
 

АНЕКС II: 
Опис на работна задача 

Повик за ангажирање на една компанија за подготовка на три (3) промотивни видеа 

СПРОВЕДУВАЧ 

Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР 

ДОНАТОР 

Делегација на Европската Унија грантова шема “IPA Civil Society Facility and Media Programme 2018-

2019”- Оперативна поддршка на граѓанските организации во Република C.Македонија. 

EuropeAid/164650/DD/OPR/MK. 

Организациска позадина 

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) е најстарата воспоставена 

професионална граѓанска организација во Македонија и постои од средината на минатиот век, поточно 

од 1967 година. За време на својата професионална кариера, вреди да се напомене дека МЗЗПР од 2008 

е прв Колаборативен центар на МОТ, а од 2011 до 2019 година исто така делуваше како фокусна точка 

на Европската агенција за безбедност и здравје при работа. На национално ниво, организацијата е 

вклучена во сите активности поврзани со законодавството за БЗР и е дел од Националниот совет за 

безбедност и здравје при работа. Од септември 2015 година, со Одлука на Министерството за труд и 

социјална политика, е овластена организација за спроведување обуки за усовршување на стручните 

кадри од областа на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија.  

Вовед и историјат 

Проектот "Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност 

и здравје при работа за работодавачите и работниците," - EuropeAid/164650/DD/OPR/MK, се спроведува 

од Македонското здружение за заштита при работа( МЗЗПР) Скопје. 

Главната цел на проектот е да се е да придонесе за создавање на превентивна култура за 

спречување на несреќи при работа на национално и меѓународно ниво со фокус на земјите од 

Западниот Балкан преку воспоставување и управување со функционален систем за безбедност и здравје 

при работа. 

Специфичната цел на проектот е да се обезбеди усогласеност со европските стандарди од областа 

на заштитата при работа со цел создавање на безбедно и здраво работно опкружување преку 

промовирање на знаење и едукација за добра заштита при работа и здравствени практики прифатливи 

и за работодавците и за вработените. 

 



 

Цел и очекувани резултати 

Активностите кои треба да се преземат за постигнување на предвидените цели во рамките на овој 

повик за ангажирање на една продукциска компанија се наведени подолу. 

Четвртиот стратешки приоритет од стратешката програма на Македонското здружение за заштита 

при работа е “Зголемена јавна свест во однос на безбедноста и здравјето при работа”. 

Имајќи го предвид фактот дека од година во година, професионални повреди и несреќи се 

случуваат во земјата без тенденција во опаѓање, нивната појава може во голема мерка да се припише е  

на ниското ниво на свесност за важноста на БЗР. Во изминатиов период беа преземени промотивни и / 

или едукативни активности насочени кон пошироката јавност. Сепак, сè уште е неопходно да се работи 

на подигање на свеста за БЗР не само меѓу релевантните засегнати страни од БЗР, а особено меѓу 

социјалните партнери, туку и на ниво на заедницата преку кампањи (набудување на европски и 

иницирање национални кампањи), преку конференции, работилници и сл. семинари, тркалезни маси, 

натпревари, прес конференции, дисеминација на информации и дистрибуција на промотивни 

материјали - водичи, летоци, ТВ спотови, постери и употреба на социјални мрежи, медиуми и онлајн 

алатки.  

Поради остварување на горенаведените цел како дел од стратешка цел 4.2 предвидено е 

превземање на активности за  креирање на три (3) промотивни видеа .  

Промотивните видеа треба да бидат насочени кон подигнување на свеста за значењето за 

безбедноста и здравјето при работа. Целна група на видеото се граѓаните, граѓанските , работници, 

работодавачи, државни институции и целокупната засегната јавност. 

Подготвувањето на видео клиповите со изјави на познати актери и лидери ќе бидат со цел: 

- зголемување на свеста за проблемите со БЗР; 

- промовирање на работата и услугите на МЗЗПР; и 

- информирање за процедурите за обезбедување на примена на регулативата за безбедност и 

здравје при работа 

Одговорност, датум на започнување и период на реализација на задачите 

За оваа активност, се планира ангажирање на една продукциска компанија за креирање на три (3) 

промотивни видеа.  

Индикативен временски период за реализација на предвидената задача е од 06.03.2020- 16.04.2020 

План и обем на работа 

Од продукциската компанија се очекува да ги превземе следниве активности: 

• Изработка на предлог сценарио; 

• Изработка на  три (3) промотивни видеа , со времетраење максимум 5 минута, на македонски јазик и 

албанаски јазиќ; 



 

 

Обврски на изведувачот на работната задача 

Изведувачот на работната задача е одговорен за техничкото производство на високо 

квалитетни промотивни видеа, вклучувајќи ги сите неопходни чекори за успешна реализација 

(истражување, развој, анимација, снимање и пост-продукција) и се обврзува: 

 Да развие предлог сценарио кое ќе биде во согласност со барањата и проектните цели и 

задачи; 

 Да назначи лице кое ќе биде одговорно за комуникација со договорувачот на работната задача 

и кое ќе биде одговорно за реализацијата на работната задача; 

 Да обезбеди техничка опрема со која ќе биде извршена работната задача ; 

 Да понуди продукциско решение кое ги прати светските трендови на видео маркетинг, 

базирано на врвен графички квалитет и атрактивно уникатно сценарио; 

 Да обезбеди достапност и непосредна комуникација помеѓу назначеното лице и 

договорувачот на работната задача за времетраењето на извршувањето на работната задача; 

 Да го подготви и достави три (3) промотивни видеа со времетраење до максимум 5 минути  до 

нарачателот на услугите; 

 

Потребни квалификации и начин на аплицирање: 

Правните лица кои се заинтересирани да соработуваат со проектот “Обезбедување усогласеност со 

европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и 

работниците” треба да ги достават потребните документи најдоцна до 17.02.2020 на следнива e-mail 

адреса : kontakt@mzzpr.org.mk или лично во архивата на МЗЗПР на  Ул. Востаничка 2/7 1000 Скопје. 

 

Профилот на правните лица треба да ги исполнуваат следните критериуми: 

• Да се правни лица регистрирани на територија на Р.С. Македонија; 

• Да имаат широко искуство во продукција, снимање и анимација на видеа; 

 

За време на периодот на подготовка креирање на промотивните видеа, договорниот орган (МЗЗПР),  ќе 

биде информиран и консултиран. 

 

 

 



 

Правното лице треба да ги достави следниве документи: 

• Копија од Регистарскиот документ или Тековен биланс издаден од Централниот регистар на 

Р.С. Македонија; 

• понуда – образец што ќе вклучува: 

• Образец Организација и методологија 

• предложен буџет/финансиска понуда. 

Буџет 

Буџетот предложен од правното лице треба да се даде без ДДВ/персонален данок, за финална 

изработка на промотивните видеа. Максимален буџет за оваа активност е 3,600 ЕУР без вклучен ддв. 

 

Начин на селекција 

Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат оценувани од страна на 

комисијата за оценување. Ќе биде избрана понудата која ќе добие највисоки бодови според следниве 

критериуми: 

Техничка евалуација /Квалитет - максимален можен резултат – опсег 

Портфолио и претходно релевантно искуство на правното лице- 20 поени 

Идеа, сценарио, пристап- 20 поени 

Вкупно поени: 40 

Финансиска евалуација - максимална можна оценка  

Цена- 60 поени 

Вкупно поени: 60 

Вкупно (техничка и финансиска евалуација) 100 поени 

 

Начин на известување 

Нацрт-извештајот се доставува се доставува најдоцна во рок од 5 дена по завршување и испорачување  

на договорените услуги.  

 Дефинирање на индикатори 

Индикаторите за предвидените активности во овој договор се: 

• Идеја и сценарио за промотивно видео; 

• Изработка на три (3) промотивни видеа со времетраење на секое од околу една ( 1 )минута. 

 


