
УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ 

 

Наслов:Надворешен експерт за воспоставување на мрежа на практичари кои ќе работат на 

унапредување на фискалната транспарентност во секторите кои работат на унапредување на 

економските и социјалните права на граѓаните  

Известува на: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ 

Времетраење: февруари, 2022 до јуни, 2022 

 
Вовед  
И покрај напорите за регулирање на корупцијата, граѓанското учество и транспарентноста, јавните 

институции од Југоисточна Европа се повеќе се затвораат за јавноста и се повеќе ги ограничуваат 

можностите јавноста да обезбеди свој придонес кон процесите на донесување на одлуки.  А пак , 

удел кон ваквата состојба има и недостатокот: на капацитети кај граѓаните и граѓанските 

организации за искористување на веќе достапните алатки за информирање и транспарентност;  

соработка и заеднички акции меѓу ГО кои работат во областа на фискална транспарентност; на 

капацитети кај јавните институции за практикување и спроведување на донесените 

политики/стандарди/планови; на активен институционален надзор на постапките за јавни набавки 

од областа на социјалните и економските права; на јавно достапни информации за програмското 

и фискалното работење на институциите на локално ниво и институциите кои обезбедуваат 

економски и социјални права; и на воспоставени модели на соработка и вклучување на граѓаните. 

2. Цели и задачи на проектот 

Проектот има за цел да резултира со: 

1. Вклучување на граѓаните во процесите на планирање, спроведување и оценување на 

законската регулатива, буџети и услуги во областите на социјалните и економските права. 

2. Обезбедување на еднакв пристап до правда во областите на социјалните и економскит 

еправа. 

3. Унапредување на фискалната транспарентност на институциите од областа на социјалните 

и економските права.  

 
Надворешниот консултант ќе биде вклучен во активностите кои потпаѓаат под цел 3, а се опишани 
подолу во делот Задачи и обврски на надворешниот консултант. 
 
3. Задачи и обврски на надворешниот консултант 

Од надворешниот консултант се очекува исполнување на следните задачи: 

 Идентификување на ГОи кои работат на полето на транспарентност и отчетност на 

институциите од областа на социјалните и економските права во Југоисточна Европа.  

 Подготовка на прашалник за идентификување на: протебите на идентификуваните 

организации за јакнење на нивните капацитети од оваа област, знаењата на овие 

организации кои можат да бидат споделени со останатите челнови на мрежата, 



проблемите во областа на транспарентност и отчетноста кои влијаат врз ограничување на 

пристапот на граѓаните до основните јавни услуги, и потребата и можностите од заеничка 

акција за застапување.  

 Анализа на добиените резултати од спроведениот прашалник и нивно презентирање во 

сумрен извештај со насоки за идни чекори.  

 Фацилитирање на дводневен настан со ГОи за креирање на план на активности на 

мрежата за периодот од јули до декември 2022 година.  

 Подготовка на предлог план на мрежата врз основа на дискусиите и одлуките од 

дводневниот настан.  

 

Групата на организации (во овој повик, мрежа) ќе биде формирана во рамки на веќе постоечката 

мрежа на организации COPASAH Europe (https://copasaheurope.org/), вклучувајќи организации кои 

се веќе дел од мрежата и ново идентификувани организации.  

  

Надворешниот консултант ги има следните обврски:  

 Доследно и навремено исполнување на горенаведените задачите; 

 Редовна комуникација со персоналот на ЕСЕ за изложување на неговите/нејзините 

мислења и сугестии по однос на сите фази од спроведување на договорот; 

 Активно учество во сите горенаведени активности (задачи); 

 Навремено доставување на продуктите предвидени со овој ангажман. 

 Продукти Краен рок за 
подготовка  

Исплата  

 
1. 

Идентификување на ГОи кои работат на полето на 

транспарентност и отчетност на институциите од 

областа на социјалните и економските права во 

Југоисточна Европа 

01 март, 2022 50% 

 
2. 

Подготовка на прашалник за идентификување на: 

протебите на идентификуваните организации за 

јакнење на нивните капацитети од оваа област, 

знаењата на овие организации кои можат да бидат 

споделени со останатите челнови на мрежата, 

проблемите во областа на транспарентност и 

отчетноста кои влијаат врз ограничување на 

пристапот на граѓаните до основните јавни услуги, и 

потребата и можностите од заеничка акција за 

застапување.  

 

10 март, 2022 

 
3. 

Анализа на добиените резултати од спроведениот 

прашалник и нивно презентирање во сумрен 

извештај со насоки за идни чекори.  

12 април, 2022 

https://copasaheurope.org/


 

 
4. 

Фацилитирање на дводневен настан со ГОи за 

креирање на план на активности на мрежата за 

периодот од јули до декември 2022 година.  

 

30 мај, 2022 50% 

 
5. 

Подготовка на предлог план на мрежата врз основа 

на дискусиите и одлуките од дводневниот настан.  

 

30 јуни, 2022 

 

4. Буџет 

За ангажманот на надворешниот консултант е предвиден финансиски надомест во бруто износ од 

1.756 ЕУР,што ќе бидат исплатени во денари според средниот курс утврден на денот на прием на 

траншата од Делегацијата на ЕУ во РСМ, а според процентуалниот износ наведен во табелата 

погоре.  

 


