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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 услуги – изработка на веб апликација бр. 0507-916/18 
 
Отворениот Повик за услуги - изработка на веб апликација 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 
 

За потребите на проектот ќе бидaт развиени две бази на податоци со информации за 
претпријатијата, како и со назначени функционери во управата и одборите во претпријатијата 
кои се во сопственост и управувани од државта и независните државни органи (10 регулаторни 
тела и 44 независни државни органи (12 независни државни органи и 32 државни 
административни и организациски тела), која ќе обезбеди информации за професионалните 
квалификации и компетенции на овие службениците во споредба со националните 
квалификации и критериумите за кои се залагаат ОЕЦД и ЕУ.  
Исто така ќе овозможи споредба и јасна слика до кој степен анализираните државни субјекти ги 
следат универзално утврдените принципи кога станува збор за практиките на селекција и 
управување. 
 
Базите на податоци ќе бидат претставени како интерактивна веб-апликација достапна за 
јавноста, која ќе овозможи споредба и јасна слика до кој степен анализираните државни 
субјекти ги следат универзално утврдените принципи кога станува збор за практиките на 
селекција и управување. 
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Базите на податоци треба да овозможат визуализација на податоците преку визуализирање на 
статистичките показатели (фреквенции, аритметички средини, мода, медијана, вкрстување на 
не повеќе од две варијабли и можност за филтрирање според категорија и вредности). Понудата 
треба да содржи скица за изгледот на ваквото решение. 
 

3. Испораки 
 

1 (една) интерактивна веб-апликација. 
 
   Подсекција 1 – Членови на управни одбори со назначени функционери во управата и 
одборите во претпријатијата кои се во сопственост и управувани од државта и независните 
државни органи (10 регулаторни тела и 44 независни државни органи (12 независни државни 
органи и 32 државни административни и организациски тела); 
 
   Подсекција 2 – Процедури и процедурални празнини на јавни претпријатија и 
претпријатија во целосна државна сопственост.  
 

4. Временска рамка 
Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка: од 01 јануари до 20 февруари 2019г. 
 

5. Сопственост 
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Добавувачот 
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 4800 (четири илјади и 
осумстотини) фунти во денарска противвредност. 
 

7. Потребни документи: 
1. Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија 
2. Портфолио 
3. Референтна листа на претходни слични ангажмани 
4. Финансиска понуда и временска рамка на испорака 
5. Предлог back-end и front-end технологија 
6. Креативно решение: предлог скица за структурата на веб-апликацијата според описот 
од точките 2 и 3.  

 
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. Портфолио (најмногу 5 поени) 
2. Референтна листа на претходни слични ангажмани (најмногу 5 поени) 
3. Финансиска понуда и временска рамка на испорака (најмногу 5 поени) 
4. Предлог front-end и back-end технологија (најмногу 5 поени) 
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5. Креативно решение: предлог скица за структурата на веб-апликацијата според описот 
од точките 2 и 3 (најмногу 5 поени).  
 
Највисоко оценетите понуди ќе бидат поканети на презентација на креативното решение: 
предлог-скицата за стуктура на веб-апликацијата. Секоја презентација ќе биде оценета со 
најмногу 10 поени. 
 

Избор на најдобрата понуда. 
 
 

6. Достава на апликација 
Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на ivana@idscs.org.mk со наслов: 
Апликација изработка на веб апликација, не подоцна од 23 декември (недела) (23:59ч.) 2018г. 
ИДСЦС ќе го извести избраниот апликант не подоцна од 28ми 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 0507-916 
Скопје, 10.12.2018 
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