
 
 

Центарпт за истражуваое и креираое пплитики (ЦИКП)  
 

ПРОЕКТ: Прпмпвираое на ппштествена птчетнпст на лпкалнп нивп 
Финансиран пд Развпјната прпграма на Обединетите нации (УНДП)  

 

Прпектпт “Прпмпвираое на ппштествена птчетнпст на лпкалнп нивп” финансиран пд УНДП 
има за цел да прпмпвира интегритет, квалитет на услугите и намалуваое на кпрупцијата на 
лпкалнп нивп преку напредни и инпвативни технплпшки решенија за учествп и зајакнуваое на 
граданите. Вп рамките на пвпј прпект, ќе биде изгптвена инпвативна спфтверска алатка за 
ппштествена птчетнпст, кпја ќе ја прпмпвираат практиканти вп пет ппштини вп Република 
Македпнија: Тетпвп, Бпсилпвп, Илинден, Дебар и Центар.  

 

Опис на рабптни задачи 
 

Избраните практиканти ќе ги имаат следниве задачи: 
 

- Да ги ппттикнуваат граданите – кприсници на ппштинските услуги - да пппплнуваат 
прашалници за нивнптп задпвплствп пд услугите; 

- Да им гп пбјаснат на граданите ппштественипт придпнес и целта на спфтверската алатка, 
какп и да им ппмпгнат вп случај на нејаснптии или прашаоа;  

- Да им ппмпгнат на граданите при кпристеоетп на спфтверската алатка, кпја ќе биде 
ппзиципнирана вп ппштинските прпстприи; 

- Вп зависнпст пд свпите кпмпетенции, да пбезбедат ппврзанпст на спфтверската алатка сп 
ппштинската веб-страна и да ги анализираат трендпвите и статистиките кпи ги ппкажува 
алатката; 

- Да ппдгптвуваат и дпставуваат писмени перипдични извештаи за кпристеоетп на алатката 
дп пдгпвпрните лица; 

- Ппддршка на ппштинскипт перспнал вп други задачи (пр. ппдпбруваое на ппштинската 
веб-страница, згплемуваое на транспарентнпста на ппштинските пгласни табли, спцијални 
мрежи и сл.);  

- Да ппттикнат други студенти и членпви на лпкалната заедница да ја кпристат спфтверската 
алатка и да идентификуваат најмалку еден кплега/кплешка, кпј/а би се вклучил/а вп 
групата на „млади ппштински шампипни за интегритет„.  
 
Перипд на практикантски ангажман:  

- Септември – Нпември 2014 гпдина  
 
Наппмена: 
Пред ппчетпкпт на практикантскипт ангажман, избраните кандидати ќе бидат пбучени за 

кпристеоетп на спфтверската алатка за ппштествена птчетнпст, какп и за принципите на дпбрп 
владееое.  
 


