
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 четвртиот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ насловен: „ПЛАН ЗА ЧИСТ 
ВОЗДУХ“, кој ќе се одржи на 16.01.2019 година, со почеток во 10.00 часот во Медија центар, Влада 
на РМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи и драфтот од акциски план во склоп на програмата во 
прилог. 
 
Назив на вашата организација: МојВоздух 
 
Адреса (улица, број, општина): Амстердам, Кралство Холандија 
 
Електронска пошта (e-mail): hey@gorjan.rocks 
 
Телефонски број: +31617060994 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Горјан Јовановски (исти контакт информации 
наведени горе) 
 
Веб страница на вашата организација: https://mojvozduh.eu 
 
Наслов на вашата иницијатива: Систем за следење на реализација на планот за чист воздух 
 
На која од четирите компоненти се однесува вашата иницијатива? 
 
o Компонента 1. Мерки за директно справување со причините за загадување; 

o Компонента 2. Градење на јавната свест од предучилишна до пензионерска 

возраст; 

o Компонента 3. Регулаторни промени, неопходни за транзиција кон енергетски 

систем со ниска емисија; 

o Компонента 4. Имплементација на платформа за координација и следење на 

реализација на програмата; 

 
 
Проблеми и потреби: 
Во моментов не постои систем преку кој граѓаните ќе може да го следат спроведувањето на планот 
за чист воздух поточно: 

 Конкретни чекори кои ќе се преземаат 



 Институции задолжени за реализација на истите 

 Буџет и временска рамка за извршување на истите 

 Контакт лица за подетални информации, предлози и поплаки 
 
Објаснување на иницијативата: 
Веб страна, каде што на прост и едноставен начин ќе бидат набројани сите точки кои треба да се 
спроведат од државните институции во врска со планот за чист воздух.  
Со клик на некоја точка, се добива детално објаснување на акционен план за неа, која институција 
ја спроведува, со колкав буџет, со мерливи резултати кои ќе може да се проверат и од страна на 
независни експерти, граѓани и невладини организации. Покрај тоа, треба да има информации за 
краен рок на секоја точка до кога треба да се изврши, како и контакт лица околу самата точка каде 
што граѓаните може да се обратат со прашања, забелешки или поплаки. 
 
Страната треба да биде дизајнирана на многу едноставен, прост и интуитивен начин каде што секој 
граѓанин (без разлика на едукација, возраст и професија), ќе може да ги разбере сите приложени 
информации.  
 
Сајтот наликува на веќе постоечките системи дадени во прилогот на овој прашалник. 
 
Цели и очекувани резултати: 
Постоењето на ваков систем допринесува до транспарентноста околу извршување на истиот, и 
дозволува граѓаните, активистите и невладините организации да го следат прогресот.  
Дополнително, со ваков систем се создава атмосфера на политичка одговорност да секоја 
институција го изврши својот дел во дадените временски рамки, во спротивно тоа ќе биде јавно 
прикажан неуспех. 
 
Ваков сајт ќе ја подигне на граѓанската свест, како што тоа го направи МојВоздух, преку едноставно 
прикажување и лесно достапни информации околу загадувањето, како и чекорите за борба против 
истото. 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: 
Изработка на еден ваков сајт е многу мала инвестиција. Финансиски: 
 

 Домен – нема потреба, може да живее на постоечкиот домен на планот за чист воздух, или 
на некој владин домен 

 Хостинг – исто така нема потреба доколку се користи постоечки 

 Изработка – 500 EUR до 1000 EUR, во зависност од комплексноста на системот 
 
Временска рамка за изработка: Доколку се достапни сите податоци (точки, план, контакт лица...), не 
подолго од 1 месец. 
 
За одржување (полнење со информации) ќе биде потребно 1 лице кој повремено, по известување 
од контакт лицата за секоја точка од планот, ќе ги ажурира новите состојби на сајтот, заедно со 
доказен материјал придонесен од страна на контакт лицата. Ова лице ќе може да работи и на други 
проекти, бидејќи за ажурирање нема да биде потребно преголем период (едно ажурирање не 
треба да трае повеќе од 1 час по проект). 
  



Начелен план за мониторинг и евалуација: 
Доколку веб сајтот е изработен во дадената временска рамка, дадениот буџет и достапен на 
десктоп/мобилни уреди, тогаш е успешно спроведен. Дополнително, тој треба да е често ажуриран 
како што ќе се менува статусот на проектите, во спротивно, се побива целта на иницијативата. 
 
Допонително образложување на иницијативата кое не е опфатено со претходните прашања: 
Проектот може иницијално да биде само веб сајт кој ќе биде достапен на веб и мобилни уреди, а 
понатаму истиот да биде ажуриран и како мобилна апликација за уште полесно следење на 
информациите. 
 
Дополнително, за поголема отвореност на податоците, пожелно е да има отворено API (Application 
Programamble Interface) преку кој други сајтови/апликации ќе може да автоматски да ги влечат 
информациите за статусот на проектите (пример да има интеграција со МојВоздух со цел поголема 
опфатеност на податоците) 
 
Прилози (опционално):  
Пример на слични сајтови кои веќе се во функција, со различни функциоалности:  
https://trudeaumetre.polimeter.org/ 
https://edition.cnn.com/interactive/2017/politics/tracking-trumps-promises/index.html 


