„Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела”(Improved good
governance of state owned enterprises and independent state bodies) – Проектот е финансиран со
помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство

Предмет: Повик за консултантски услуги бр. 0821-161/18
Отворениот повик за правен експерт е во рамки на проектот „Кон добро управување во
државните претпријатија и независните тела” (Improved good governance of state owned
enterprises and independent state bodies) – финансиран со помош од Обединетото Кралство
преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас
Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот 15 јуни 2018 – 31 март 2019г.

1. Опис на проектот
Институт за демократија “Социетас цивилис” (ИДСЦС) ќе го анализира перформансот на јавните
претпријатија, претпријатијата во државна сопственост и независните државни тела во однос на
адекватноста на нивното управување и управувачки процедури, и ќе изврши проценка на тоа
дали постојат процедури кои менаџерите на овие институции ги прават отпорни на
клиентелизам и корупција.
Целта на проектот е иницирање промени во управувачката култура на целните институциите кои
би придонеле кон нивен долгорочен, одржлив развој и би овозможиле основа за подобрено
внатрешно известување, која воедно би го подобрила известувањето кон државните надзорни
институции и јавноста.
Проектот ќе придонесе кон подигање на свеста за доброто управување на претпријатијата во
државна сопсвеност и независните државни тела, како и зголемување на информираноста за
тоа како се управувани овие институции и од кого. За таа цел ИДСЦС конкретните политики ќе
ги презентира пред пошироката јавност преку јавни настани, инфографици итн.
Проектот придонесува кон јавната дебата за назначување на членови на управните одбори и
раководители на јавните институции и нуди информации кои го пренасочуваат фокусот на
дебатата кон влијателни назначувања од понизок ранг.

2. Делокруг на работа
Вкупен број денови на експертски ангажман: максимум 7.
i.
Анализа на: законите и подзаконските акти, промените, правните недоречености и
нерегулирани области, кои се однесуваат на работата и делувањето на јавните
претпријатија, претпријатијата во целосна државна сопственост и независни
регулаторни тела;
ii.
Анализа на правната рамка со која се регулира назначувањето на членови на управни
одбори и директори во јавните претпријатија, претпријатијата во целосна државна
сопственост и независни регулаторни тела, со дополнителен фокус на дискреционите
можности за назначување;
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iii.
iv.

v.

Идентификување на јавни политики кои се во корелација со адекватните законски и
подзаконски акти;
Регионална компаративна анализа на правно регулираните и дерегулираните области
кои се однесуваат на јавните претпријатија, претпријатијата во целосна државна
сопственост и независни регулаторни тела;
Подготовка на финален краток документ за јавни политики со вклучување на сите
коментари.

3. Испораки
i. Краток документ за јавни политики со вклучени правни препораки на македонски јазик
(10-12 страни со техничка спецификација: фонт 12, големина А4, проред 1, маргини - Normal);
ii. Листа на анализираните закони и подзаконски акти од точка 1 (Делокруг на работа);
iii. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС за периодот за кој е ангажиран експертот;
Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС.
Работни јазици на овој ангажман се македонски и англиски јазик.
4. Временска рамка
i. Краток документ за јавни политики со вклучени правни препораки на македонски јазик –
најдоцна до 30 септември 2018г;
ii. Листа на анализираните закони и подзаконски акти од точка 1 (Делокруг на работа) – не
подоцна од 3 септември 2018г;
iii. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС – не подоцна од 15ти октомври 2018г.
5. Сопственост
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Експертот се
согласува да не ги користи продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена
согласност од ИДСЦС.
6. Надомест
Вкупниот надомест за извршените услуги на експертот не ја надминува сумата од 700 фунти во
денарска противвредност.
7. Потребни документи:
a. За правни лица
 Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија
 Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот експерт
 CV (професионално резиме) на експертот во ЕУ формат
 Понуда и финансиски предлог – нето износ на еден експертски ден, износ на
ДДВ, вкупен износ на услугата.
b. За физички лица
• Референтна листа на претходни слични ангажмани
• CV (професионално резиме) на експертот во ЕУ формат
• Понуда и финансиски предлог – нето износ на еден експертски ден, износ на
ДДВ, вкупен износ на услугата.
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8. Процес на селекција и бодување
ИДСЦС ќе го избере експертот на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен во
3 фази:
i.
ii.
iii.
iv.

Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени)
Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени)
Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени)
Избор на најдобрата понуда.

9. Достава на апликација
Апликацијата (професионално резиме и понуда на македонски јазик) треба да биде испратена
во електронска форма на contact@idscs.org.mk со наслов: Апликација за правен експерт, не
подоцна од 17ти јули (вторник) (23:59ч.) 2018г. ИДСЦС ќе го извести избраниот кандидат не
подоцна од 20ти јули 2018г. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени
предвид. Само предселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

ИН
Број 0821-161/18
Скопје, 10.07.2018
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