
 

 
Проект: „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање 

политики базирани на докази” – проект финансиран од Европската Унија имплементиран од 
Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за 

економски анализи (ЦЕА) 
 
Предмет: Повик за услуги – изработка на веб апликација бр. 0507-347-19 
 
Отворениот Повик за услуги - изработка на веб-апликација е во рамки на проектот „Проценка 
на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на 
докази” – проект финансиран од Европската Унија имплементиран од Институт за демократија 
“Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за економски анализи (ЦЕА) во 
периодот јануари 2017 – декември 2019.  
 
 

1. Опис на проектот 
 
Проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање 
политики базирани на докази” го анализира спроведувањето на процесот на проценка на 
влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и можностите за граѓанските 
организации да се вклучат во создавањето на јавните политики во земјата. 
 
Проектот „ПВР во сенка“, придонесува кон унапредување на доброто управување преку 
вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на 
спроведувањето на ПВР. Целта на проектот е да се зголеми можноста за активно вклучување на 
граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку 
вмрежување, инклузивни консултации и обуки. 
 

2. Делокруг на работа 
 

За потребите на проектот ќе биде создаден ресурсен центар во форма на онлјан платформа која 
ќе интегрира сумирани податоци за издадени публикации од граѓански организации со цел 
обезбедување истражувања кои би биле од корист на службениците кои работат на 
формуларите за проценка на влијание на регулатива, но и пошироко, на креаторите на 
политиките, донесувачите на одлуки и граѓанските организации кои имаат интерес во процесот 
на создавање политики базирани на докази.  
 
Базата ќе биде организирана во претходно определени тематски области и клучни зборови 
(обезбедени од проектниот тим). Внесовите ќе содржат информации за публикацијата по 23 
колони: автори, година на издавање, издавач, краток опис на публикацијата (апстракт), повеќе 
типови на анализирани влијанија, 3 кратки наоди, 3 кратки препораки, како и линк до 
оригиналното место на издавање на публикацијата.  
 
Ресурсниот центар ќе биде претставен како интерактивна веб-апликација достапна за 
јавноста, која ќе овозможи преглед на објавени анализи и истражувања со можност за 
пребарување со текст, клучни зборови и тематски области. Базата би содржела 23 колони и 
600 до 800 редови. 
 
Понудата треба да содржи скица за изгледот на ваквото решение. 
 
 



 

 
3. Испораки 

 
1 (една) веб-апликација со три дела: 
 
   Дел 1 – Почетна страница со опис за проектот и целта на ресурсниот центар 
(информации доставени од проектниот тим);  
 
   Дел 2 – Табеларен приказ со можност за пребарување, користење на филтер и pop-up 
јазичиња (врз основа на .csv file доставен од проектниот тим); 
 
   Дел 3 – Страница со описи и линкови до надворешни ресурси (информации доставени 
од проектниот тим). 
 
Забелешка: Веб-апликацијата треба да има и функционалност на периодично проверување на 
скршени линкови до документите кои што се хостирани кај трети страни. Известувања за 
скршените линкови треба да се испраќаат до администраторот на веб-апликацијата. Поради 
ваквото сценарио системот треба да има функционалност и за директно аплоудирање на 
фајлови како pdf., дата сетови, слики итн. 
 

4. Временска рамка 
Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка: од 15 септември до 15 ноември 
2019г. 
 

5. Сопственост 
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Добавувачот 
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 5100 (пет илјади и сто) евра 
во денарска противвредност. 
 

7. Потребни документи: 
1. Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија (не постара од шест 
месеци од денот на аплицирање); 
2. Портфолио; 
3. Референтна листа на претходни слични ангажмани; 
4. Финансиска понуда и временска рамка на испорака; 
5. Предлог back-end и front-end технологија; 
6. Креативно решение: предлог скица за структурата на веб-апликацијата според описот 
од точките 2 и 3.  

 
Забелешка:   
*Уплатата за спроведените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ. 
*Во понудата треба да се предвиди и одржување на веб-апликацијата. 

 
8. Процес на селекција и бодување 

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



 

 
1. Портфолио (најмногу 5 поени) 
2. Референтна листа на претходни слични ангажмани (најмногу 5 поени) 
3. Финансиска понуда и временска рамка на испорака (најмногу 5 поени) 
4. Предлог front-end и back-end технологија (најмногу 5 поени) 
5. Креативно решение: предлог скица за структурата на веб-апликацијата според описот 
од точките 2 и 3 (најмногу 5 поени).  
 
Највисоко оценетите понуди ќе бидат поканети на презентација на креативното решение: 
предлог-скицата за стуктура на веб-апликацијата. Секоја презентација ќе биде оценета со 
најмногу 10 поени. 
 

Избор на најдобрата понуда. 
 
 

6. Достава на апликација 
 
Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: 
Апликација изработка на веб-апликација, не подоцна од 05 септември (четврток) 2019 
(23:59ч.) 2019г. ИДСЦС ќе го извести избраниот апликант не подоцна од 15ти септември 2019г. 
Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. За сите дополнителни 
информации и/или прашања ве молиме напишете електронска порака на 
pankovski@idscs.org.mk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МП 
Број 0507-347-19 
Скопје, 19.08.2019 
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