„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: Отворен повик за собирач на податоци бр. 0821-162/18
Отворениот повик за собирач на податоци 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 – реализиран со финансиска помош од Обединетото Кралство преку Владата
на Обединетотот Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје
(ИДСЦС) во периодот 15 јуни 2018 – 31 март 2019г.

Опис на проектот
Институт за демократија “Социетас цивилис” (ИДСЦС) ќе го анализира перформансот на јавните
препртијатија, 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.

Работните обврски ќе бидат:









Поднесување барања за информации од јавен карактер до јавни претпријатија, независни
државни тела и други субјекти во интерес на проектот и соодветно да комуницира по истите;
Поднесување на барања за прибирање на податоци од Централен Регистар
Собирање примарни и секундарни податоци за потребите на проектот (вклучувајќи работа на
терен);
Внесување податоците во однапред определен формат изработен од проектниот тим;
Посвети 4 саати дневно, односно 20 часа недело за работа поврзана со проектот, во работно
време во целиот период на ангажман;
Физички присуствува во канцелариите на ИДСЦС во работно време по претходно утврдена
динамика во координација со Проектниот менаџер;
Ги почитува зададените рокови од Проектниот менаџер и истражувачите;
Води евиденција за работните ангажмани и истата ја доставува до Проектниот менаџер;



Ги извршува задачите, комуницира, и соодветно соработува со проектниот тим по
хоризонтална и вертикална основа утврдено според проектот и внатрешните акти на ИДСЦС.

Потребни знаења и вештини:





Основна запознаеност со структурата и поставеноста на јавните претпријатија,
претпријатијата во државна сопственост и независните тела;
Искуство во собирање податоци преку поднесување барања за информации од јавен
карактер;
Искуство во претходни истражувања во граѓанскиот сектор;
Течно говорење и пишување на англиски јазик.

Работниот ангажман ќе се спроведува во ограничен период, почнувајќи од 25 јули до 30 ноември
2018г. За својот ангажман собирачот на податоци ќе добива вкупен месечен надомест од 245 фунти
во денарска противвредност.
Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) во ЕУ формат на
македонски јазик на contact@idscs.org.mk со наслов: Апликација за собирач на податоци најдоцна
до 17 јули (вторник – 23:59ч.) 2018г. Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени
предвид. Само предселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.
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