
 

       
   

Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација 

Проектот е финансиран од Европската Унија 

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија. 
 

Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје.  
Тел/Факс: +389 2 30 94 760, www.idscs.org.mk, contact@idscs.org.mk 

     
 

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид институтот за економски 
стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во рамки на 
проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ 
објавуваат 

 

П О В И К 

За аплицирање за мали грантови (до 180 000 денари) за граѓански организации за 
спроведување на проекти за спречување на конфликтот на интереси и корупцијата во јавната 

администрација на локално ниво 

 

 

Опсег на повикот:  

Повикот е наменет за сите граѓански организации регистрирани на територијата на Република 
Македонија, во период не помал од две (2) години од денот на објавување на повикот.  

Теми од интерес: 

 Случаи на судир на интереси, корупција, непотизам, нетранспарентно извршување на 

јавните набавки во единиците на локалната самоуправа во Република Македонија. 

 Случаи на напредување во службата спротивни на системот на заслуги во јавната 

администрација на локално ниво.  

 Случаи на нефер и нетранспарентни процеси на вработување во јавната администрација 

на локално ниво. 

 Позитивни практики: политики на локално ниво насочени кон спречување на појавите на 

судир на интереси, корупција, непотизам и нетранспарентно извршување на јавните 

набавки. 

 Останати теми кои ја покриваат генералната тема „спречување на конфликтот на 

интереси и корупцијата во јавната администрација на локално ниво“. 

Методолошки приод:  

Од граѓанските организации се очекува да ја следат „Методологијата за истражување на судир 
на интереси и корупција во јавната администрација на локално ниво“ (прикачена кон повикот). 
Организациите треба да ги комбинираат методите на деск истражување (преглед на достапни 
студии, придобивање информации од јавен карактер) и теренско истражување (полу-
структуирани интервјуа, фокус групи) при спроведувањето на истражувачките проекти.  

Очекувани резултати:  

Од граѓанските организации се очекува своите истражувачки наоди да ги преточат во Извештај 
од истражувањето (10-15 страници, А4 формат), како и да организираат јавна 
презентација/промоција на истражувањата во своите локални средини. 
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Финансиска поддршка:  

Буџетот на секој одобрен проект не може да биде поголем од 180 000 денари, од кои 19% од 
вкупниот буџет организациите мораат да го обезбедат од свои извори. Во рамки на повикот ќе 
се доделат најмногу 15 грантови во максимална вкупна вредност од 2 700 000 денари. 

Дозволени трошоци: 

 Финансиски надоместок за лицата кои го имплементираат проектот (плати, хонорари)  

 Трошоци поврзани со истражувачки активности  

 Комуникации (телефон, интернет, пошта) 

 Превоз за потребите на проектот 

 Трошоци поврзани со јавната презентација/промоција на истражувачките извештаи 

(изнајмување на простор и други трошоци) 

Друга поддршка од проектните партнери:  

Избраните организации ќе бидат поддржани во имплементацијата на проектите преку две 
посебни обуки во организација на проектните партнери: 1) обука за истражувачки методи и 
изработка на извештаи од истражувањата и 2) обука за дисеминација на истражувачките 
резултати. Обуките се задолжителни за сите избрани организации.  

Во текот на имплементацијата на проектите, избраните организации ќе бидат поддржани и преку 
менторство од страна на проектните партнери.  

Сите подготвени извештаи од истражувањата ќе бидат вклучени во една публикација во издание 
на проектните партнери.   

Критериуми за селекција: 

Организациите ќе бидат избрани врз база на доставените апликации. Преку апликациите 
организациите треба да покажат релевантност на својот истражувачки предлог, способност за 
планирање на проектните активности, користење на Методологијата за истражување на судир 
на интереси во јавната администрација на локално ниво, како и да демонстрираат капацитет на 
организацијата за спроведување на зацртаните цели. Проектните предлози мораат да бидат 
добро структуирани, аргументирани и реално спроведливи.   

Начин на селекција:  

Селекцијата ќе биде спроведена од Комисија составена од претставници на проектните партнери 
ИДСЦС, ОИ, МИМ и двајца надворешни оценувачи. При селекцијата ќе се води сметка за 
рамномерната регионална застапеност на граѓанските организации.  

Рокови: 

 Доставување на апликации: 11 јуни – 11 јули 2014. 

 Објавување на грантистите: до 18 јули 2014. 

 Обука за истражувачки методи и изработка на извештаи од истражувањата: 25 јули 2014 

 Спроведување на проектите: 25 јули – 25 октомври 2014 

 Обука за дисеминација на истражувачките резултати: октомври 2014 
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Аплицирање: 

Граѓанските организации можат да аплицираат со пополнување на соодветната апликација 
прикачена кон овој повик. Форматот на апликацијата мора да биде запазен, како и критериумите 
наведени во овој повик. Последната страна од апликацијата мора да биде потпишана од 
законскиот застапник на граѓанската организација.  

Кон апликацијата треба да се прикачат следните документи: 

1) Тековна состојба издадена од Централниот регистар.  

2) Биланс на приходи и биланс на успех од завршната сметка од 2013 година.  

Целосните апликации со придружните документи треба да се испратат во електронска форма на 
povici@idscs.org.mk (со назнака во subject: Граѓанска мрежа - Повик за мали грантови) не 
подоцна од 11 јули 2014.  

 

 

Контакт лице: Јован Близнаковски,  
Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС)  

jovan@idscs.org.mk; povici@idscs.org.mk 
+ 389 2 3094 760  
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