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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (ToR) 1 

АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ 
 

 

1 ВОВЕД 
 

Управувањето со локалната администарција е исто толку важна колку и управувањето 

на јавната администрација на национално ниво. Доброто владеење и функционалната 

јавна администрација на локално ниво се од суштинска важност за градењето доверба на 

граѓаните во Единиците на локалната самоуправа (ЕЛС). Подобрување на работата на 

локалните власти и поттикнување за продолжување на реформите во јавната 

администрација според СИГМА принципите може да се спроведе преку воспоставување 

на добри мониторинг стандарди и механизми на национално, но пред сѐ, на локално 

ниво.  

 

2 РАМКА НА ЗАДАЧАТА 
 

2.1 Цел на мисијата/задачата 
 

Главна цел на задачата е да се подготви Студија на случај која треба да покаже колку  

политиките кои ги креира и применува општина Штип ги земаат во предвид специфичните 

потреби на жените и мажите, девојките и момчињата, како и застапеноста на родовата 

компонента во стратешките документи и родовата сензитивност на општинскиот буџет. 

Од особена важност е да се анализира поддршката на општината кон граѓанските 

организации и дали и колку родовата компонента е значајна при одредувањето на 

критериуми за поддршка на проектни идеи, одредување на приоритети и механизми и 

методи за евалуација на проектните апликации и избор на проекти за финансирање. 

 

2.2 Активности на мисијата 
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Експертот за подготвување на студија на случај ќе треба:  
 
- Да подготви студија на случај на тема „Родово одговорни политики и родово 

одговорно буџетирање како услов за добро управување“, избирајќи една или повеќе 
области за истражување и анализа како поширок контекст , а со нагласок на  
подтемата која е потенцирана како специфична цел на задачата.  
 

 
2.3 Временски период за услугата  
 

Временската рамка за реализација на оваа експертска задача, е од 12 Август до 12 

Септември.  

Финалниот извештај за експертската услуга треба да се поднесе до 15 септември 2018.   

 

3 ОРГАНИЗАЦИЈА 
3.1 Специфични квалификации 
 

Ангажираниот експерт треба да ги исполнува минимум следните квалификации: 

- завршено високо образование, (магистерски студии од областа ќе се сметаат за 

предност), или соодветно искуство/ангажман од најмалку 5 години во граѓанскиот 

сектор со фокус на работа во областа  на родови прашања. 

- практично работно искуство во слични експертски мисии ќе се смета за предност. 

 

3.2 Временска рамка  
 

Во продолжение е временската рамка за реализација на експертската услуга. 

 

Активност Вкупно денови 

Временски период  

за реализација на 

задачата 

Изработка на студија на случај 11 денови 12 Септември 2018 

ВКУПНО (макс.) 11 денови 15 Септември 2018 
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3.3  Логистика 
 
За спроведување на активностите, во текот на целата мисија од страна на проектниот тим 

на ЕХО Едукативно - хуманитарна организација. 

 

3.4 Начин на плаќање 
 
Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности на следниот 

начин: Откако ќе биде доставена драфт верзијата на студијата на случај ќе следи 

исплатата на 100% од износот. 

 

3.5 Библиографија и документација 
 
Во функција на успешно извршување на задачата на експертот ќе му биде доставена на 

располагање сета потребна документација со која располага ЕХО. 

 
 
 


