
 

 

 

Отворен повик за дизајнерски услуги: дизајн на промотивна кампања и 

изработка на графички дизајн на алатки за промоција 

 

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: “ПРОЕКТ за даночна одговорност- кон граѓанска одгово“ 

ДОНАТОР: Европска Унија  

СПРОВЕДУВАЧ: Центар за економски анализи 

ЛОКАЦИЈА: Република Северна Македонија 

ПРЕДМЕТ: Набавка на услуги за промотивни активности и изработка на промотивни 

материјали (онлајн материјали/инфографици/кратки видеа/реклами за социјални 

медиуми/банери итн.) и промотивни активности 

Датум: 13/07/2020 

 

1. Зa проектот 

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за демократија и 

човекови права. Има за цел да придонесе кон унапредувањето на општествената 

одговорност во Република Северна Македонија, пред се преку граѓанска одговорност со 

истражувања и информирање засновано врз докази со цел зајакнување на даночниот 

морал но, и преку унапредување на одговорноста на владата преку унапредена 

транспарентност и отчетност. Со оваа акција планираме да пилотираме иновативен пристап 

од областа на економијата на однесувањето за носителите на политиките за подобри јавни 

услуги и да дадеме позитивни импулси на граѓаните за прашањата за зголемување на 

даночниот морал и даночната усогласеност. 

Целта е да се придонесе кон унапредување на граѓанската одговорност во Северна 

Македонија преку зголемена даночна одговорност затоа што градењето на даночниот 

морал бара мотивирање и промовирање на активно и одговорно граѓанство кое е вклучено 

и свесно за општествената важност на даноците, а од друга страна пак потребата од 

транспарентност и ефикасност при трошењето на јавните средства за да се овозможи и 

развој и социјална кохезија. 

2. Делокруг на работа 

Ангажманот во рамки на повикот предвидува дизајн на промотивна кампања, како и повеќе 

типови на промотивни графички продукти поврзани со различни резултати од проектот 

како инфографици, дизајн на визуелни продукти за социјални медиуми. Производите ќе 

бидат изработени во соработка со проектниот тим на ЦЕА. Информациите и податоците ќе 

бидат обезбедени од страна на ЦЕА, а графичко-визуелните решенија и промоцијата од 

страна на добавувачот, во тесна и постојана комуникација.  Целта на графичко-визуелните 
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решенија- алатки за промоција, е креативно претставување на наодите и препораките од 

проектот со цел да се доближат до крајните корисници, граѓаните. 

3. Производи за испорака:  

 

Дизајн на промотивна кампања (4  кампањи со различна порака) и водење на камапања на 

социјални медиуми во времетрање од најмногу 18 месеци вклучувајќи ги следните алатки 

за промоција:   

 Изработка на план и стратегија за промотивна кампања 

 Дизајн на графички решенија за објави на социјални медиуми специфицирани во 

набројувањата подолу 

 Дизајн на инфографици (4 инфографици со по 4 илустрации) 

 Изработка на промотивни видеа (2 видеа со траење од најмалку 1 минута). 

 Дизајн на carousels за социјални медиуми (4) 

 Дизајн на блогови и/или написи (6) 

 Поткаст (2) 

 Tips Posts (10) 

 Facts and figures posts (10) 

 Други по препорака на експертот и утврдена во дизајнот на кампањата.  

 

 

Забелешка: Спонзорираната промоција на дел од продуктите не треба да биде вклучена во 

финансиската понуда на понудувачот, и истата е утврдена од барателот на услугата, со 

фиксен буџет.  

 

Избраниот добавувач ќе доставува месечен збирен извештај за активностите, трошоците и 

резултатите.  

 

4. Временска рамка  

Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка: од 1ви јули 2020– 31 декември 

2021; Поединечните временски рокови за секој производ одделно ќе биде тековно 

договорен меѓу ЦЕА и понудувачот во зависност од динамиката на креирање на 

податоците. 

 

5. Сопственост  

Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ЦЕА. 

Понудувачот се согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без 

претходна писмена согласност од ЦЕА. 

 

6. Надомест  

Надоместот за извршената работа ќе се исплаќа во зависност од динамиката на завршените 

активности, за секој месец на извршени услуги. Сите активност ќе бидат спроведени во 8 

ефективни месеци во предвидениот 18 месечен период. 

 

7. Потребни документи: 

 

За правни лица: 

1. Тековна состојба од Централен регистар не постара од 6 месеци од денот на 

аплицирање; 

2. CV (професионално резиме) на предложениот дизајнер и/или тимот; 

3. Портфолио; 
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4. Финансиска понуда – Образец 1. 

 

Забелешка: 

Уплатата за спроведените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ. 

 

За физички лица: 

1. CV (професионално резиме) на поединецот и/или на тимот, со назначен тим лидер 

(носител на договор). 

2. Портфолио на тимот; 

3. Финансиска понуда – Образец 1. 

Забелешка: 

Понудата треба да вклучува пресметан персонален данок. 

 

8. Процес на селекција и бодување 

ЦЕА ќе го избере добавувачот на отворен повик.  Процесот на евалуација ќе биде 

спроведен 

преку проверка на техничката исправност на апликациите (дали се навремено испратени 

сите 

потребни документи) и оценување на: 

1. CV (професионално резиме) 

2. Портфолио  

3. Финансиска понуда  

 

Избор на најдобрата понуда. 

 

9. Достава на апликација  

Апликацијата треба да биде испратена во електронска форма на ceaorgmk@gmail.com со 

наслов: Апликација за дизајн на промотивна кампања и графички решенија, не подоцна од 

21 јули (вторник) (23:59ч.) 2020г. За сите дополнителни прашања околу процесот на 

аплицирање можете да се обратите на следниот e-mail: ceaorgmk@gmail.com. Ќе бидат 

контактирани само понудувачите кои ја имаат поднесено најповолнатап понуди.  

 

 

Центар за економски анализи 

13/07/2020 

 


