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ОПИС НА ЗАДАЧИ  

Експерт за подготовка на протокол за соработка и фасилитирање на соработката 
на локалните чинители со Единиците на локалната самоуправа  

 

Поврзаност со активности на проектот: 

• Активност 3.1: Воспоставување механизам за креирање на ефективни политики 

• Активност 3.2: Организирање заеднички средби на работните групи со ЕЛС  

• Активност 3.3: Подготовка на протокол за соработка на локалните чинители  

Буџетски ставки 

• 5.1.2 Надомест за експерт за изработка на протокол за соработка   

 

1. Контекст на задачата   
Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на 
општините, со фокус на парафискалните давачки е проект финансиран од ЕУ, a спроведуван од 
Finance Think – Институт за економски истражувања, Скопје, АГОРА – Центар за промоција на 

граѓански вредности, Скопје, Квантум Прима – Здружение за економски и политички истражувања 
и анализи, Кавадарци, и ЛАГ Агро Лидер – Здружение за рурален развој, Кривогаштани.  

Проектот се спроведува во периодот јануари 2021 - јуни 2023 и има за цел да придонесе кон 
подобрен дијалог и учество на локалните засегнати страни во процесот на локално буџетирање и 
да се зајакне мрежата ФИСКАСТ за следење на работата на и партнерството со локалните 

засегнати страни за финансиска транспарентност на ЕЛС, со фокус на парафискалните давачки. 
Специфично проектот треба да води кон:  

• Зголемување на капацитетите на локалните граѓански организации и мрежата FISCAST да 

станат активни чинители во процесите на финансиска транспарентност на општините 

• Зголемена транспарентност во врска со буџетите на општините и парафискалните давачки 

• Да се воспостави политички дијалог меѓу различни чинители, базиран на докази, за 
мониторинг на финасиската транспарентност и градење на ефективни политики на 
локално ниво 

• Да се зголеми јавната свест за придобивките кои можат да ги имаат граѓаните и 
компаниите од поголема транспарентност, отчетност и одржливост.  

 

Како учесници на проектот се јавуваат 20 Единици на локалната самоуправа – општини, кои имаат 
склучен Меморандум за соработка со имплементаторот на проектот. Листата на општини е дадена 

во прилог.  
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2. Цел на задачата  

За реализација на активностите 3.1 Воспоставување механизам за креирање на ефективни 
политики, 3.2 Организирање заеднички средби на работните групи со ЕЛС, и 3.3 Подготовка на 
протокол за соработка на локалните чинители  кои ќе бидат предводени и насочувани од 

проектниот тим на Агора, предвидено е да биде ангажиран експерт кој ќе учествува во 
спроведувањето на овие активности. 

Експертот ќе биде задолжен за остварување на следните задачи: 

1. Изработка на протокол за соработка на локалните чинители со ЕЛС , 

2. Фасилитирање на средби помеѓу работни групи и ЕЛС,  

3. Изработка на водич со најдобри практики за соработка на локални чинители со ЕЛС, 

4. Фасилитирање на настан за вмрежување на сите работни групи. 

 

 

3. Опфат на задачата, активности и резултати 

Експертот треба да ги реализира следните активности: 

• Да изработи протокол за соработка помеѓу локалните чинители и Единиците на  

локалната самоуправа.  

Протоколот треба да е изготвен на јасен и лесно разбирлив јазик, содржејќи алатки и 
формати за воспоставување соработка. Протоколот треба да служи како појдовна точка за 

воспоставување на механизмот за ефективна соработка и за лесно  вклучување на 
работните групи во процесите на одлучување и креирање политики на локално ниво. При 

подготовката на протоколот експертот ќе ги земе во предвид очекувањата и препораките 
од работните групи. 

• Да учествува на 20 состаноци – средби за запознавање и започнување на дијалогот и 

соработката на работните групи со Единиците на Локалните самоуправи.  

Работните групи се состојат од најмалку 5 членови – претставници на локални чинители: 
граѓански организации, бизниси, медиуми, активисти итн. Единиците на локалната 

самоуправа ќе бидат претставени од вработени од локалната администрација, советници 
и/или градоначалници.  

Предвидено е средбите да не траат подолго од три часови, а во текот на еден ден можно е 
да се организираат две или три средби. За оваа активност предвидени се најмногу 10 
работни денови.  

Задачата на експертот е да изработи агенда за секоја средба, да ги води состаноците и да 
дава поддршка за полесно водење на дијалогот помеѓу двете страни.  

Оваа активност предвидува патување низ Македонија.   

• Да изработи водич со најдобри практики за соработка помеѓу локалните чинители и 
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единиците на локалната самоуправа. 

Врз основа на искуствата од средбите на работните групи со ЕЛС, информации и податоци 
од засегнатите страни, како и од лични искуства, експертот ќе изработи водич со најдобри 
практики во кој ќе се презентираат успешни приказни и  примери и кој ќе послужи на сите 

идни иницијативи за соработка на локално ниво.  

• Да учествува на настан за вмрежување на сите работни групи.  

Овој настан ги собира членовите на веќе формираните работни групи во 20 општини со 
цел запознавање и размена на искуства и добри пракси за соработка на локално ниво. 
Настанот е еднодневен и предвидено е да се одржи во Скопје. 

Експертот има за задача да изработи агенда на настанот, да го  води и насочува настанот. 

• Да подготви извештај за својот ангажман.   

 

Од ангажманот на експертот се очекува да произлезат следните резултати: 

• Протокол за соработка помеѓу локалните чинители и единиците на локалната 

самоуправа (10-15 страници, на македонски јазик),  

• Агенда за 20 работни состаноци помеѓу работните групи и претставници на ЕЛС,  

• Водич со најдобри практики за соработка помеѓу локалните чинители и единиците на 

локалната самоуправа (15-20 страници, на македонски јазик) 

• Агенда за еднодневен настан за вмрежување, 

• Извештај од ангажманот кој ќе вклучува детали за ангажманот, заклучоци и 

препораки.  

 

4. Локација, времетраење и период на спроведување на активностите 

Активноста ќе се спроведува на територијата на Република Северна Македонија. Во зависност о д 
ситуацијата со пандемијата со Ковид-19 дел од активностите може да бидат спроведени он-лајн. 

За овој ангажман се предвидени по 18 работни денови кој ќе се спроведе во периодот Февруари-
Јуни 2022. 

Реден 

број 

Активност Работни денови Предвиден период на 

реализација 

1 Изработка на драфт Протокол за 
соработка 

3 Март 2022 

2 Учество и фасилитирање на 20 

работни состаноци 

10 Март-Април 2022 

3 Изработка на Водич со најдобри 
практики 

3 Мај 2022 
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4 Учество и фасилитирање на настан за 
вмрежување 

1 Јуни 2022 

5 Изработка на финален извештај 1 Јуни 2022 

 

 

5. Квалификации и барања кои треба да ги задоволат експертите 

 
Избраниот експерт се очекува да ги задоволува следните барања: 

Општо професионално искуство 

• Високо образование од областа на општествени науки. Постдипломски и докторски 
студии ќе се сметаат за предност; 

• Минимум 5 години работнo искуство. 

Специфично професионално искуство и вештини 

• Професионално искуство од најмалку 5 години како експерт во областа на јавна 
политика, фискална транспарентност, децентрализација, граѓанско учество, реформи 
во јавна адмисистрација, партиципативно буџетирање; 

•   Да поседува одлични комуникациски, презентациски и фацилитаторски вештини;  

•   Солидно познавање и разбирање на локалните политики и процесите на 
децентрализација, 

•   Одлични компјутерски вештини; 

•   Познавање на англиски јазик. 

Државните службеници и/или останатиот персонал тековно вработени во јавната 

администрација нема да бидат прифатени доколку аплицираат за експерти. Експертите мора 
да се независни и без конфликт на интерес по однос на обврските дефинирани во овој Опис 

на задачи. 

 

6. Известување, мониторинг и евалуација  

Работата на експертот ќе биде следена и оценувана од претставник на проектниот тим на Агора. 

За таа цел повремено ќе бидат организирани состаноци за да се утврди прогресот и да се 

договорат насоки за следните чекори. Експертот ќе има обврска да поднесе завршен извештај за 

својот ангажман на англиски јазик.  
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Анекс 1 

Листа на општини што учествуваат во проектот и на кои ќе им се даде приоритет: 

1 Центар 12 Долнени 

2 Крива Паланка 13 Свети Николе 

3 Штип 14 Пехчево 

4 Кавадарци 15 Кочани 

5 Богданци 16 Ѓорче Петров 

6 Берово 17 Македонска Каменица 

7 Кратово 18 Аеродром 

8 Крушево 19 Гевгелија 

9 Велес 20 Студеничани 

10 Демир Капија   

11 Боговиње 
  

 

 


