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Анекс 1 

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

за ангажирање експерт/ка за подготовка на методологија за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските 
одлуки 

Повик ЈУСТ/10 

во рамки на проектот  

„Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“ 

Број на договор за грант: 12-6206/1 

 

1. ВОВЕД 

Проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“ (број на договор за грант: 12-6206/1), 
финансиран од Европската унија, има за цел да придонесе за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот 
правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштински реформи. Проектот е 
спроведуван од Институтот за европска политика – Скопје и Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит. 
 
Оваа конкретна проектна задача се спроведува под раководство на Институтот за европска политика – Скопје, која 

е договорен орган за истата. 

2. ЦЕЛ, НАМЕНА И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

2.1. Цел на задачата 
 
Целта е подготовка на методологија која ќе послужи како алатка за изработка на истражувања за подобрување на 
квалитетот на пресудата, така што судската постапка и одлука со сите свои елементи, да одговори уште подобро 
на очекувањата на граѓаните за фер судење и пристап до правда.  

2.2. Намена 

Методологијата ќе се користи за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки во правни области - 
кривично, прекршочно и граѓанско право. Оваа методологија ќе послужи понатаму за подготовка на три извештаи 
во секоја од областите, со цел да се усогласат правните мислења и да се дојде до заеднички ставови за 
обезбедување на еднаквост во секоја од правните области. Целта на оваа активност е да придонесе кон 
подобрување на квалитетот на судските одлуки, така што судската постапка како процес и одлуките на судовите ќе 
одговорат уште подобро на очекувањата на луѓето за фер судење и пристап до правдата. 
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2.3. Очекувани резултати 

Подготовка на методологија која ќе вклучува параметри за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските 
одлуки во три правни области – граѓанско, кривично и прекршочно право.  

 

3. ПРЕТПОСТАВКИ И РИЗИЦИ 

3.1. Претпоставки 

 Претставници на клучните засегнати страни се заинтересирани за вклучување во проектните активности, 
вклучително и учество на работилниците кои понатаму ќе се организираат за трите приоритетни области- 
кривично, прекршочно и граѓанско право. 

3.2. Ризици 

 Недоволна заинересираност на претставниците на клучните засегнати страни за придонес и учество во 
рамки на акивностите на овој проект.  

4. ОПФАТ НА ЗАДАЧАТА 

4.1. Опис на задачата 

При спроведувањето на активностите, експертoт треба да биде во редовна комуникација и координација со 
проектниот тим. Од избраниот кандидат се очекува да ги изврши следните активности: 

 Развивање Методологија за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки, во која ќе се опфатат 
параметри за трите правни области- кривично, прекршочно и граѓанско право. Методологијата треба да се 
фокусира на параметрите за јасност/ расудување, изработката на пресуди, конзистентност и воедначеност 
на судска практика во овие области. 

 Редовна комуникација и координација со  назначеното проектно лице од тимот на ЕПИ. 

 Експертот понатаму ќе биде консултиран од експертите кои ќе подготвуваат извештаи/анализи во трите 

области.  

 

4.2. Продукти 

Методологијата за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки. 

4.3. Одговорно тело 

Избраниот експерт ќе биде одговорен за изготвување на продуктот од оваа проектна задача, со поддршка од 
имплементаторите на проектот.  

 



        
 
Проектот е финансиран  
од Европската Унија                            

Partnership Justitia: Regaining Citizens’ Trust 

Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните 
Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve 

 
    

 

 

 

5. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕНСКА РАМКА 

5.1. Локација 

Задачите ќе бидат спроведени на територијата на Република Северна Македонија. 

5.2. Почеток и период на спроведување на задачите 

Очекуван почеток на работата е 15 септември 2020 година, а за спроведувањето се предвидени работни денови 
согласно наведеното во табелата подолу. Методологијата треба да биде финализирана до 15 ноември 2020 година.  
Напомена: Експертот понатаму ќе биде консултиран од експертите кои ќе подготвуваат извештаи/анализи во трите 
области.  
 

Задача Експертски денови 

Методологијата за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки. 10 денови 

 
Имплементаторите на проектот го задржуваат правото на измена на временската рамка за испораката на 
нарачаните услуги од страна на експертот во зависност од претходно реализираните активности кои се во рамките 
на овој проект, односно од потребите на клучните правосудни институции. 
 
6. УСЛОВИ 
 
Експертот кој ќе биде ангажиран треба да ги исполнува следниве услови: 

 Најмалку високо обрaзование во општествени науки; 

 Најмалку 5 години работно искуство.   

 Изборот ќе се направи врз основа на најдобра вредност за понудената цена, при што ќе се земе предвид 
доставената биографија (резиме) на понудувачите, поднесените документи за организација и методологија 
на работата и финансиските понуди.  

Напомена: За предност ќе се смета доколку пондувачот има искуството во подготовка на методологии од областа 
на правото и правни истражувања. 

7. ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Експертот ќе ја достави финалната верзија на методологијата, како и документ за евиденција на работното време. 

8. ЦЕНА 

Максималниот бруто износ за финализирање на активностите за кои ќе биде ангажиран експертот не може да 
надмине 1500 евра во денарска противвредност, според курсот што го користи проектот.  

9. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Експертите е потребно да ги достават следните документи: 
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1. Детално резиме (биографија), на македонски или англиски јазик, со преглед на релевантно искуство; 
2. Организација и методологија за развивање на Методологијата за оцена на квалитетот и воедначеноста на 

судските одлуки; 
3. Финансиска понуда во форматот прикажан во Анекс 3. 
4. Пополнета и потпишана изјава од понудувачот (Анекс 4).  

Документацијата треба да биде испратена на следната адреса за електронска пошта contact@epi.org.mk  

не подоцна од 12:00h на 1 септември 2020 година, со предмет (subject): Пријава за експерт за развивање 
Методологијата за оцена на квалитетот и воедначеноста на судските одлуки. 

 Избраниот кандидат ќе биде известен по електронски пат најдоцна до 9 септември 2020 година.  

Доколку Ви се потребни дополнителни информации за овој повик можете да нè контактирате на contact@epi.org.mk или на 
iva.conevska@epi.org.mk.  
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