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ПОВИК ЗА ПРАВЕН/НА АНАЛИТИЧАР/КА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

АНАЛИЗА НА ЗАКОНСКАТА РАМКА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

 

Преглед  

На 126-тата редовна седница министрите ја разгледаа и ја усвоија 

информацијата за потребата за изработка на Стратегија за транспарентност на Владата 

на Република Северна Македонија со цел да се зголеми довербата на граѓаните во 

институциите на системот преку системско унапредување на транспарентноста и 

отвореноста на државните институции. Оваа стратегија ќе ги утврди приоритетните 

области и ќе даде стратешки насоки за институциите да ги применат принципите на 

добро владеење  кои се дел од правниот систем на ЕУ и 12-те принципи на добро 

владеење од Советот на Европа. За таа цел беше задолжен Кабинетот на министерот без 

ресор задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност, Роберт Поповски да ги 

координира понатамошните активности. 

Република Северна Македонија во 2011 година се приклучи кон иницијативата 

за Oтворено владино партнерство  што резултираше со интернационални акции 

насочени кон промоција на отвореност и транспарентност на институциите. Во 2018 

година, Владата ја усвои Стратегијата за отворени податоци1 и разви алатка за отчетност 

за трошоците на носителите на јавни функции, како дел од својата заложба за 

подобрување на дигиталната транспарентност. Договорите за јавните набавки станаа 

јавно достапни, а новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 

е во процедура. Сепак и покрај многубројните иницијативи насочени кон подобрување 

на транспарентноста на Владата многу принципи на доброто владеење остануваат само 

како добри практики и не се законски уредени. Оттука произлегуваат и разликите помеѓу 

политиките за отвореност на централно ниво, кои зависат од добрата волја и про-

активноста на одредени министри. Со изработка на Стратегијата за транспаретност, 

Владата цели кон остварување на постоечките мерки и детектирање на нови кои ќе 

служат како јасна насока на сите институции и тела од извршната власт за нивно 

имплементирање. Дополнително, Стратегијата ќе ја нагласи обврската на институциите 

од потребата за транспарентно и отчетно работење.  

Владата на Република Северна Македонија го именуваше Mинистерот без ресор 

задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски да го 

надгледува процесот на подготовка на Стратегијата. Со цел ефективно искористување на 

капацитетите и искуството на граѓанскиот сектор, за процесот на изработка на 

                                            
1 http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1825 
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Стратегијата, министерот Поповски ја покани Метаморфозис – Фондација за интернет и 

општество заеднички да го организираат процесот на консултација со засегнатите страни 

и да ја подготват Стратегијата. За таа цел, двете страни потпишаа Меморандум за 

соработка во кој го утврдија распоредот на активностите поврзани со подготовката на 

Стратегијата.  

Стратегијата за транспарентност заедно со Акцискиот план за нејзина 

имплементација  ќе биде завршен до септември 2019 година. Фондација Метаморфозис 

ќе се вклучи во процесот како дел од регионалниот проект ACTION SEE, поддржан од 

Европската Унија.  

Цели 

Општата цел на ангажманот на правниот/та аналитичар/ка за транспарентност е 

да ја детектира, истражи и анализира националната регулатива (закони и подзаконски 

акти) насочени кон отвореност на податоци и транспарентност во работењето на 

институциите.  

Поконкретно, ангажманот  на правниот/та аналитичар/ка е наменет за:  

 Анализа и истражување на постоечката законска рамка во која што Стратегијата 

би можела да се развие и како преку постоечките законски одредби да се 

развијат и зајакнат внатрешните политики за транспарентност на институциите; 

 Идентификување на недостатоци на законската рамка и пишаните политики на 

институциите коишто би можеле да бидат покриени со Стратегијата; 

 Давање на препораки за приоритетните области кои треба да бидат опфатени со 

Стратегијата како и за превземање на конкретни мерки врз направеното 

истражување и анализа и 

 Да биде во тековна консултација и координација со меѓународниот/та 

експерт/ка со цел размена на заклучоци на препораки, услови и подготовеност 

на македонските институции за препораките кои ќе бидат дадени од страна на 

меѓународниот/та експерт/ка. 

     

Делокруг на работа  

Правниот/та аналитичар/ка се очекува да изработи анализа во која ќе бидат 

вклучени заклучоците од деталниот преглед на националната законска рамка и начинот 

на имплементација на истата од страна на институциите. 

 

Поконкретно аналитичарот/ката ќе ги има следните активности: 

 

A) Изработка на анализа во која ќе бидат вклучени заклучоците и препораките од 

следните активности: 

 Консултативни состаноци со засегнати страни со цел утврдување на тековната 

Состојба; 



 

Фондација Метаморфозис, ул. Апостол Гусларот, 40, 1000 Скопје, Македонија 

Тел/Факс: +389 2 3109 325  
www.metamorphosis.org.mk, info@metamorphosis.org.mk 

 Идентификување, анализа и истражување на сите законски и подзаконски акти 

(како и добри практики на одредени институции) со кои се уредува принципот 

на транспарентност во работењето на институциите, или индиректно може да 

создаваат услови за унапредување на транспарентноста на институциите (преку 

деск истражување и интервјуа со засегнати страни);  

 Идентификување на недостатоци на законската рамка и пишаните политики 

(стратешки документи, други документи и практики) за транспарентност на 

институциите коишто би можеле да бидат опфатени со Стратегијата. 

Препораките и заклучоците на анализата ќе се однесуваат на: 

1. Приоритетните области коишто Стратегијата би требало да ги опфати; 

2. Иновативни мерки кои што би воделе кон надградба на транспарентноста на 

институциите и на постоечката законска рамка; 

3. Структурата на Стратегијата како и процесот на подготовка (доколку 

аналитичарот/ката има препораки за структурата). 

Б) Координативни активности со останатите страни вклучени во процесот на изработка 

на Стратегијата: 

 Правниот/та аналитичар/ка се очекува да биде во тековна комуникација со 

меѓународниот/та експерт/ка и да споделува информации за националниот 

контекст врз што меѓународниот/та експерт/ка ќе ги базира своите препораки, 

и 

 Периодични консултативни состаноци со работната група во процесот на 

пишување на Стратегијата. 

 

 

Временска рамка на активности 

Временската рамка за активностите кои се очекуваат од правниот/та 

аналитичар/ка се движи од јуни-септември 2019 година.  

Активност Рок за реализација  

Предлог методологија изработена од аналитичарот/ката 

по компоненти. 
14 јуни 2019 

Прва драфт верзија на Анализата  28 Jуни 2019 

Сесија за прашања и одговори со работната група за 

подготовка на Стратегијата 
2 јули 2019 

Втора драфт верзија на Анализата 9 јули 2019 

Финална верзија на Анализата  1 август 2019 

Преглед на последната драфт верзија на Стратегијата  септември 2019 
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Потребни квалификации и начин на пријавување  

Ангажираниот/та правен/на аналитичар/ка треба да ги исполнува минимум 

следните квалификации: 

Општо професионално искуство 

 експерт со минимум 5 години работно искуство од областа на транспарентноста 

и отчетноста на институциите на национално ниво.  

Специфично професионално искуство 

 минимум 2 години работно искуство во областа на анализа на законски рамки 

и изработка на препораки за јавни политики.  

 

Заинтересираниот/та експерт/ка треба да ги достави следните документи:  

 Професионална биографија и  

 Примерок од претходно изработени анализи на слична или иста тема.  

Документите за аплицирање треба да се достават на следната е-маил адреса: 

info@metamorphosis.org.mk, најдоцна до 27-ми мај, 2019 година.                

 

 Финансиски надомест  

 Буџетот наменет за овој повик изнесува 1.500 евра (бруто вредност) во денарска 

противвредност и ќе биде исплатен по финализирањето на задачата.  
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