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Проектот е финансиран од Фондацијата 

Отворено општество - Македонија 

 

„Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на 

корупција“ – Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество - Македонија 

 

  

Предмет: Повик за обучувачи - Антикорупциски политики и пракси  бр.0507- 577  

Отворениот повик за обучувачи е во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на 

работата на Државната комисија за спречување на корупција“ – финансиран од Фондацијата 

Отворено општество - Македонија, а имплементиран од Институт за демократија “Социетас 

Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот од 01 јули 2019 до 29 февруари 2020 година. 

 

1. Опис на проектот 

Проектот ќе ги набљудува односите помеѓу ДКСК и институциите за кои ќе бидат отворени 

предмети. Мониторингот ќе прибира информации за времето потребно на институциите да 

реагираат по наодите на ДКСК и квалитетот на сработеното како одговор на наодите. 

Истовремено, ќе мери колку ДКСК води грижа за барањето на повратна информација од 

институциите.  

Целта на проектот е намалување на корупцијата преку подобрен интегритет на институциите и 

иницирање промени во управувачката култура на таргет-институциите. 

Подобрената работа на ДКСК и зголемувањето на отчетноста на институциите во врска со 
нивните случаи  влијае позитивно кон подобро работење на институциите и намалување на 
корупцијата. Спроведувањето на правилата ќе се подобри, вработувањата ќе бидат повеќе 
базирани на мерит, а јавните набавки помалку обременети со корупција. Во таа смисла, 
подоброто работење на институциите значи: поквалитетни услуги, зголемување на 
компетитивноста на економските оператори и подобар економски развој. Оттука, граѓаните ќе 
имаат корист од подобрување на демократската и стопанствена клима во земјата.  
 

2. Делокруг на работа  

Вкупен број денови на ангажман: максимум 8.  

1. Креирање курикулум за обука на тема „Антикорупциски политики и пракси“ 

(Курикулумот треба да биде согласно правната регулатива, односно законот за заштита 

од корупција и судир на интереси, како и други релевантни закони. Курикулумот треба 

да содржи примери од праксата).  

2. Спроведување дводневна обука надвор од Скопје.  

 

3. Испораки 

i. Изработка на курикулум за обука на тема „Антикорупциски политики и пракси“. 
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ii. Преглед и избор на литература соодветна за потребите на обуката.  

iii. Избор и изработка на материјали согласно потребата на обуката.  

iv. Сумирање на евалуации од обуката. 

v. Поднесување краток извештај за постигнувања од обуката.  

vi. Изработка на пред и по тест за проверка на знаењето на учесниците. 

vii. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС за периодот на ангажман. 

Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС.  

4. Временска рамка 

Консултантските денови ќе бидат распределни во периодот меѓу јануари и февруари 2020г, во 

координација со проектниот тим.  

5. Надомест 

Вкупниот (бруто) надомест за извршените услуги не ја надминува сумата од 1200 (илјада и 

двеста) американски долари во денарска противвредност. Бројот на вклучени обучувачи во 

извршување на услугата не ја менува сумата предвидена за бруто надомест. 

6. Потребни документи: 

a. За правни лица  

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

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

 CV (професионално резиме) на обучувач/ите во ЕУ формат на македонски јазик; 

 Предлог план за обука (формулар во прилог); 

 Финансиски предлог. 
 
Забелешка:   
Финансискиот предлог треба да содржи распределба на активности по консултантски денови. 
Уплатата за извршените услуги ќе се изврши по фактура. 
 
b. За физички лица  

• Референтна листа на претходни слични ангажмани; 

• CV (професионално резиме) на обучувачот во ЕУ формат на македонски јазик; 

• Предлог план за обука (формулар во прилог); 

• Финансиски предлог. 

 

Забелешка 

Финансискиот предлог треба да содржи распределба на активности по консултантски денови. 

 

*И физичките и правните лица можат да аплицираат во тимови од обучувачи. 

 

 

7. Процес на селекција и бодување  
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Максималниот број поени кој еден апликант може да ги добие од евалуацијата е 50. 
Проектниот тим од ИДСЦС ќе го избере извршителот на отворен повик преку процес на 
евалуација според следните критериуми:  
 

1. Технички критериум - не се оценува, се евидентира со Да или Не, дали апликантот има 
доставено комплетна потребна документација појаснета во точка 6 – 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. Финансиски предлог - се оценува висината на вкупната сума на понудата и распределба на 

средства по продукти со максимум 10 поени. 

3. Професионално резиме (CV) на агажираното лице/а - се оценува годините искуство на 

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

4. Референтна листа на претходни слични ангажмани – се оценува бројот на претходни 

ангажмани кои се од иста или слична област и тема како и продуктите кои треба да се 

испорачаат со овој повик со максимум 15 поени; 

5. Предлог план за обука – се оценува број на релевантни опфатени области, поврзаноста на 

активностите со целите и иновативноста во користењето на работни материјали (максимум 15 

поени); 

 

Избор на најдобрата понуда. 

  

8. Достава на апликација 

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

[Апликација за обука] - „Антикорупциски политики и пракси“, не подоцна од 12 јануари 

(недела) (23:59ч.) 2020г.  

ИДСЦС ќе го извести избраниот кандидат не подоцна од 17 јануари 2020г. Апликациите пратени 

по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само селектираните кандидати ќе бидат 

контактирани. 

 
 
 
 
 
МИ 
Број  

Број 0507-577/19 

Скопје, 24.12.2019 
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