
           
 
 
 
Проект „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ 
Project “Joint involvement for better performance of judiciary” 
                                                                                                

Овој проект е финансиран од Европска Унија 
и  Британска Амбасада Скопје 

 

За потребите на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството” 

финансиран од ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување договори, 

при Министерството за финансии (во понатамошниот текст: ЦФСД), во рамки на ИПА II 

програмата, Договорот за грант меѓу ЦФСД и ИЧП заедно со ЦПИА како ко-апликант, бр. 

12-6204/1 од 21.12.2018 година (во понатамошниот текст: Договор за грант) и Британската 

амбасада во Скопје, Институтот за човекови права испраќа: 

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ НА ПОВИК 1/2021  
за набавка на услуга – aнгажирање на  

Eксперти за изработка на документ за политики 
за транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството со фокус на 

работата на судиите и судската администрација 
  
 

1. ИЧП во соработка со ЦПИА, во рамките на проектот „Заедничка заложба за 

подобри достигнувања во судството“ финансиран од ЕУ преку СФЦД и 

кофинансиран од Британската амбасада во Скопје има потреба од ангажирање на 

тројца експерти кои ќе изготват документ за политики.  

 

2. Опис на услугата:  
 

а) Да се подготви методологија за спроведување на анализата за документот за 

политики за транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството со фокус 

на работата на судиите и судската администрација; 

б) Да се спроведе анализа на политиките и законите во областа на судството со 

фокус на законите кои ја уредуваат работата на судиите и судската администрација; 

в) Да се донесат заклучоци и предложат препораки за зголемување на 

транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството со фокус на работата 

на судиите и судската администрација. 

Секој од ангажираните експерти треба да испорача 20-25 страници текст  

истражување од делот кој ќе го работи според усвоената методологија, односно 

треба да биде дел од тимот кој ефективно ќе работи на документот за политики кој 

ќе се состои од вкупно 70-80 страници.  

Подетален опис на услугите во проектната задача ТоР 1/2021 која е дел од овој 
повик. 
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3. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)  

Услугата треба да се испорача во период од 10.02.2021 до 01.05.2021 година. 

Институтот за човекови права во согласност предвидената временска рамка ќе ги 

договорат за точниот датум во зависност од претходно реализираните активности кои се 

во рамките на овој проекти во зависност од обезбедувањето на сите потребни услови. 

  
4. Институтот за човекови права ќе склучи договор со избраните понудувачи за 

реализација на активностите и резултатите наведени во проектната задача.  
 

5. За таа цел, Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горе наведениот повик во 
рок од 7 дена од денот на нејзиното добивање. Понудата треба да содржи 
квалитативна и финансиска понуда. 

 
Квалитативната понуда треба да се состои  од:  
 

• Кратка биографија (CV)  

• Листа на референци   
 

Финансиска понуда  
 

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:  

Опис на производ/услуга Количина (број на 

денови)  

Единечна 

цена во 

бруто износ 

Вкупна 

цена во 

бруто износ 

Методологија за пишување на 

документот за политики 

 

2 

  

Анализа на правната рамка и 

продизводите на проектот  

10   

Заклучоци и препораки 2   

Total (max.) 14   

 
 

6. Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и 
на финансиската понуда. Скалата на бодување врз чија основа ќе се изврши 
евалуацијата и избор на понуда е следната:  
 

 



           
 
 
 
Проект „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ 
Project “Joint involvement for better performance of judiciary” 
                                                                                                

Овој проект е финансиран од Европска Унија 
и  Британска Амбасада Скопје 

Квалитативна евалуација Максимум можни бодови    
1.  Кратка биографија  60 

Образование  20   
Искуство во областа на правосудството 20 

Искуство на слични задачи 20 

2. Листа на референци  10 

1-3 референца  3 

3-5 референци  5 

над 5 референци 10    
Вкупно бодови  70 
  

Финансиска евалуација     Максимум можно бодови 

Вкупно бодови  30 

Финална евалуација Максимум можни бодови 

Вкупно бодови за квалитативна евалуација                         70 

Вкупно бодови за финансиска евалуација                         30 

Вкупно бодови  100 
  

7.  Услови и начин на плаќање 

 
Плаќањето ќе биде извршено на принципот – 100 % по целосно извршување на 
услугите предвидени во овој повик. 

 
8. Начин на доставување на понудите.  

 
Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: 
maja.stojanoska@ihr.org.mk 
 
Краен рок на доставување на понудите е 05.02.2021 (петок). 

 
Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според 
пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да 
учествува само со една понуда. 

 

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса   
maja.stojanoska@ihr.org.mk најдоцна до 04.02.2021.  

 
Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена. 
 
Понудите ќе бидат разгледувани на 08.02.2021 година (понеделник) од страна на 
проектниот тим на ИЧП.  
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