
 
 

 

Е-пошта: 

 

Датум и место: 15 јуни 2017, Битола
 
До: Сите заинтересирани страни
 
Предмет: Барање за понуда од к
 
Почитувани, 
 
Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 
генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од 
Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има 
потреба од ангажирање на компанија или експерт за изработка на промотивно видео.
 
Видеото треба да се снима за време на пр
периодот од септември до номеври 2017 година.
добри практики од проектот со останати засегнати страни, да биде дел од
за донаторот, како и да помогне во промоција на проектот во медиумите и во јавноста. 
Видеото треба да биде кратко и да изнесуа околу 20
истото ќе бидат специфицирани во договор помеѓу тимот на проектот и избраната компанија 
или експерт. Избраната компанија или екперт треба да ги следи правилата за видливост на 
ФОРУМ 16 и на донаторот. 
 
Заинтересираните страни треба да достават предлози
1. Специфицирана листа на трошоц
- трошоци по час за планирање и 
проектниот тим; 
- трошоци по час за снимање на место
- трошоци за финално монтирање и рендерирање на видеото
снимен видео материјал, како и 
обезбедени од страна на проектниот тим
2. Веб линкови до примери за досегашната работа 
работни задачи; и 
3. Контакт информации од минат
 
Напомена: цените да бидат изразени во МКД со вклучен ДДВ (доколку се 
компанија), а со вклучен персонален данок, доколку
 
Сите заинтересирани страни понудите можат да ги достават на е
 
Понудите можат да се испраќаат до 30 јуни 2017 година.
 
Контакт лице 
Наташа Чавдаровска 
078/535 606 
 
Ви благодариме, 
Проектен тим на ФОРУМ 16  
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Датум и место: 15 јуни 2017, Битола 

До: Сите заинтересирани страни 

од компанија или експерт за изработка на промотивно видео

граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова 
генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од 
Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има 

ње на компанија или експерт за изработка на промотивно видео.

време на проектните активности кои ќе се одвиваат во Битола во 
номеври 2017 година. Истото треба да помогне во споделување на 

практики од проектот со останати засегнати страни, да биде дел од финалниот извештај 
за донаторот, како и да помогне во промоција на проектот во медиумите и во јавноста. 
Видеото треба да биде кратко и да изнесуа околу 20-тина минути. Детали околу изработка
истото ќе бидат специфицирани во договор помеѓу тимот на проектот и избраната компанија 

Избраната компанија или екперт треба да ги следи правилата за видливост на 

Заинтересираните страни треба да достават предлози со следниве информации:
Специфицирана листа на трошоци (вклучително и материјали) која ќе вклучува:

час за планирање и монтирање на видеото по забелешките од 

час за снимање на местото на спроведување на активностите; 
финално монтирање и рендерирање на видеото, кое ќе го вклучува 

ако и графици, фотографии, наслови, преводи и видео 
проектниот тим; 

еб линкови до примери за досегашната работа на слични по комплексност

минати клиенти кои можат да бидат контактирани за референци.

Напомена: цените да бидат изразени во МКД со вклучен ДДВ (доколку се 
), а со вклучен персонален данок, доколку станува збор за индивидуален понудувач. 

Сите заинтересирани страни понудите можат да ги достават на е-пошта: contact@forum16.eu

испраќаат до 30 јуни 2017 година. 

Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола 

Поштенски фах 135, 7000 Битола, Република Македонија  
535606 | Мобилен телефон: +389 (0) 75 581416 

: www.facebook.com/FORUM16 
 

омпанија или експерт за изработка на промотивно видео 

Битола го спроведува проектот „Нова 
генерација млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од 
Европската младинска фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има 

ње на компанија или експерт за изработка на промотивно видео. 

ектните активности кои ќе се одвиваат во Битола во 
Истото треба да помогне во споделување на 

финалниот извештај 
за донаторот, како и да помогне во промоција на проектот во медиумите и во јавноста. 

тина минути. Детали околу изработка на 
истото ќе бидат специфицирани во договор помеѓу тимот на проектот и избраната компанија 

Избраната компанија или екперт треба да ги следи правилата за видливост на 

следниве информации: 
која ќе вклучува: 

монтирање на видеото по забелешките од состаноците со 

 
кое ќе го вклучува оригиналниот 

, фотографии, наслови, преводи и видео материјал 

комплексност и квалитет 

клиенти кои можат да бидат контактирани за референци. 

Напомена: цените да бидат изразени во МКД со вклучен ДДВ (доколку се работи за 
за индивидуален понудувач.  

contact@forum16.eu 
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