
 

 

ПРЕДМЕТ: Ангажирање на продукциска куќа за реализација на „Пробна програма за развој 

на еколошки истражувачки стории“ во рамките на четвртата работилница за градење 

капацитети  

 

Почитувани, 

Здружението на граѓани ЦЕД Флорозон објавува повик за избор на продукциска куќа за реализација 

на „Пробна програма за развој на еколошки истражувачки стории“ во рамките на четвртата 

работилница за градење капацитети .  

Проектот е финансиран од Европската Унија (EУ). Со повикот, ќе биде избрана една продукциска куќа, 

која ќе биде ангажирана за реализација на „Пробна програма за развој на еколошки 

истражувачки стории“  во согласност со доставениот Опис на надлежности. 

Проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“ е финансиски поддржан од Европската 

Делегација во Република Македонија од грантовата шема Поддршка на граѓанските организации, 

Градење на капацитети на граѓанските организации и слобода на медиумите Action 2014 Europe 

Aid/136-992/DD/ACT/MK. 

Главна цел на проектот е зајакнување на соработката помеѓу граѓанските организации и медиумите за 

развој на истражувачкото еколошко новинарство, воведување на иновативни алатки за граѓанско 

новинарство, вмрежување, размена на релевантни информации и креирање на услови за финансиска 

поддршка. Проектот го спроведува Здружението на граѓани ЦЕД ФЛОРОЗОН од Скопје во партнерство 

со Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ од Битола. 

Со почит, 

Кирил Ристовски 

Проектен менаџер 

27.07.2016 



Основни податоци 

Центарот за еколошка демократија Флорозон е формирана во 2005 година и е невладина, непрофитна 

и независна организација која што работи на промоција и заштита на пристапните права до животната 

средина на граѓаните, развојот на еколошката демократија и намалувањето на сиромаштијата. Исто 

така, организацијата активно работи на промоција на човековите права за здравствена заштита, 

побезбедна животна околина и подобрување на квалитетот на живот, како на домашно, така и на 

меѓународно ниво. Активностите на ЦЕД Флорозон вклучуваат и други области кои што се поврзани со 

животната средина како што е земјоделството и руралниот развој. Организацијате е како членка на 

Иницијативата за пристап (ТАI) и Европскиот Еко-Форум а тесно соработува со  EMLA од Унгарија, 

Светскиот Институт за Ресурси(WRI) од Вашингтон и Access Info Europe од Шпанија. 

Цел на проектот: 

Сеопфатната цел на овој проект е зајакнување на соработката помеѓу граѓанските организации и 

медиумите во државата

Специфични цели на проектот:  

 развој на истражувачко новинарство базирано на соработка помеѓу граѓанските организации и 

медиските куќи; 

 создавање на функција на надгледувач која ќе се спроведува преку воведување на иновативни 

алатки за граѓанско новинарство; 

 подобрено еко-новинарство засновано на соработка, вмрежување, размена на релевантни 

информации како и овозможување на финансиска поддршка. 

 

За да се постигнат горенаведените цели, се очекува проектот да ги испорача следните резултати: 

Резултат 1: Изградени капацитети на сите чинители засегнати со проектот во однос на обезбедување 

на релевантни информации поврзани со животната средина во државата. 

Резултат 2: Воспоставено и целосно функционално партнерство помеѓу граѓанските организации и 

медиумите. 

Резултат 3: Подобрен пристап до релевантни информации поврзани со животната средина до 

јавноста преку воведување на ефикасни методи на граѓанско и истражувачко новинарство. 

 

 

 



 

 

1. Цел и намена и очекувани резултати на конкретната активност  

 Ангажирањето на продукциската куќа има за цел да овозможи практична реализација на 

стекнатите знаења во компонентата за градење на капацитети и нивна верификација преку 

реализација на четвртата работилница „Пробна програма за развој на еколошки истражувачки 

стории“. 

 Очекуван резултат од ангажманот на продукциската куќа е постигнување на соодветно ниво на 

професионален пристап од технички аспект на обликување на содржините на еколошките 

истражувачки стории, нивна презентација и промоција преку порталот www.ecologist.mk.  

 

  Домен на работа

 За постигнување на целта на четвртата работилница предвиден е  ангажман на продукциска 

куќа. 

Ангажманот на продукциската куќа и доменот на работа е следниот: 

 

- Техничка поддршка: обезбедување на сниматели, монтажер и друга техничка опрема неопходна 

за реализација на работилницата (компјутери, видео камери, единица за монтажа, светло и др.). 

- Техничка и логистичка поддршка за реализација на предвидените содржи на терен; 

- Поставување на импровизирано студио за реализација на предвидените содржини на 

еколошките истражувачки стории. 

2.1 Опис на работната задача 

 Продукциската куќа треба да креираат работна околина и пренесување на знаења кои ќе 

резултираат со зајакнување на капацитетите на учесниците за избор на тема за еколошка 

истражувачка сторија, нејзина обработка согласно прирачникот за истражувачко новинарство развиен 

во рамките на проектот, зголемена способност и знаења за работа на терен како и зголемени вештини 

и знаења за начините за објавување на еколошката истражувачка сторија. 

 Продукциската куќа треба да обезбеди импровизирано студио сниматели, монтажер и друга 

техничка опрема неопходна за реализација на работилницата (компјутери, видео камери, единица за 

монтажа, светло и др.). 

http://www.ecologist.mk/


 Избраната продукциска куќа во комуникација и координација со ФЛОРОЗОН ќе ги реализира 

сите подготвителни работи за реализација на четвртата работилница и предвидените содржини во неа 

како и надминување на дадени ситуации и наоѓање на најсоодветни решенија за што поуспешно 

спроведување на предвидените активности. 

 По реализацијата на работите и работните задачи, продукциската куќа ќе подготви завршен 

извештај кој претставува наративен опис на сите активности кои се спроведени во рамки на 

зададената задача притоа опишувајќи го пристапот и методологијата за реализираната задача. 

 

2.2.  Специфични активности 

 Специфични активности кои треба да се реализираат во рамките на четвртата работилница, а 

за кои се ангажира продукциската куќа се насочени кон работата на терен и спецификите кои ги 

содржи теренската работа преку техничка и логистичка поддршка.   

3. Временска рамка  

 Временската рамка за подготовка и спроведување треба да биде наведена во понудената 

методологија од страна на продукциската куќа и не смее да надминува 10 (десет) денови. 

 Реализацијата на активностите треба да е на четвртата работилница чие време на одржување 

ќе биде дополнително утврдено во меѓусебна комуникација помеѓу страните. 

  

 

4. Локација 

Скопје 

  



5. Потребни квалификации и начин за аплицирање 

 Продукциските куќи заинтересирани да соработуваат со проектот “Развој на еколошко 

истраувачко новинарство“ можат да ги поднесат потребните документи во електронска форма на 

следните e-mail адреси: ivana@florozon.org.mk и contact@florozon.org.mk , или лично на Ул. „Васил 

Ѓоргов“ бр. 11 (втор спрат) во печатена форма.  

 Продукциските куќи потребно е да ги имаат следните квалификации:  

- Искуство во соодветната област; 

-  Достапност на техничка и друга ИТ опрема 

- Способност за достава на услугата во определениот рок; 

Флексибилност во реализација на активностите согласно потребите 

 

6. Заинтересираните продукциски куќи треба да ги поднесат следните документи:  
 
Продукциските куќи треба да ги поднесат следните документи: 

1. Резиме на компанијата; 

2. Биографија на претходно искуство; 

3. ДРД образец – доказ за регистрирана дејност; 

4. Тековна состојба не постара од 6 месеци; 

5. Цена за понудената услуга без ДДВ*. (*Забелешка: Проектите финансирани од ЕУ се 

ослободени од плаќање на ДДВ. За таа цел се поднесува соодветна документација до Управата 

за јавни приходи која на давателот на услуга му издава ФАКТУРА БЕЗ ДДВ врз основа на која се 

врши плаќањето.) 

mailto:ivana@florozon.org.mk
mailto:contact@florozon.org.mk


7. Критериуми за избор 

Критериумите за избор се поделени во два дела: 

 

1. Проверка на комплетноста на документацијата; 

 

2. Евалуација на понудите согласно следната листа за бодирање и рангирање: 

- Портфолио на компанијата         20 поени 

- Квалитет на доставената понуда  50 поени 

- Понудена цена                                           30 поени.  

ВКУПНО 100 поени. 

 Понудувачите треба да ги достават бараните документи најдоцна до 08.08.2016 

(петок) до 16:00 часот. 

 По направената евалуација и рангирање на понудите, понудувачот со најмногу освоени 

поени ќе биде земен предвид за разгледување и дополнително ќе биде известен и повикан за 

склучување на договор. 

 

 

 


