
           
                                                                                                 

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

 

Овој проект е финансиски поддржан од 
Европската Унија  

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 01/2021 

 

ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛИТИКИ 

за транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството со фокус на 
работата на судиите и судската администрација 

 

  

1. Вовед   

1.1. Позадина на задачата  

„Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството” е проект чија што генерална 

цел е зголемување на влијанието на здруженијата на граѓани и професионалните 

здруженија во судските реформи преку нивно заедничко вклучување во оценувањето на 

работењето на судството, како и ефективна соработка со сите чинители во судството. 

Специфични цели на проектот се:  

1. Зголемување на заедничкиот придонес и активно учество во насока на подобри 

резултати во секторот на правдата.  

2. Зајакнување на соработката и капацитетот на судските професионалци за 

поефективен, одговорен и транспарентен сектор на судството.  

3. Да се подигне свеста за работата на судот за да се зголеми довербата во 

судството.  

  

Во насока на остварувањето на поставените цели согласно проектот ќе бидат  преземени 

повеќе проектни активности, кои се очекува дека ќе ги дадат следниве резултати:  

• Зголемено меѓусебно учество на здруженијата на граѓани во областа на судството 

и професионалните здруженија на судии и судска администрација во судските 

реформи;  

• Подобро судско работење преку партиципативен пристап;  

• Подобрување на ефикасноста, одговорноста и транспарентноста на судството;  

• Подигнување на свеста, последователно, поголема доверба во судството.  

  

1.2. Позадина на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во 

судството”  
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Проектот ,,Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството‘‘ е проект 

финансиран од страна на ЕУ преку Секторот за централно финансирање и склучување 

договори при Министерството за финансии на РСМ, како дел од грантовата шема ИПА II 

2014 ,,Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во 

правосудниот сектор‘‘ и кофинансиран од страна на Британската амбасада Скопје. 

Проектот е реализиран од Институтот за човекови права и Центарот за правни 

истражувања и анализи како партнери со поддршка на Здружението на судии и 

Здружението на судска администрација како соработници.  

Институтот за човекови права (ИЧП) е главниот спроведувач на проектот и е 

здружение на граѓани лоцирано во Скопје, основано во 2009г. со цел промовирање, 

унапредување и заштитата на човековите права и слободи преку континуирана едукација 

на професионалната јавност и анализа на состојбите, организирање на стручни дискусии 

во рамките на правната професија и дискусии за општата јавност со цел зајакнување на 

капацитетите и механизмите за промовирање, гарантирање и заштита на човековите 

слободи и права. ИЧП ги остварува своите активности во соработка со државни органи и 

институции, граѓански организации од земјата како и регионални и меѓународни институции 

и организации од областа на заштитата на човековите права.  

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) е партнер во 

имплементацијата на проектот. Од основањето во 2012 година ЦПИА работи во областа 

на владеењето на правото, пристап до правдата, демократизација, добро владеење, и 

човекови права. ЦПИА се залага за постигнување на своите цели преку активности 

поврзани со правни истражувања, развој на правни ресурси, мобилизирање на заедницата, 

градење правна свест и обезбедување правни совети и мислења.  

 

2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА  

2.1. Цел на мисијата/задачата  

Генералната цел на задачата претставува подготвување на документ за политики со 

практични препораки за транспарентно, отчетно и ефективно судство со фокус на работата 

на судиите и судската администрација.  За оваа цел треба да се ангажираат експерти кои 

работат во областа на судството и кои имаат искуство со изготвување на анализи, 

извештаи и други документи со што ќе се овозможи експертиза со висок степен на искуство 

кој ќе помогне во изработката на документот за политики.  
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Документот за политика ќе треба да содржи анализа на политиките и правната рамка на 

транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството, со фокус на работата на 

судиите и судската администрација, при тоа идентификувајќи ги предизвиците и 

изготвувајќи препораки за подобрување на состојбите. Документот за политики ќе ги има 

предвид сите тековни законски измени во областа на судството а со фокус на законите кои 

ја уредуваат работата на судиите и судската администрација. 

Треба да се подготви еден сеопфатен документ за политика (70-80 страници) со практични 

препораки насочени кон акција за транспарентно, отчетно и ефективно судство, со цел да 

се разработат сите ограничувања идентификувани за време на траењето на проектот и да 

се предложат нови и подобрени законнски решенија и јавни политики.  

Се очекува да се изготват најмалку 10 препораки за јавна политика кои ќе бидат доставени 

до соодветните национални институции.  

Конкретната цел на задачата е  да се ангажираат три (3) правни експерти кои ќе извршат 

анализа на наодите од проектни активности во истиот проект ,,Заедничка заложба за 

подобри достигнувања во судството‘‘, а дополнително со својата ескпертиза ќе дадат осврт  

моменталната состојба во судството од теоретски и практичен аспект со фокус на работата 

на судиите и судската администрација и неопходните чекори кои треба да се превземат 

понатаму. Постапката за изготвување на овој документ ќе се базира врз методологија која 

експертите треба да ја изготват и да го дадат својот придонес во однапред утврдена 

временска рамка.  

2.2. Очекувани резултати  

Од ангажираните правни експерти се очекува да ги испорачаат следниве резултати:  

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

политики 

При подготовка на Методологијата, експертите треба да ја утврдат рамката на активности 

и структурата според која ќе го подготват документот за политики. Методологијата ќе се 

однесува на методите и алатките и изворите на податоци кои ќе се користат за 

спроведување на потребнота анализа и за изготвување на препораки за транспарентно, 

отчетно и ефективно судство. 

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 
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Врз основа на условите наведени во точка а) експертите да спроведат анализа на 

политиките и законите во областа на судството имајќи ги предвид производите од 

активностите на проектот (Експертите ќе имаат пристап до промотивната конференција, 

материјалите од работилниците, документи што ги користи Советодавната работна група 

и до нејзините заклучоци и препораки како дел од полугодишните извештаи произведени 

од оваа група) како и правната рамка на закони кои го регулираат работењето 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. 

Врз основа на донесената методологија и направената анализа експертите треба да го 

изготват документ за политики кој ќе ги содржи заклучоци и препораки донесени од 

експертите за транспарентно, отчетно и ефективно судство 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.  

2.3. Известување  

 Резултат  Опис  Кога  Со кого  

2.2. а)  Методологија за пишување  февруари 

2021 

ИЧП - проектен менаџер ЦПИА 

- проектен координатор  

ИЧП – проектен соработник  

2.2. б)  Анализа на правната рамка и 

продизводите на проектот  

март – 

април 2021 

ИЧП - проектен менаџер ЦПИА 

- проектен координатор  

ИЧП – проектен соработник  

2.2. в) Заклучоци и препораки  април -мај 

2021 

ИЧП - проектен менаџер ЦПИА 

- проектен координатор  

ИЧП – проектен соработник 

  

2.4. Временска рамка за реализирање на задачата  

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

Деталната агенда ќе биде дополнително креирана во договор со сите членови на тимот.  

3. ОРГАНИЗАЦИЈА  

3.1. Тим за спроведување на задачата  

За спроведувањето на активностите ќе се ангажираат три правни експерти кои работат во 

областа на судството кои се предмет на оваа проектна задача. Ангажираните правни 

експерти – истражувачи ќе работат заеднички и ќе бидат одговорни за целосната 

реализација на документот за политики.   

3.2. Специфични квалификации  

За реализација на оваа проектна задача се ангажираат три правни експерти кои освен 

стекнатата титула и диплома од правни студии имаат и соодветно искуство и експертиза 

од областа на судството, односно познавање на работата во домашните судови и 

работењето во судската администрација. Тие ќе го насочуваат фокусот на анализата кон 

законската рамка и како и кон претходните наоди од проектните активности кои ќе им бидат 

предадени на користење во целост на експертите при подготовката на документот за 

политики, при тоа идентификувајќи ги предизвиците и изготвувајќи препораки за 

подобрување на транспарентноста, отчетноста и ефективноста на судството, со фокус на 

работата на судиите и судската администрација.   

3.3. Временска рамка (денови) – по експерт  

Фаза  Вкупно денови за еден експерт  

Методологија за пишување на документот за политики 2  

Анализа на правната рамка и продизводите на 

проектот  

10  

Заклучоци и препораки  2 

Total (max.)  14  
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3.4. Логистика  

За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ЦПИА ќе биде 

обезбедена следнава поддршка во текот на целата мисија:  

• ИЧП проектен менаџер  

• ЦПИА проектен координатор  

• ИЧП проектен соработник  

3.5. Плаќање  

Плаќањето ќе биде вршено по релизација на услугата.  

3.6. Библиографија и документација  

Во функција на успешно извршување на задачата на експертите ќе им биде ставена на 

располагање сета потребната документација со која располагаат ИЧП и ЦПИА.  


