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Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во рамки на 

проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за 

спречување на корупција“ објавува: 

КОНКУРС  

За изработка на документи за јавни политики 

 

Со овој конкурс, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата ги 

поканува претставниците на граѓанските организации, да го изразат својот интерес за 

изработка на студија.  

ТЕМИ 

Заинтересираните претставници на организациите, треба да подготват студија, не 

подолга од 5000 зборови, но не и пократка од 4000 зборови вклучувајќи и 

библиографија, на следнава тема: 

1) Анализа на методологијата и инструментите на ДКСК во пресрет на изборите. 
 

Целта на студијата е да дадат придонес кон создавањето појасна слика на претходната 

состојба, врз која ќе може квалитативно да се оцени прогресот на отчетност на 

институциите и проактивноста на ДКСК во креирање притисок врз институциите да 

бидат одговорни.  

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Заинтересираните треба да ги достават им следните документи: 

- Професионална биографија (CV); 
- Пријава (достапна во прилог); 
- Референтна листа од претходни слични ангажмани (достапна во прилог).  

 

ПРАВО НА АПЛИЦИРАЊЕ 

Право на аплицирање имаат претставници, поединци и/или тимови, од редовите на 

граѓански организации.  

За претставници на организациите-членки се сметаат: вработените во организациите, 

волонтерите, активните членови во организациите како и членовите на управувачките 

структури, согласно систематизацијата на организацијата од која доаѓаат.  

Проектот е финансиран од Фондацијата 

Отворено општество - Македонија 
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ИЗБОР И ВРЕМЕНСКА РАМКА 

Изборот на авторите на студијата ќе биде направен од проектниот тим, врз основа на 

квалитетот на доставените апликации. 

 Евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени); 

 Евалуација на референтна листа на претходни слични ангажмани (максимум 5 

поени); 

 

Комплетната документација за пријавување треба да биде испратена по електронска 
пошта до Секретаријатот на Платформата на граѓански организации за борба против 
корупција на e-mail адреса: martina@idscs.org.mk со назнака „Апликација за изработка 
на студија“, не подоцна од 19 јануари 2020г.  
 

Информациите за изборот ќе бидат соопштени не подоцна од 5 работни дена по 

истекот на рокот за доставување на апликациите.  

Од селектираните апликанти се очекува да достават финален продукт најдоцна до 15 

февруари 2020 година.  

 

ФОНД 

Проектот предвидува паричен надомест во висина од 1110* американски долари во 

денарска против вредност, бруто износ.  

*Предвидената сума се однесува за изработка на една студија и на неа не влијае 

бројот на лица кои ќе учествуваат во подготовката на истиот. 

 

 

МИ 
Број 0507-017/20 
Скопје, 15.01.2020 
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