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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 Македонија. За повеќе информации 
околу Матрицата за мерење на перформансите на правосудството и веќе утврдената методологија, 
ве молиме посетете ја нашата веб страна: https://bit.ly/2uLqgo8; . 

 

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. Судии, судски службеници и судска администрација (репрезентативен примерок од 

приближно 3200 испитаници);  
II. Адвокати, јавни обвинители и државни правобранители, нотари, извршители и 

медијатори (репрезентативен примерок од приближно 3000 испитаници);  
III. Физички и правни лица (како странки во судски спорови) (репрезентативен примерок од 

приближно 1000 испитаници); 
IV. Академија за судии и јавни обвинители, медиуми, невладин сектор и академска заедница. 

 
Теренското истражување ќе ги вклучи испитаниците од I, II (јавни обвинители) и III категорија 

наведени во Матрицата на која ќе им бидат доставени печатени формати од прашалниците. 
Истражувањето ќе биде спроведено на национално ниво, и тоа во 27 Основни, 4 Апелациони судови 
и Врховниот суд на РМ. Подготовката и спроведувањето на овој дел од прашалникот ќе биде 
спроведен од ЦПИА. Понудувачот ќе биде задолжен за квантитативна обработка и анализа на 
податоците. 

Онлајн истражувањето ќе ги вклучи испитаниците од II категорија наведени во Матрицата, кои 
ќе одговараат на веќе подготвен структуриран анонимен прашалник во електронска форма.  
Понудувачот ќе биде задолжен за подготовката на прашалникот во електронска форма, 
спроведување и обработка на прашалниците. 

Испитаниците од категоријата IV ќе одговараат на прашалникот во форма на интервјуа кои ќе 
бидат спроведени од страна на ЦПИА.  

 
4. Временска рамка и индикативни рокови на испорака   

Прибирање на понуди со портфолио 30.7 - 07.8.2018 

Интервјуа со понудувачи за дефинирање на обврски и инструкции 08-15.8.2018 

Избор на понудувач 20.8.2018 

Имајте предвид дека оваа временска рамка е подложна на измени. За измените секој од добавувачите кои испратиле понуда ќе бидат контактирани.  
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