
 

Повик за спроведување на фокус група 

 
Во рамки на проектот „Застапување за  намалување на емисиите преку поттикнување притисок од 

јавноста на локално ниво”, спроведуван од Еко-свест, објавуваме повик за спроведување на фокус 

група и генерирање на заклучоци од спроведената фокус група. 

 

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА 
 

Цел на оваа активност е поттикнување на компаниите од секторот за информациски технологии (ИТ), 

особено оние кои имаат седишта или делуваат во околината на Битола, да дискутираат за иновативни и 

ниско-буџетни пристапи кон мониторингот на квалитетот на воздухот со цел да се соберат што е можно 

повеќе податоци и да се поттикне граѓанскиот активизам на полето на намалувањето на загадувањето на 

воздухот. Меѓу другото, дискусијата треба да опфати и можности за развој на ниско-буџетни мониторинг 

станици кои граѓаните би ги употребувале во своите домови со цел да се прошири концептот на т.н. 

„граѓанска наука“ и да се придонесе кон подигнувањето на свесноста за загаденоста на воздухот. На 

компаниите ќе биде потребно и да им се посочат можностите за финансирање на ваквиот тип на 

активности, со осврт на Фондот за иновации, партнерства со граѓански организации и евентуални други 

можности. Со добиените резултати од спроведената фокус група ќе се овозможи понатамошен дијалог 

помеѓу бизнис секторот, граѓанските организации, донаторската заедница, институциите и другите 

чинители на оваа тема. 

 

ЗАДАЧИ 
 

Овој повик е отворен и за физички и за правни лица. 

Избраното лице/ компанија/ организација (понатаму: Консултант) треба: 

•            Да соработува и да ги следи насоките за спроведување на фокус групата од лицето назначено за 

комуникација од Еко-свест 

•            Да ги спроведе сите подготвителни активности пред организирање на фокус групата, да ги 

исконтактира релевантните компании  и други засегнати страни кои имаат активности на темите кои ќе 

се разгледуваат со цел нивно учество во фокус групата. 

•            Да изготви листа на учесници за фокус групата и истите да ги покани, да ги изготви и прибере 

материјалите кои ќе се разгледуваат на фокус групата и истите навремено да ги достави до селектираните 

лица за учество во фокус групата, да подготви агенда или клучни точки за разгледување за фокус групата. 

•            Да организира и фасилитира една онлајн фокус група на тема: Можностите за придонес на ИТ 

секторот во мониторингот на квалитетот на воздухот, со акцент на нискобуџетни решенија 

наменети за граѓани. 

•            Да  изготви сумарна анализа на дискусијата и презентирање на резултатите од фокус групата, да 

се подготват предлог идеи и препораки за делување и унапредување. Исто така може да се произведат 

прашалници или графикони кои произлегуваат од резултатите или препораките. 

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
 

Периодот за реализација на оваа активност е од ангажирањето на Консултантот до 30 септември 2020 

година. Во текот на овој период ќе се потпише договор и ќе се спроведат сите активности. 

Вредноста на договорот не може да надмине  61000,00 денари (1000 евра во денарска противвредност) 

со вклучен ДДВ износ (за правни  лица) или со вклучен данок (за физички лица). 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ 
 

При аплицирањето, заинтересираните компании треба да достават: 
1.       Краток опис на компанијата и портфолио со претходно искуство (за правни лица) или биографија (за 

физички лица); 



 

2.       Тековна состојба, не постара од 6 месеци (потребно само за правни лица); 

3.       Финансиска понуда согласно Анекс 1 (потребно за сите апликанти). 

Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма. 

  

 

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ 
Консултантот кој аплицира мора да ги исполнува следниве критериуми: 

За физички лица: 

1. Во изминатите 3 години активно работел/а со граѓански организации и/или други недржавни 

актери  

2. Учество во најмалку 3 (претходно) изработени истражувања на репрезентативен примерок  или 

фокус групи  

За правни лица: 

1. Активна компанија, здружение или фондација формирано/а согласно Законите во Северна 

Македонија, и постои најмалку 3 години. 

2. Најмалку 3 (претходно) изработени истражувања на репрезентативен примерок. 

ЕВАЛУАЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ 

 

Евалуационата комисија го задржува правото да го извести само оној понудувач чија понуда ќе биде 

избрана. Канидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми: 

– Претходно искуство во спроведување на слични активности 80 бодови 

– Понудена цена за активноста 20 бодови 

Вкупно 100 бодови. 

Договор ќе биде склучен со оној Консултант која освоила најголем број бодови во сооднос  квалитет на 

понуда и цена. 

  

ПРИЈАВУВАЊЕ 

 

Комплетната понуда апликантите треба да ја испратат на еmail: nevena@ekosvest.com.mk најдоцна до 11 

септември 2020 г. 16:00 часот, со назнака Апликација за спроведување на фокус група. 

Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид. 
 

 Анекс 1 

Финансиска понуда 

 
 

  Ставка Цена со ДДВ 

1 Спроведување на сите подготвителни активности пред организирање 

на фокус групата (вклучително контактирање на релевантните 

компании  и други засегнати страни кои имаат активности на темите 

кои ќе се разгледуваат со цел нивно учество во фокус групата, 

селекција и покана на учесници, прибирање и изготвување на 

материјали и агенда за фокус групата) 

  

2 Организирање и фасилитирање онлајн фокус група   

3 Изготвување  на сумарна анализа на дискусијата во писмена форма и 

презентирање на резултатите од фокус групата, идеи и предлози за 

делување и унапредување,  прашалници и графикони итн. 

  

ВКУПНО   


