управување: менаџмент, 
финансии и набавки, управување со човечки ресурси, антикорупциски политики и стратешко 
планирање. 
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Комуницирањето на производите од оваа цел е предвидено да се реализира преку медиумска 
кампања. Присуството во дигиталните и традиционалните медиуми е преку сумирање и 
поедноставување на наодите на проектот преку три инфографици, три дигитални банери, еден 
блог, еден влог и едно кратко видео. 
 
Поризводи за промоција: 

 3 (три) инфографици (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 3 (три) дигитални банер (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) блог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) влог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, продукцијата и 
промоцијата ја спроведува агенцијата) 

 1 (едно) кратко видео (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 
2.4 База на податоци од ревизија 
 
Ќе биде подготвена систематизирана база на податоци за наодите од достапните ревизорски 
извештаи. Ова ќе биде проследено со краток документ за јавни политики, кој ќе се базира на 
анализа на ревизијата и ќе се комбинира со наодите од процедуралните празнини и анализа на 
ризик од клиентелизам. Наодите од краткиот документ за јавни политики ќе бидат 
визуелизирани и комуицирани во форма на инфографик. 
Целта на комуникацијата на оваа активност ќе биде запознавање на релевантните засегнати 
страни со сумиран преглед на наодите од ревизијата преку медиумска кампања. Присуството 
во дигиталните/традиционалните медиуми ќе биде преку сумирање и поедноставување на 
наодите на проектот со дизајнирање на три инфографици, три дигитални банери, еден блог и 
еден влог. 
 
Поризводи за промоција: 

 3 (три) инфографици (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 3 (три) дигитални банер (Содржината ја обезбедува ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) блог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, промоцијата ја спроведува 
агенцијата) 

 1 (еден) влог (Содржината се креира во соработка со ИДСЦС, продукцијата и 
промоцијата ја спроведува агенцијата). 

 
3. Испораки 

 

Промовирани: 10 (десет) инфографици, 10 (десет) дигиталени банери, 4 (четири) блогови, 4 

(четири) влогови и 1 (едно) кратко видео. 
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4. Временска рамка 

Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка: од 10ти декември 2018г. до 31 мај 

2019г.; Поединечните временски рокови за секој производ одделно ќе биде тековно договорен 

меѓу ИДСЦС и агенцијата. 

 

5. Сопственост 

Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Агенцијата 

се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена 

согласност од ИДСЦС. 

 

6. Надомест 

Вкупниот надомест за извршените услуги не ја надминува сумата од 10.000 (десет илјади) фунти 

во денарска противвредност. 

 

 

7. Потребни документи: 

1. Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија 

2. Референтна листа на претходни слични ангажмани 

3. Портфолио 

План за промоција и финансиски предлог (Планот за промоција се очекува да содржи: 

предлог медиа план (со период на закуп на огласен простор, времетрање на закуп, на 

кој медиум и број на објави, структура на влог), време на испорака на секоја барана 

услуга посебно со опис на чекори на имплементација и динамика. Финансиската понуда 

потребно е да биде расчленета на продукт, изработка и промоција со единечни цени). 

 

Забелешка:   
Уплатата за спроведените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ. 

 

8. Процес на селекција и бодување 

ИДСЦС ќе го избере добавувачот на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен 

преку оценување на: 

1. Референтна листа на претходни слични ангажмани (најмногу 5 поени) 

2. Портфолио (најмногу 5 поени) 

3. План за промоција и финансиски предлог (најмногу 10 поени).  

 

Највисоко оценетите понуди ќе бидат поканети на презентација на планот за промоција. 

Секоја презентација ќе биде оценета со најмногу 10 поени. 

Избор на најдобрата понуда. 
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4. Достава на апликација 

Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: 

Апликација за промотивни услуги, не подоцна од 17 декември (понеделник) (23:59ч.) 2018г. 

ИДСЦС ќе го извести избраниот апликант не подоцна од 20ти декември 2018г. Апликациите 

пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. За сите дополнителни информации 

и/или прашања ве молиме напишете електронска порака на ivana@idscs.org.mk. 

 

 

ИН 

Број 0507-890/18 

Скопје, 22.11.2018 
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