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„Собранието под лупа” (Parliament watch) - 

Проектот е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) преку Швајцарска 
Амбасада во Република Северна Македонија 

 
 
 
Предмет: Повик за промотивни услуги бр. 0507-524 
 
Отворениот повик за промотивни услуги е во рамки на проектот „Собранието под лупа” 
(Parliament watch) - финансиран со помош од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) 
преку Швајцарска Амбасада во Република Северна Македонија, имплементиран од Институт за 
демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС). 
 

1. Опис на проектот 
 
Проектот „Собранието под лупа“ (Parliament Watch) го набљудува и оценува квалитетот на 
дебатата во Собранието со користење на Индекс за квалитет на дебата, на теми од дневниот 
ред кои се однесуваат на јавни финансии, владеење на право, човекови права и слободи, 
европски интеграции и други теми за кои постои јавен интерес. Проектот спроведува теренски 
анкети за перцепциите на јавното мислење за работата на Собранието и менаџира со фонд за 
стипендирање на службата на Парламентарен институт.  
 
Цел на проектот е зголемување на квалитетот на политичката дебата и аргументацијата во 
развивањето на јавни политики и закони во Собранието на Република Северна Македонија 
преку набљудување на квалитетот на дебатата во Собранието и поддршка на Парламентарен 
институт преку стипендирање на нивната служба. 
 

2. Делокруг на работа 

Во рамките на проектот ќе биде изработено видео од едукативен каратактер за 
Парламентарниот Институт (ПИ) на македонскиот и швајцарскиот парламент. Целта на 
промоцијата на видеото е јавноста и младите подобро да се запознаат со работата и 
функционирањето на Пармалентарниот Институт.  
 
 
 2.1 Производи за промоција: 
 

 1 (едно) видео со нарација на македонски јазик во должина од 7 до 10 минути во HD 
1080p квалитет (Финалниот комуникациски продукт во целост го обезбедува ИДСЦС, 
добавувачот на услугата ја спроведува само промоцијата. Во финансиската 
конструкција треба да се предвиди само промоција, но не и продукција/изработка); 
  

 1 (едно) синхронизирано видео со нарација на албански јазик во должина од 7 до 10 
минути во HD 1080p квалитет (Финалниот комуникациски продукт во целост го 
обезбедува ИДСЦС, добавувачот на услугата ја спроведува само промоцијата. Во 
финансиската конструкција треба да се предвиди само промоција, но не и 
продукција/изработка);  
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  2 (две) кратки видеа на македонски и албански јазик (скратени верзии од 
горенаведените видеа) со должина од 60-90 секунди прилагодени за промоција на 
социјални медиуми (Финалниот комуникациски продукт во целост го обезбедува 
ИДСЦС, добавувачот на услугата ја спроведува само промоцијата. Во финансиската 
конструкција треба да се предвиди само промоција, но не и продукција/изработка). 
 
 

3. Испораки 

 

Промовирани 4 (четири) видеа: 1 (едно) видео на македонски јазик, 1 (едно) видео на албански 

јазик, и 2 (две) кратки видеа на македонски и албански јазик. Промоцијата на продуктите треба 

да предвидува и традиционални и нови медиуми (социјални мрежи). 

Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС. 
Работен јазик на овој ангажман е македонски. 
 

4. Временска рамка 
 

Испорака на услугите ќе се случува во временска рамка од 15ти јануари 2020г. до 15ти март 
2020г. 
 

5. Сопственост 
 
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на Швајцарската 
агенција за развој и соработка (СДЦ). Добавувачот се согласува да не ги користи продуктите 
надвор од овој ангажман без претходна писмена согласност од Швајцарската агенција за развој 
и соработка преку Швајцарска Амбасада во Република Северна Македонија.  
 

6. Надомест 

 

Вкупниот надомест за извршените услуги не ја надминува сумата од 307.500 (триста и седум 

илјади и петстотини) денари. 

 

Проектот е ослободен од плаќање ДДВ (Потврда од Секретаријат за европски прашања бр. 
11-6/176-1; Решение за регистрација на даночен обрврзник од УЈП бр. 28-28-179) со што 
понудувачот е должен да обезбеди понуда која не вклучува ДДВ. 
 
Доколку се работи за понуда од физичко лице, во рамки на горе наведената сума потребно е да 
се пресмета и персоналниот данок. 
 
Забелешка: Доколку физичкото лице кое аплицира е ДДВ обврзник, ве молиме нагласете го 
тоа во финансискиот предлог. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

7. Потребни документи: 

 

 7.1 За правни лица: 

• Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија (не постара од 6 

месеци од денот на аплицирање); 

• Професионално резиме на ангажираното лице/а; 

• Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани; 

• План за промоција (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), време за испорака на услугата посебно со опис на чекори на имплементација и 

динамика; 

• Финансиска понуда (Потребно е да биде во нето износ, без ДДВ, расчленета на 

продукти - промоција со единечни цени). 

   7.2 За физички лица:   
• Професионално резиме на ангажираното лице/а; 

• Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани; 

• План за промоција (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), време за испорака на услугата посебно со опис на чекори на имплементација и 

динамика;  

• Финансиска понуда (понудата потребно е да биде во нето износ со персонален данок, 

расчленета на продукти - промоција со единечни цени). 

 
8. Процес на селекција и бодување 

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

преку следните критериуми: 

1. Технички критериум – не се оценува, се евидентира со Да или Не, дали апликантот има 

доставено комплетна потребна документација појаснета во точка 7 – Потребни 

документи. Апликациите кои се технички неисправни и евидентирани во евалуацијата 

со Не по овој критериум ќе бидат дисквалификувани, односно нема да бидат оценувани 

од комисијата за евалуација. 

2. Професионално резиме на ангажираното лице/а – се оценува годините искуство на 

ангажираното лице/а во специфичната област со максимум 10 поени; 

3. Портфолио со вклучена референтна листа на претходни слични ангажмани  – се 

оценува бројот на проекти вклучени во портфолиото кои се од иста или слична област 

и тема како и продуктите кои треба да се промовираат со овој повик со максимум 15 

поени; 

4. План за промоција -  се оценува бројот на предвидени медиуми на кои ќе се 

промовираат продуктите, дали има застапеност на традиционални и нови медиуми, 

времетраењето на промоцијата на секој од медиумите со максумум 15 поени; 

5. Финансиски предлог -  се оценува висината на вкупната сума на понудата и распределба 

на средства по продукти и медиуми со максимум 10 поени. 

Максимум поени кои може да ги добие една апликација се 50. 
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Избор на најдобрата понуда – Ќе биде избрана како најдобра понуда онаа која ќе биде оценета 

со најмногу поени од комисијата за евалуација. 

 

9. Достава на апликација 

Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: 
Апликација за промотивни услуги – ПИ видео, не подоцна од 8ми декември (недела) (23:59ч.) 
2019г. ИДСЦС ќе го извести избраниот апликант не подоцна од 13ти декември 2019г. 
Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. За сите дополнителни 
информации и/или прашања ве молиме напишете електронска порака на 
aleksandra@idscs.org.mk најдоцна до 4ти декември (среда). 
 

 

 

 
ИН 
Број 0507-524/19 
Скопје, 28.11.2019 
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