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Набљудување за назначувања засновани на заслуги во високата раководна служба на Северна 

Македонија” - (Monitoring for merit based appointments in senior civil service in North Macedonia) 

– Проектот е финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото 

Кралство 

  

Предмет: Повик за консултантски услуги 0401-350 

Отворениот повик за експерт/и за човечки ресурси е во рамки на проектот на „Набљудување за 
назначувања засновани на заслуги во високата раководна служба на Северна Македонија” - 
(Monitoring for merit based appointments in senior civil service in North Macedonia) – финансиран 
со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од 
Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот октомври 2020 до 
март 2021. 

 

1. Опис на проектот 

Институт за демократија “Социетас цивилис” - Скопје (ИДСЦС) ќе ја набљудува 

транспарентноста и конкурентноста во назначувањата на високата раководна служба во 

Северна Македонија и ќе изврши проценка дали тие се засновани на заслуги и се во 

согласност со принципите наведени во предлог Законот за висока раководна служба. 

Целта на проектот е промовирање на деполитизирани назначувања во високата раководна 

служба, засновани на заслуги. Проектот ќе продуцира докази за назначувањата во високата 

раководна служба, ќе ја зголеми јавната дебата за принципите на добро управување и 

системот на заслуги во државните служби и ќе го промовира нацрт-законот кој ги регулира 

овие процеси. 

Проектот цели кон зголемување на јавната свест за темата, со цел креирање на јавен 

притисок, поттикнување на јавна дебата и поддршка за деполитизација во назначувањата 

во високата раководна служба. 

 

2. Делокруг на работа  

Вкупен број денови на експертски ангажман: максимум 20.  

I. Изработка на ранг листа на кандидати за раководни позиции во јавни институции 

базирана на преглед на биографии на кандидатите. Поединечните огласи (по 

институција) и биографии на кандидатите ќе биде бидат обезбедени од ИДСЦС. Број на 

различни огласи – до пет.  

II. Изработка на спецификации на работни вештини и стручни компетенции за раководни 

позиции (директор/ка) на јавни институции одбрани од ИДСЦС. Спецификациите треба 

да содржат мерливи параметри за транспарентно и конкурентно назначување.  

III. Изработка на евалуација (согласно креираните спецификации од точка II) на веќе 

назначените кадри на раководна позиција. (податоците ќе бидат обезбедени од 

ИДСЦС). 

IV. Консултантски денови за работа со проектниот тим. 

V. Time-sheet во формат зададен од ИДСЦС за периодот за кој е ангажиран експертот;  
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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 

 Консултантските денови ќе бидат распределени во периодот меѓу месеците декември 2020 

– 20 февруари 2021, во координација со проектниот тим.  

 

5. Продукти 

I. Ранг листи на кандидати за раководни позиции во јавни институции базирана на преглед 

на биографии на кандидатите.  

II. Спецификации на работни вештини и стручни компетенции за раководни позиции 

(директор/ка) на јавни институции одбрани од ИДСЦС. 

III. Евалуација на веќе назначените кадри на раководна позиција. 

6. 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.  

 

7. Надомест 

Вкупниот надомест за извршените услуги на експертот не ја надминува сумата од 4000 

(четири илјади) фунти во денарска противвредност.  

 

8.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 – бруто износ на еден експертски ден - вкупен износ на 

услугата со персонален данок.  
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9.Процес на селекција и бодување  

ИДСЦС ќе го избере експертот на отворен повик.  

Процесот на евалуација ќе биде спроведен во 3 фази: 

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. Избор на најдобрата понуда. 

 

10.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 експерт 

за човечки ресурси, шифра 0833, не подоцна од 29ти ноември (недела) (23:59ч.) 2020г. 

ИДСЦС ќе го извести избраниот кандидат не подоцна од 4ти декември 2020г. Апликациите 

пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само предселектираните 

кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју. 
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Број:0401-350/20 
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