
 
 

 

“Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики 

базирани на докази” – Проект финансиран од Европската Унија 

 

Предмет: Повик за консултантски услуги за подготовка на два интегрални ПВР извештаи  
бр. 0507-491/19 
 

1. Опис на проектот 

Проектот “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање 

политики базирани на докази” – Проект финансиран од Европската Унија, а имплементиран од 

Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во партнерство со Центар за 

Економски Анализи (ЦЕА). Во периодот јануари 2017 – декември 2019г. се анализира како се 

спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на 

законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на 

јавните политики. 

Проектот „ПВР во сенка“, придонесува кон унапредување на доброто управување преку 

вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на 

спроведувањето на ПВР. Целта на проектот е да се зголеми можноста за активно вклучување на 

граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку 

вмрежување, инклузивни консултации и обуки. 

 

2. Делокруг на работа 

 

Број на вклучени експерти: 2 (два) 

Вкупен број на работни денови и ангажман на експертите: максимум 46. 

Во рамките на оваа активност потребно е да се изработат 2 (два) интегрални ПВР извештаи за 

тековни закони од областа – добро управување. Изборот на предлог-закони или измени на 

закони ќе биде направен во консултација со проектниот тим. 

Процесот на подготовка на ПВР извештаите потребно е да вклучува анализирање на трошоците 

и придобивките (cost-benefit analyses) од понудените регулаторни решенија, собирање 

податоци и анализа, 2 (две) симулации на консултации со засегнатите страни, во период од 

вкупно 46 (четириесет и шест) консултациски дена од 2 (два) надворешни експерти. При 

симулација на конуслтативниот процес и реализацијата на двете консултативни средби, 

потребно е да бидат вклучени и претставници од здруженија на граѓани дел од „Мрежа РИА” – 

Мрежа од граѓански организации за подобра легислатива и вработените во државните 

институции директно вклучени во ПВР процесот и подготовка на ПВР извештаи. 

Забелешка: 

1. Набавката од овој повик е деллива. 
2. Неподобни кандидати за аплицирање на овој повик се лица вработени како државни и 
јавни службеници. 
 



 
 

 

 
I. Испораки 

 
1. 2 (два) интергални ПВР извештаи на предлог-закони и/или измени на закон од областа 

добро управување и владеење на правото; (секој од документите потребно е да ја има 

следната техничка спецификација: минимум 20 страници, фонт 12, големина А4, проред 

1, маргини – Normal); 

2. Две анализи на трошоците и придобивките (cost-benefit analyses);  

3. Спроведување на 2 (две) симулации на консултативен процес со засегнати страни;  

4. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС за периодот за кој се ангажирани експертите. 
 
Сите активности ќе бидат имплементирани во координација со проектниот тим на ИДСЦС. 
Работниот јазик на овој ангажман е македонски. 
 
 

I. Временска рамка 
Сите испораки предвидени со проектот треба да бидат испорачани во периодот од 21 ноември 
до 20 декември, 2019г.  
 
 

II. Сопственост 
Продуктите кои ќе произлезат од ангажманот ќе останат во сопственост на ИДСЦС. Експертите 
се согласуваат да не ги користат продуктите надвор од овој ангажман без претходна писмена 
согласност од ИДСЦС. 
 
 

III. Надомест 
Вкупниот надомест за извршените услуги на експертите не ја надминува бруто сумата од 8280 
(осум илјади двеста и осумдесет) евра. 
 

 
IV.Потребни документи: 

 
a. За правни лица 

 Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија (не постара од шест месеци 
од денот на аплицирање); 

 Референтна листа на претходни слични ангажмани на експертите; 

 CV на експертите во ЕУ формат на македонски јазик; 

 Понуда. 
 
Забелешка:   

1. Понудата треба да содржи распределба на активности по консултациски денови, 
нето износ на еден консултациски ден, како и листа на продукти со временска рамка.  
2. За симулацијата на консултативниот процес не е потребно да се предвидуваат 
средства за место за одржување и освежување. Произлезените трошоци од овој вид 
ги надоместува имплементаторот на проектот. 
3. Уплатата за извршените услуги ќе се изврши по фактура изземена од ДДВ. 

 
 



 
 

 
 
 
 
b. За физички лица 
 
•  Референтна листа на претходни слични ангажмани; 
•  CV на експертите во ЕУ формат на македонски јазик; 

 Понуда. 
 
Забелешка:  

1. Понудата треба да содржи распределба на активности по консултациски денови, 
нето износ на еден консултациски ден, како и листа на продукти со временска рамка.  
2. За симулацијата на консултативниот процес понудувачите не е потребно да 
предвидуваат средства за место за одржување и освежување. Произлезените 
трошоци од овој вид ги надоместува имплементаторот на проектот (ИДСЦС и ЦЕА). 

 
 

V. Процес на селекција и бодување 
ИДСЦС ќе ги избере експертите на отворен повик. Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 
3 фази: 
 

1. Проверка на техничка исправност на апликациите (валидна тековна состојба кај правните лица 

и дали е испратена комплетна документација согласно барањата во повикот). 

2.  
i. Оценка на спецификација на понудите (максимум 5 поени) 

ii. Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени) 
iii. Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени) 
iv. Интервју со експертите од трите највисоко оценети апликации. 

3. Избор на најдобрата понуда. 
 

 
VI. 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 консултантски услуги 
0507-491/19, не подоцна од 17ти ноември (недела - 23:59ч.) 2019г. ИДСЦС ќе ги извести 
избраните кандидати не подоцна од 21 ноември 2019г. Апликациите пратени по крајниот рок 
нема да бидат земени предвид. Само претселектираните кандидати ќе бидат контактирани и 
повикани на интервју. 
 
 

 

ИН 
Број 0507-491/19 
Скопје, 08.11.2019 
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