
 
 

 

 

Предмет: Повик за изработка и промоција на едукативни видеа бр: 0507-174/20 

Отворениот повик за изработка и промоција на едукативни видеа е во рамки на проектот 

„Антикорупциска едукација за ученици во средно образование“ кој го имплементира Институт за 

демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) во партнерство со Државната комисија за 

спречување корупција (ДКСК) и финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија. 

 

1) Опис на проектот  

Според последниот извештај за проценка на корупцијата во Македонија, 69% од младите луѓе на 

возраст од 18 до 29 години веднаш ќе дадат поткуп за да завршат работа. Покрај тоа, истражувањата 

покажуваат дека способноста за препознавање на корупцијата е мала. Околу 174.000 граѓани на 

Македонија имаат ниско ниво на способност да ја препознаат корупцијата, додека 442.000 (28%) 

имаат умерена способност.  

Корупцијата е постојана појава во секојдневниот живот на граѓаните на Северна Македонија. Многу 

млади луѓе не ја доведуваат во прашање моменталната ситуација, а со тоа придонесуваат за 

репродукција на истата политичка култура која ја прифаќа корупцијата како нормален феномен. 

Освен тоа, недостатокот на општо познавање на корупцијата, нејзините форми и кои алатки за 

борба против корупцијата може да се искористат, ги прави младите повеќе ранливи на корупција и 

со помала веројатност да знаат што да прават против тоа. 

Оттука, исклучително е важно преку формалниот образовен процес да се пренесат содржини и 

вредности кои ќе го зајакнат отпорот кон корупција кај младите луѓе. За општеството да стане 

помалку толерантно за корупција, клучно е средношколците да добијат неопходно знаење за тоа 

што е корупцијата и кои алатки за борба против корупцијата им се на располагање.  

Цели на проектот: Подигнување на свеста кај младите за корупцијата, зајакнување на нивното 

знаење за корупција, форми на корупција и алатки за борба против корупцијата, како и зајакнување 

на нивното знаење за важноста на градење личен интегритет. 

 

2) Делокруг на работа 

 
Проектот има цел да обезбеди ангажираност од страна на средношколците и надвор од 

училишните клупи правејќи ја темата присутна во нивниот јавен дискурс. Имајќи предвид дека 

припадниците на Z генерацијата поминуваат две-третини од денот апсорбирајќи информации 

online, присуството на релевантни информации и едукативни содржини во online просторот е од 

исклучително значење.  

 



 
 

 

Производи за промоција:  

6 кратки едукативни видеа кои ќе обезбедат ангажман преку вклучување на медиумски влијателни 

личност (влогери/инфлуенсери).  

3) Испораки 

 Подготовка на 6 сценарија во консултација со проектниот тим на ИДСЦС; 

 6 (шест) кратки видеа со времетраење од максимум 60 секунди (4 на македонски и 2 на 

албански јазик) од медиумски влијателни личност (влогери/инфлуенсери)  релевантни кај 

возрасна група 15-19 год; 

 Промоција и дистрибуција на 6те кратки видеа на веб-страници и социјални медиуми. 

 

4) Временска рамка 

Испорака на услугата се очекува да се реализира во временска рамка: 10 јуни – 1 октомври 2020 г; 

Поединечните временски рокови за секој производ одделно ќе бидат тековно договорени меѓу 

ИДСЦС и понудувачот.  

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 (бруто) надомест за извршените услуги не може да ја надмине сумата од 480 109 

(четиристотини и осумдесет илјади сто и девет) денари. 

7) Потребни документи: (подготвени на македонски јазик) 

 Тековна состојба од Централен регистар на РСМ не постара од 6 месеци од денот на 

аплицирање; 

 Портфолио со вклучена референтна листа со претходни слични ангажмани;  

 План за промоција и финансиски предлог (Планот за промоција се очекува да содржи: 

предлог на ангажирани лица со објаснување и статистика за релевантноста на ангажманот 

според целната група, структура на видео, време на испорака). 

 

8) Процес на селекција и бодување 

Максималниот број поени кој еден апликант може да ги добие од евалуацијата е 30. ИДСЦС ќе го 

избере добавувачот на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен преку оценување 

на: 

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. 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 10 поени; 
 
 
3. План за промоција и финансиски предлог – Ќе се оценува бројот на опфатени социјални 
медиуми, веб-страници и фрекфенцијата на застапеност по медиум; Релевантност на предложени 
медиумски влијателни личност (влогери/инфлуенсери) според целната група на повикот; Структура 
на предложени видеа; Висината на вкупната сума на понудата и распределба на средства по 
производ и по медиум; со максимум 20 поени. 
 

9) Достава на апликација 

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

Апликација за промоција на едукативни видеа, не подоцна од 27 мај (среда) (23:59ч.) 2020г. 

Прашањата поврзани со повикот се поставуваат исклучиво во писмена форма најдоцна до 25 мај 

2020г. (понеделник) до 15ч. на simona@idscs.org.mk. 

 

 

 

ИН 

Број: 0507-174/20  
Скопје, 08.05.2020 
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