
 

 
 

„Антикорупциска едукација на ученици од средно образование“ – Проектот е поддржан од 
Амбасадата на Холандија во Скопје  

 
 
Предмет: Повик за консултантски услуги 0507-202/19 
 
Отворениот повик за консултант за подготовка на едукативна програма  е во рамки на проектот 
„Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ финансиран со помош од 
Амбасадата на Холандија во Скопје, имплементиран од Институт за демократија “Социетас 
Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 1 јануари 2019 – 31 декември 2020.  
За проектот: Проектот „Антикорупциска едукација за ученици од средно образование“ е 
двегодишен проект на Инситутот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје во партнерство со 
Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), а во соработка со Министерството за 
образование (МОН) и Бирото за развој на образование (БРО). Проиектот цели кон ефикасно и 
ефективно едуцирање на младите за корупцијата како појава, формите во кои се јавува и начините 
за ефикасна борба против неа во рамки на формалното образование.  
 

I. Делокруг на работа 
 

Вкупен број денови на експертски ангажман: максимум 48. 

 Развој на едукативна програма за ученици во средно образование врз основа на наоди од 
истражување; 

 Развој на програма за наставници во средно образование врз основа на наоди од 
истражување; 

 Обука за наставници; 

 Комуникација со проектниот тим на ИДСЦС и работната група составена од претставници од 
Министерство за образование и наука (МОН), Биро за развој на образование (БРО), и Државна 
комисија за спречување корупција (ДКСК). 

 
II. Испораки 

 
1. Наставна програма и прирачник за наставници;  

2. Едукативен прирачник и материјали за ученици;  

3. Програма за обука на наставници;  

4. Спроведување на 3 (три) дводневни обуки за наставници;  

5. Развој на алатки за евалуација на успешност на наставните материјали; 

6. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС за периодот за кој е ангажиран експертот. 
 
Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС. 
Работниот јазик на овој ангажман е македонски. 
 
При развојот на продуктите потребно е да се земат предвид Методологијата за развој на 
стандарди на квалификации од Националната рамка за квалификации и начинот на подготовка 
на програмите во средно образование од БРО, а развиени според формуларите одобрени од 
МОН. 



 

 
I. Временска рамка 

 
Сите испораки предвидени со проектот треба да бидат испорачани во периодот од месец јуни до 
крајот на месец септември, 2019г.  
 
 

II. Сопственост 
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Експертот се 
согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност 
од ИДСЦС. 
 
 

III. Надомест 
 

Вкупниот надомест за извршените услуги на експертот/те не ја надминува сумата од бруто 442 800 
денари. 

 
IV. Потребни документи: 

 
a. За правни лица 

 Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија (не постара од шест месеци од денот 
на аплицирање); 

 Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот експерт/и; 

 CV на експертот во ЕУ формат на македонски јазик (*Консултантот/те потребно е да има/ат 
познавања и искуство во областа антикорупција, како и искуство во подготовка на едукативни 
материјали и програми); 

 Понуда. 
 
Забелешка:   
1. Понудата треба да содржи распределба на активности по консултациски денови, нето износ на 
еден консултациски ден, како и листа на продукти со временска рамка. 
2. Уплатата за извршените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ. 
 
 
b. За физички лица 
 
•  Референтна листа на претходни слични ангажмани; 
•  CV на експертот во ЕУ формат на македонски јазик (*Консултантот/те потребно е да има/ат 
познавања и искуство во областа антикорупција, како и искуство во подготовка на едукативни 
материјали и програми.) 

 Понуда. 
 
Забелешка:  
*Понудата треба да содржи распределба на активности по консултациски денови, нето износ на 
еден консултациски ден, временска рамка, како и листа на продукти со временска рамка. 
 
*И физичките и правните лица можат да аплицираат во тимови од консултанти. 



 

 
*Набавката од овој повик е деллива. 
*Неподобни кандидати за аплицирање на овој повик се вработени лица како државни и јавни 
службеници. 

 
V. Процес на селекција и бодување 

ИДСЦС ќе го избере експертот/те на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 
3 фази: 
 
 

1. Проверка на техничка исправност на апликациите (валидна тековна состојба кај правните лица и 

дали е испратена комплетна документација согласно барањата во повикот). 

2.  
i. Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени) 

ii. Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени) 
iii. Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени). 

3. Избор на најдобрата понуда. 
 

 
VI. Достава на апликација 

 
Апликацијата (професионално резиме и понуда на македонски јазик) треба да биде испратена во 
електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: Апликација за консултантски услуги 0507-
202/19, не подоцна од 30ти јуни (недела - 23:59ч.) 2019г. Апликациите пратени по крајниот рок 
нема да бидат земени предвид. Само претселектираните кандидати ќе бидат контактирани и 
повикани на интервју. 
 
 
 

ИН 

Број: 0507-202/19  
Скопје, 07.06.2019 
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