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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 дизајнерски услуги бр. 0401-155/19 

Отворениот повик за дизајнерски 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 април 2019 до март 2020. 

 

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 придонесува 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. Во годината што претстои, проектот ќе 

допринесе кон зголемено вклучување на јавните претпријатија и компаниите во целосна 

државна сопственост во проценка на ризиците и давање на препораки.   

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. Финално, проектот ги оценува 

процедуралните празнини и организациската постевеност во јавните претпријатија и нуди 

соодветни препораки. 

 

2. Делокруг на работа 

Ангажманот во рамки на повикот предвидува дизајн на повеќе типови продукти поврзани со 

различни резултати од проектот како инфографици, дизајн на публикации и банери за социјални 

медиуми. Производите ќе бидат изработени во соработка со проектниот тим на ИДСЦС. Целта 

на графичко-визуелните решенија (инфографиците, веб-банерите, публикациите) е креативно 

претставување на наодите и препораките од проектот со цел да се доближат до крајните 

корисници, граѓаните.  
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2.1. Промена на законодавство и политики при именување на членови на управните одбори 
на јавните и државните претпријатија 
 
Проектот ќе изготви предлог-процедури и критериуми за назначување лица во надзорните и 
управните одбори во форма на предлог-подзаконски акти. За истите ќе биде изготвен и план за 
имплементација кој ќе послужи како водич за извршната и законодавната власт и 
имплементаторите.  
 
Потребнa е изработка на визуелно-графички решенија на истражувачки продукти во форма на 
публикации, инфографици, како и визуелни решенија во соодветен формат за употреба на 
социјални мрежи.  
 
Производи за испорака: 

 3 (три) инфографици (Податоците во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото 
решение го подготвува понудувачот); 

 1 (едно) анимирано визуелно решение за промоција преку социјални мрежи – gif. 
(Податоците во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото решение го 
подготвува понудувачот); 

 3 (три) кратки (1-2 страници) меморандуми за политики со подготовка за печат 
(Податоците и содржините во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото 
решение го подготвува понудувачот); 

 1 (една) анализа (10-15 стр.), во три јазични верзии (македонски, албански и англиски) 
со подготовка за печат (Податоците и содржините во целост ги обезбедува ИДСЦС, 
визуелно графичкото решение го подготвува понудувачот).  

 
 
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 претпријатијата 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 визуелните решенија е да ја олеснат видливост на позициите на членовите на 
одборите, односно базата на податоци да се направи достапна за јавноста и заинтересираните 
страни. 
 
Поризводи за испорака: 

 2 (два) инфографици (Податоците во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото 
решение го подготвува понудувачот); 

 1 (едно) анимирано визуелно решение за промоција преку социјални мрежи – gif. 
(Информациите во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото решение го 
подготвува понудувачот); 

 1 (една) анализа (10-15 стр.) во три јазични верзии (македонски, албански и англиски) со 
подготовка за печат (Податоците и содржините во целост ги обезбедува ИДСЦС, 
визуелно графичкото решение го подготвува понудувачот).  
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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. 
 
Визуелните решенија треба да ја отсликуваат состојбата со процедуралниот јаз и да го 
фокусираат вниманието кон ризиците од клиентелизмот.  
 
Поризводи за промоција: 

 2 (два) инфографици (Податоците во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото 
решение го подготвува понудувачот); 

 1 (една) анализа (20-25 стр.) во три јазични верзии (македонски, албански и англиски) со 
подготовка за печат (Податоците и содржините во целост ги обезбедува ИДСЦС, 
визуелно графичкото решение го подготвува понудувачот);  

 1 (едно) анимирано визуелно решение за промоција преку социјални мрежи – gif. 
(Информациите во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно графичкото решение го 
подготвува понудувачот). 

 
2.4 Завршна конференција 
 
Завршната конференција ќе има цел сумарно да ги презентира наодиде од претходните фази на 
проектот и да развие јавна дискусија за понатамошните чекори кои треба да бидат преземени 
кон подобрувањето на правната и инстуционалната поставеност кога се работи за 
назначувањата на управувачките структури.  
 
Визуелните решенија треба да ја подобрат видливоста на настанот, кој ќе биде промовиран 
преку дигиталните медиуми.  
 

 3 (три) Facebook-банери (Податоците во целост ги обезбедува ИДСЦС, визуелно 
графичкото решение го подготвува понудувачот). 
 

 
3. Испораки 

 

7 (седум) инфографици, 3 анимирани визуелни решенија за промоција преку социјални мрежи 

(gif-ови), 3 (три) Facebook-банери, 3 (три) анализи во три јазични верзии, и 3 (три) кратки 

меморандуми за политики. 

 
4. Временска рамка 

Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка: од 1ви јули 2019 – 1 март 2020; 

Поединечните временски рокови за секој производ одделно ќе биде тековно договорен меѓу 

ИДСЦС и понудувачот во зависност од динамиката на креирање на податоците. 
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5. Сопственост 

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

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 1595 (илјада петстотини 

деведесет и пет) британски фунти во денарска противвредност. 

 

 

7. Потребни документи: 

 

За правни лица: 

1. Тековна состојба од Централен регистар не постара од 6 месеци од денот на аплицирање; 

2. CV (професионално резиме) на предложениот дизајнер; 

3. Портфолио; 

4. Понуда. 

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

За физички лица: 

1. CV (професионално резиме)  

2. Портфолио; 

3. Понуда. 

Забелешка:  

Понудата треба да вклучува пресметан персонален данок. 

 

 

5. Процес на селекција и бодување 

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

преку проверка на техничката исправност на апликациите (дали се навремено испратени сите 

потребни документи) и оценување на: 

1.    CV (професионално резиме)  

2. Портфолио (најмногу 5 поени) 

3. Понуда (најмногу 10 поени); 

 

Избор на најдобрата понуда. 

 

 



 
 

5 
 

 

1. Достава на апликација 

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

Апликација за дизајнерски услуги - бр. 0401-155/19, не подоцна од 13ти јуни (четврток) 

(23:59ч.) 2019г. За сите дополнителни прашања околу процесот на аплицирање можете да се 

обратите на следниот e-mail: ivana@idscs.org.mk. 

Ќе бидат контактирани само понудувачите кои ја поминале фазата на предселекција според 

погоре објаснетото бодување.  

 

СМ  
Број:0401-155/19 
Скопје,06.05.2019 
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