
Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации 
Образец за пријава на иницијативи 

 
 
Почитувани претставници на граѓанските организации, 
 
Ви благодариме за интересот за пријава на иницијатива во рамки на вториот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ насловен: „БОРБА ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈА“, кој ќе се одржи на 06.07.2018 година, со почеток во 12.00 часот во Свечена сала, 
Влада на РМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи. 
 
Назив на вашата организација: Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје  
 
Адреса (улица, број, општина): Митрополит Теодосиј Гологанов 42А/3 
 
Електронска пошта (e-mail): misha@idscs.org.mk 
 
Телефонски број:  38923094760  
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Миша Поповиќ 071 211439  
 
Веб страница на вашата организација: idscs.org.mk  
 
Наслов на вашата иницијатива: Соработка при прибирање информации од јавни претпријатија 
 
Проблеми и потреби: (Идентификувајте ги проблемот и потребата, вклучувајќи податоци од 
претходни истражувања и анализи. Максимум еден параграф.) 
 
Јавните претпријатија оперираат со значителни финансиски средства и работат во полиња кои 
отвораат ризици од корупција и клиентелизам. Потребно е засилено набљудување на нивната 
работа како и изборот и стручноста на нивните менаџери за да не ја злоупотребуваат работата на 
институцијата во корист на приватен интерес. 
 
Објаснување на иницијативата: (Објаснете ја вашата иницијатива, односно што е она кое вие го 
предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција. Максимум два параграфи.) 
 
Иницијативата е дел од проект кој ИДСЦС веќе го води и вклучува прибирање на податоци од 
јавните претпријатија и незивисни тела за: 1. луѓето кои ги раководат и 2.правила и процедури кои 
се применуваат за да добро се управува со институциите и се намалуваат ризиците за корупција и 
клиентелизам. Иницијативата има цел да се воспостави соработка со повеќе Владини тела кои ќе 
помогнат (посредуваат) во непречено прибирање на податоци. Пред се се мисли на МИОА, но 
иницијатата се однесува и на други министерства. 
 



Цели и очекувани резултати: (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе 
предложената иницијатива. Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе 
се промени доколку се спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.) 
Алатката за набљудување која ќе биде развиена за потребите на проектот на ИДСЦС (финансиран 
од Британската амбасада) сакаме да биде корисна за Владата бидејќи може да и помогне таа 
самата да ја употребува во оценување колку други институции, некои под нејзина надлежност, 
некои под надлежност на општините, имаат управувачки ризици. Помошта која Владата би ни ја 
дала во овозможување соработка со целните институции (претпријатијата) ќе создаде 
функционален набљудувачки систем корисен за сите. 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: (Наведете, доколку можете, јавни 
финансиски импликации за реализација на предложената иницијатива, т.е. проценка колку 
буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот предлог. Претставете ја временската 
рамка на спроведување на иницијативата.) 
 
Имајќи предвид дека проектот е веќе финансиран, трошоците на страна на Владата се минимални и 
вклучуваат време поминато на работни средби, настани, како и писма и комуникација со целните 
групи со цел обезбедување соработка со ИДСЦС. 
 
Начелен план за мониторинг и евалуација: (Објаснете како планирате да го следите и оцените 
спроведувањето на вашата иницијатива. Максимум еден параграф.) 
 
Успешноста на иницијативата се мери во две фази - успешно воспоставена соработка со Владата за 
јавни претпријатија под нејзина надлежност и втора фаза успешно прибирање на податоци од 
предвидените 180 институции. 
 
Прилози (опционално):  
/ 


