Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на
проектот Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи
финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. NEAR-TS/2017/393- 525 на 01 март 2018
година објавува:
ЈАВЕН ПОВИК
За ангажирање на осум (8) адвокати и осум (8) правници за формирање на мобилни тимови за
обезбедување на правна помош
1. Општи информации за Проектот - Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и
семејства со ниски приходи (во понатамошниот текст Проектот) е акција финансиски
поддржана од Европската Унија со договор бр. NEAR – TS/2017/393-525 во рамки на
програмата EIDHR. Проектот го спроведуваат заеднички Македонското здружение на млади
правници и Правниот информативен центар од Љубљана, Република Словенија. Проектот
ќе се спроведува во периодот од 01.01.2018 до 31.08.2019 година. Општа цел на Проектот е
да го зајакне пристапот до правда на најранливите граѓани во Македонија, со што ќе
придонесе кон правно зајакнување на овие граѓани и нивните семејства и кон подобрување
на законодавството и имплементацијата на постоечките механизми кои се однесуваат на
пристап до правда. Резултатите кои се очекуваат да произлезат од проектот се: 1)
справување со правните проблеми и прашања кои ги засегаат сиромашните граѓани и
нивните семејства; 2) нивна зголемена свесност и познавања од областа на правото; 3)
преглед на имплементацијата на важечкото законодавство кое се однесува на пристап до
правда; 4) подобрена законодавна рамка од истата област.
2. Опис на активноста предмет на овој јавен повик - Ангажманот кој е предмет на овој јавен
повик е потребен за спроведување на Активноста 1.1 од Проектот, насловена како
Формирање и тренинг на Мобилни тимови за обезбедување на правна помош.
Предвидено е формирање на четири (4) мобилни тимови, составени од по двајца (2)
адвокати и двајца (2) правници. Секој тим ќе биде надлежен за обезбедување на правна
помош на по два статистички региони на Македонија, односно предвидено е тимовите да
делуваат според следната поделба:
Тим број 1 – Североисточен и Источен регион;
Тим број 2 - Југоисточен и Вардарски регион;
Тим број 3 – Пелагониски и Југозападен регион, и
Тим број 4 – Полоши и Скопски регион.

Проектот е финансиран од Европската Унија
Овој повик е изготвен со помош на Европската Унија. Содржината во повикот е единствена одговорност на
Македонско здружение на млади правници и Правниот информативен центар од Љубљана и на никаков начин не
може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

За целите на спроведување на Активност 1 на проектот насловена како Правно советување
од страна на мобилни тимови, правната помош ќе биде обезбедувана директно на
најранливи категории на граѓани со ниски приходи кои се соочуваат со значајни правни
проблеми, а за кои немаат правни сознанија за нивно решавање. Активноста ќе се спроведе
преку „отворени денови“ со локално население од рурални средини и средини во кои не
постојат, или има ограничени услуги на правна помош, како и преку спроведување на
теренски посети за обезбедување на правна помош на медиумски покриени социјално
загрозени случаи. Правното советување и помош ќе бидат обезбедeни на корисниците за
потребите на проектот и ќе бидат соодветно документирани. За целите на спроведување на
Активноста 2 од Проектот насловена како Општински јавни настани за подигнување на
правната свесност (правно описменување) свое учество и допринос ќе дадат тимовите, во
зависност од однапред определениот план, подготовки и логистичка поддршка од
проектниот тим. За обемот, начинот и видот на обезбедената правна помош, мобилните
тимови ќе испраќаат детален месечен извештај.
3. Цели, работни задачи и производ од ангажманот
3.1. Адвокати – целта на ангажманот на адвокати е да обезбедат квалитетна и директна правна
помош на граѓаните со ниски приходи и нивните семејства и воедно да претставуваат нивен сервис
при остварување на нивните законски и уставно загарантирани права или при решавање на некои
нивни правни проблеми.
Работните задачи на адвокатите вклучуваат:









Да постапува навремено и професионално при обезбедување на правната помош на
граѓаните со ниски приходи и нивните семејства;
Да ги утврди соодветно сите факти потребни за давање на правната информација или совет
во комуникација со корисниците на нивните услуги, целни групи на Проектот;
Да ги идентификува релевантите прописи и по нивна анализа да обезбеди правна
информација или совет во усна форма до корисниците на нивните услуги;
Да ги документира обезбедените услуги на правна помош на образец;
Да поднесуваат редовен месечен извештај за обезбедените услуги на правна помош;
Да одржува редовна комуникација со тимот на Проектот;
Да учествува на состаноците за утврдување на темите за одржување на општинските
настани за правно описменување на граѓаните, и
Да поднесува редовен месечен извештај за евидентирање на работните денови.
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3.2. Правници – целта на ангажманот на правниците е да обезбедуваат техничка и логистичка
поддршка на работата на адвокатите од нивниот тим при обезбедување на правна помош на
корисниците.
Работните задачи на правниците вклучуваат:










Про-активно постапување при идентификување на поединци и семејства во социјален
ризик, секојдневно следење на медиуми и социјални мрежи, контакти со медиуми за
идентификување на поединци и семејства во социјален ризик;
Навременост и професионалност во обезбедување на правно упатување на корисниците на
услугите на мобилниот тим во кој ќе биде распореден;
Да ги идентификува релевантите прописи и по нивна анализа да го доставува своето
мислење до адвокатот/ите од истиот мобилен тим;
Да ги документира обезбедените услуги на правна помош на образец обезбеден од
Проектот;
Да учествува во подготовка на месечните извештаи за обезбедените услуги на правна
помош;
Да одржува редовна комуникација со тимот на Проектот за сите прашања кои произлегуваат
од нивната работа;
Да учествува на состаноците за утврдување на темите за одржување на општинските
настани за правно описменување на граѓаните, и
Да поднесува редовен месечен месечен извештај за евидентирање на работните денови.

4. Договор и обврска за известување - Правата и обврските кои произлегуваат од ангажманот на
адвокатите и правниците ќе бидат уредени со посебни договори. Адвокатите и правниците во склоп
на своите работни задачи, задолжително имаат обврска и за доставување на месечни извештаи за
изработените работни задачи на обрасци најдоцна до 5ти од месецот за претходниот месец.
Извештаите ќе се доставуваат до Директорот за правни работи на Проектот е-пошта:
egeorgievska@myla.org.mk.
5. Временска рамка и плаќање - Работниот ангажман на адвокатите и правниците како членови на
мобилните тимови ќе биде спроведен во 80 работни денови во периодот од 15ти март 2018 до 30ти
јуни 2019 година.
Работниот ангажман ќе биде спроведен во 5 работни денови во текот на работниот месец. За секој
работен ден предвиден е надоместкот за адвокати од 70 евра во бруто износ, а за правниците 40
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евра бруто износ кои ќе бидат исплатени во денарска противредност, според курсот на Проектот по
одобрување на месечните извештаи доставени од страна на мобилните тимови.
6. Профил и потребни квалификации
6. 1. Адвокати
- Активна лиценца за вршење на адвокатска дејност,
- Посветеност кон заштита на човековите права, принципот на владеење на право и заштитата на
маргинализираните заедници, поткрепена со работа на поединечни предмети, иницијативи и
проекти,
- Минимум 7 години работно искуство,
- Одлично развиени и воспоставени социјални врски во нивните заедници на живеење и
извршување на адвокатската дејност.
6.2. Правници
- Завршено високо образование од областа на правото,
- Изразен интерес и посветеност за работа со маргинализирани заедници, заштита на човековите
права и владеење на правото,
- Со или без положен правосуден испит, со или без претходно работно искуство,
- Истражувачки и комуникациски способности, како и воспоставени социјални врски во нивните
заедници на живеење.
7. Пријавување, евалуација на апликации и контакт лице за јавниот повик - Заинтересираните
лица кои ги исполнуваат условите наведени во точка 6 од овој повик потребно е да достават детална
биографија во која ќе биде наведено работното искуство и мотивационото писмо не поголемо од
300 карактери за аплицирање на наведената позиција.
Биографијата и мотивационото писмо треба да се достави во електронска верзија на е-пошта:
contact@myla.org.mk со назнака „Апликација за Адвокат / Правник (соодветно за позицијата за која
се аплицира) за Мобилни тимови за правна помош“. Во апликацијата задолжително да се наведе
за кој град од кој регион се аплицира. Рокот за аплицирање е до 7ми март 2018 година до 16:30 ч.
Пристигнатите биографии и мотивациони писма ќе бидат евалуирани од стручна комисија основана
од Управниот одбор на МЗМП. Критериуми кои ќе бидат земени во предвид се: целосно
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исполнување на условите од точка 6 на овој повик како и местото на живеење и работење на
кандидатот.
Единствено селектираните апликации според кои се исполнети горенаведените критериуми ќе
бидат контактирани.
Контакт лице за овој повик е Елена Георгиевска, е-пошта: egeorgievska@myla.org.mk и мобилен
телефон 078 382 893.
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