ПРЕДМЕТ: Барање за доставување понуди за обработка на податоци од онлајн и теренско
истражување
Почитувани,
Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) Ве поканува да доставите понуда за
обработка на податоци од онлајн и теренско истражување.
Истражувањето е дел од Второто официјално мерење на перформансите на правосудството на
национално ниво кое ќе биде спроведено преку алатката - Матрица за следење на перформансите на
правосудството во Република Северна Македонија. Центарот за правни истражувања и анализи
(ЦПИА) го спроведува процесот во соработка со Министерството за правда на Република Македонија
и Судскиот Совет на Република Македонија како дел од проектот „Вградување на аналитички и
мониторинг алатки за поддршка на реформите во правосудството во Северна Македонија“,
финансирана од Британската амбасада Скопје. Второто официјално мерење на перформансите на
правосудството ќе биде извршено во текот на месеците јануари/февруари 2021 година.
Ве замолуваме да ги земете предвид барањата дадени подолу за доставување на
финансиските и техничките делови од понудата. За повеќе информации околу истражувањето ве
молиме разгледајте го Прилог 1. Технички спецификации за истражувањето.
Понудата треба да ги вклучува следниве услуги:
1. Подготовкa на веќе структуриран анонимен прашалник во електронска форма,
спроведување преку веб платформа и обработка на добиените податоци (репрезентативен
примерок од приближно 2800 испитаници);
2. Квантитативна обработка и сортирање на податоците од теренско истражување
(репрезентативен примерок од приближно 4300 испитаници);
3. Визуелно и графиконско прикажување на вкупните податоци/резултати од теренското и
онлајн истражување;
4. Анализа на податоците од теренско и онлајн истражување и извештај за наодите.
Притоа, задолжително доставете и портфолио на апликантот со релевантни изработени проекти
согласно критериумите во барањето.
Изборот на најповолен понудувач ќе биде направен според принципот на најдобра понудена
вредност (квалитет) и искуство во слични проекти во областа на правосудството за дадена цена.
Критериумите за квалитет ќе ги вклучат претходните проекти на добавувачите.
Понудата доставете ја преку е-пошта на: contact@cpia.mk најдоцна до 4ти јануари 2021 година.
Со почит,
Лидија Стојкова Зафировска
Претседател
Центар за правни истаражувања и анализи
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Прилог 1. Технички спецификации на истражувањето

1. Цел на истражувањето
Целта на истражувањето е проценка на тековните состојби во правосудството преку прибирање и
анализа на податоци за перцепцијата, ставовите и однесувањата на клучните засегнати страни и
мерење на резултатите од спроведените реформи во Република Северна Македонија.
2. Методологија на истражувањето
Главен методолошки инструмент на истражувањето е матрицата на индикатори за мерење на
перформансите во правосудството која е структурирана во 5 главни области на мерење: ефикасност,
транспарентност и одговорност, квалитет на судската правда, независност и непристрасност,
професионален развој и соодветна застапеност. Целта на овој пристап е преку истражување на
перцепциите на целните групи да се кванитифицира секоја од горе споменатите области.
За истражувањето ќе биде применет комбиниран пристап од онлајн и теренско истражување на
национално ниво. Истражувањето ќе биде спроведено според веќе структуриран прашалник од страна
на ЦПИА за секоја од категориите на целни групи.
3. Целни групи
Матрицата за мерење на перформансите во правосудството ќе се насочи на 4 категории целни
групи:

I.
II.
III.

IV.

Судии, судски службеници и судска администрација (примерок од приближно 2400
испитаници);
Адвокати, јавни обвинители и државни правобранители, нотари, извршители и
медијатори (примерок од приближно 2600 испитаници);
Физички и правни лица (како странки во судски спорови) (примерок од приближно 950
испитаници);
Академија за судии и јавни обвинители, медиуми, невладин сектор и академска заедница.
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