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ПОВИК ЗА КЛУЧЕН ЕКСПЕРТ/КА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА 

И СТРАТЕГИЈА НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

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, а во Акцискиот план ќе бидат утврдени мерките со кои 

ќе се спроведе Стратегијата. За таа цел, Владата го задолжи Кабинетот на министерот 

без ресор 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 меѓународни 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 

беше донесен и новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Сепак и покрај многубројните иницијативи насочени кон подобрување на 

транспарентноста на Владата утврдена е потребата од стратешки документ, со кој ќе се 

надминат разликите во отвореноста на централно ниво, кои зависат од добрата волја и 

про-активноста на одредени министри, односно одговорни лица. 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 

Стратегијата, министерот Поповски ги покани Фондацијата за интернет и општество 

Метаморфозис (Метаморфозис) и Фондацијата за отворено општество - Македонија 

(ФООМ) заеднички да го организираат и координираат процесот на подготовка на 

Стратегијата во консултација со засегнатите страни, како и да учествуваат во 

подготовката на Стратегијата и Акцискиот план. За таа цел, трите страни потпишаа 

                                            
1 http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1825  

http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1825
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Меморандум за соработка во кој го утврдија распоредот на активности 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. Фондацијата Отворено општство – Македонија ќе учествува во 

процесот преку концептот Учество на граѓанското општество во процесот на 

пристапување во ЕУ. 

 

 

Делокруг на работата 

Општата цел на ангажманот на клучниот експерт/ка за развивање на 

методологија и Стратегија за транспарентност е  поддршка на Владата во 

унапредувањето на политиките за транспарентност. 

Поконкретно, од клучниот експерт/ка се очекува да ги реализира следните 

активности: 

A) Преглед на тековната состојба. Клучниот експерт/ка ќе направи анализа на 

тековната состојба (политики, законски и подзаконски акти со кои се уредува 

принципот на транспарентност во работењето на институциите и нивното 

спроведување од страна на институциите) преку деск истражување и координирање 

на интервјуа2 со одреден примерок на претставници од засегнатите субјекти. При 

тоа ќе ги земе предвид резултатите од Индексот за отвореност на регионалниот 

проект ACTION SEE, поддржан од Европската унија.  

Крајната цел е изработка на документ–анализа кој ќе ги содржи резултатите од 

прегледот на тековната состојба (образложен во точка 1) и ќе служи како основ за 

дефинирање на приоритетните области и конкретните мерки на Стратегијата за 

транспарентност. 

Препораките и заклучоците на овој документ – анализа ќе се очекува да ги  вклучат   

и  анализираат:  

1. Приоритетните области коишто Стратегијата за транспарентност би требало да 

ги опфати; 

2. Постоечките стратешки документи со цел да се осигура дека Стратегијата за 

транспарентност не се поклопува со постоечките активни иницијативи и 

документи; 

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

институциите и на постоечката законска рамка и  

4. Структурата на Стратегијата и акцискиот план со цел да бидат мерливи.  

                                            
2 Метаморфозис ќе обезбеди тим од двајца истражувачи. 



    

  

                                                                                                      

   

       
 

 
Проектот е ко-финансиран 
од Европската Унија 

 

 
 

Б) Изработка на Стратегијата за транспарентност. Врз основа на анализата на 
тековната состојба (образложена во точка 1), како и консултациите со засегнатите 
субјекти низ серија на состаноци и заедничките средби со работната група, клучниот 
експерт/ка се очекува да ја подготви Стратегијата за транспарентност.  

 
При изработката на Стратегијата клучниот експерт/ка треба да го земе предвид 
следново:  

 Насоките и предлог мерките на меѓународниот експерт/ка, ангажиран за 

процесот на подготовка на Стратегијата.  

При тоа, (1) со меѓународниот експерт/ка ангажиран за целите на Стратегијата, 

ќе ги сподели сите потребни информации со цел тој/таа да има основа за развој 

на своите препораки и (2) ќе ги разгледа препораките од меѓународниот 

експерт/ка за потенцијалните области и иновативни мерки кои треба да бидат 

вклучени во Стратегијата; 

 Ќе предложи  најефикасен механизам за следење нa спроведувањето на 

акцискиот план. 

В) Координативни и консултативни активности. 

 Клучниот експерт/ка ќе биде редовен член на работната група и ќе ги следи и 

собира повратните информации и мислења од групата за развивање на 

стратегијата.  

 Ќе биде во редовен контакт со меѓународниот експерт/ка со цел споделување 

на информации за националниот контекст врз што меѓународниот експерт/ка ќе 

ги базира своите препораки. 

 Координација со партнерите во процесот на изработка на Стратегијата 

Метаморфозис (вклучувајќи го и тимот на истражувачи од Метаморфозис), 

Фондација Отворено Општество Македонија и тимот од кабинетот на 

Mинистерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност .  

Г) Развивање на акциски план за спроведување на Стратегијата за 

транспарентност.  

Клучниот експерт/ка ќе има блиска соработка со работната група со цел да го 

предложи и реализира следново:  

 Детално разработена структура на акциски план соодветнa на Стратегијата за 

транспарентност; 

 Иновативни и мерливи мерки на акцискиот план; 

 Да му дава насоки на меѓународниот експерт/ка со цел истиот/а  да предложи 

мерки соодветни за националниот контекст и за капацитетот на засегнатите 

институции кои ќе ја спроведуваат Стратегијата и акцискиот план; 

 Откако меѓународниот експерт/ка ќе предложи мерки да ја процени 

соодветноста на истите во контекст на националните услови и капацитетот на 

институции кои  ќе бидат задолжени за спроведувањето на Стратегијата и 

акцискиот план; 

 Ќе се консултира со работната група и сите засегнати страни кои се очекува да ја 

спроведуваат Стратегијата. 
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  Временска рамка на активности 

Временската рамка за активностите кои се очекуваат од клучниот експерт/ка се 

движи од јуни-октомври 2019 година.  

Активност Рок за реализација  

Предлог методологија за изработка на анализата на 

состојабата 
5 јули 2019 

Драфт верзија на анализата на состојбата  22 јули 2019 

Предлог методологија за изработка на Стратегијата 26 јули 2019 

Финална верзија на анализата на состојбата 29 јули 2019 

Драфт верзија на Стратегијата 2 септември 2019 

Финална верзија на Стратегијата 13 септември 2019 

Финална верзија на Акцискиот План 11 октомври 2019 

 

Потребни квалификации и начин на пријавување  

Ангажираниот/та клучен експерт/ка за развивање на методологија и Стратегија на 

транспарентност 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 клучен/на 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 12 јуни, 2019.               

 

     Финансиски надомест  

 Буџетот наменет за овој повик изнесува бруто 3000 американски долари во 

денарска противвредност, а ќе биде исплатен 30% по завршувањето на анализата на 

состојбата, а 70% по завршувањето на обврските со рок до 11 октомври 2019 год.  

 
 

 

mailto:info@metamorphosis.org.mk

