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Отворен повик за вклучување во Мрежата за подобра легислатива 
 

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за 

економски анализи (ЦЕА) во периодот јануари 2017 – декември 2019г. ќе анализираат како 

се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на 

законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на 

јавните политики во земјата, преку проектот „Проценка на влијанието на регулативата во 

сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази“ чиј буџет изнесува 

332.099 ЕУР и е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од 

298.889 ЕУР.  

Проектот „ПВР во сенка“, ќе придонесе за унапредување на доброто владеење преку 

вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на 

спроведувањето на ПВР. Целта на проектот е да се зголеми можноста за активно 

вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните 

политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки. 

Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од 

граѓанското општество и државните институции. Доброто спроведување на ПВР ќе 

придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, 

зголемено ниво на законска сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена 

транспарентност на политичките процеси.  

 

 

Целта на мрежата и предвидени активности 
 

Мрежата за подобра легислатива ќе има стратешки фокус поставен на добро владеење и 

квалитетна легислатива. Ќе биде креирана преку работилници, состаноци и он-лајн сесии со 

цел да мониторира и истражува. Членовите на мрежата заеднички ќе изградат платформа 

за да се постигне повисоко ниво на добро владеење во земјата. 

Членови на мрежата ќе бидат приближно 10 здруженија на граѓани кои ќе бидат 

селектирани преку овој отворен повик. Мрежата ќе биде формирана и стратешки поставена 

преку сет од 3 работилници во период од 6 месеци, додека нејзините капацитети во насока 

на ПВР, застапување и лобирање ќе бидат изградени преку 5 неколкудневни работилници.  

Конкретни активности на мрежата ќе бидат: состаноци и конференции меѓу членовите на 

мрежата и државни институции, на дел од претставниците од мрежата ќе им биде дадена 

можност да бидат дел од една студиска посета во земја членка на Европска Унија. 

Здруженијата на граѓани кои ќе бидат членки на мрежата ќе имаат можност да аплицираат 

на отворен повик за имплементирање на проектни идеи во рамки на програмата за мали 

грантови која изнесува приближно 4 305 000 денари.  
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Критериуми за учество  
Право на учество на повикот имаат граѓански организации кои: 

o Се регистрирани во Република Македонија како здруженија или форми на 

нивно здружување согласно Законот за здруженија и фондации; 

o Се основани најмалку една година пред датумот на објавување на овој повик; 

o Нивната мисија, визија и фокус на делување е во насока на добро владеење; 

o Имаат спроведено активности/проекти во областа на демократијата и 

владеењето на правото; 

o Имаат организациски капацитет и јасен мотив за да се вклучат во активностите 

на мрежата. 

 

На повикот не можат да учествуваат организации кои се корисници на грант 

(beneficiary), од Делегацијата на Европската Унија, ниту како координатор, ниту како 

партнер, во рамките на Програмата на ИПА за поддршка на граѓанското општество и 

медиумите за 2015 година (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2015) - повик 

EuropeAid/151569/DD/ACT/MK. 

 

Повикот ќе биде отворен од 07 до 20 април 2017г. Здруженијата на граѓани можат да ги 

испраќаат своите апликации во електронска форма заклучно со 20 април (четврток) 

23:59ч. на pankovski@idscs.org.mk со назнака во предмет “Апликација за Мрежа за 

подобра легислатива”. За прашања поврзани со повикот и апликацијата лице за 

контакт е Марко Панковски (pankovski@idscs.org.mk / +38971 581 866). 

 

Процесот на селекција на апликации од здруженијата на граѓани кои ќе бидат дел од 

мрежата ќе трае до 27 април. Организациите кои учествувале со апликација на 

отворениот повик ќе бидат известени за одлуката за вклучување во мрежата 

најдоцна до 28 април. 

 

Покрај пополнетата апликација, во прилог на  вашиот e-mail прикачете:  

Анекс 1: Портфолио на организацијата за тековни и завршени проекти во изминатите 

2 години,  

Анекс 2: Тековна состојба на организацијата од Централен Регистар, не постара од 6 

месеци.  
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