
 

 

 

 
 

  
       

                                                                                                                          

 

 

 

  

 

   

 

 

 

Повик до организациите од граѓанското општество за 

изразување интерес за зачленување во Националните работни 

групи за следење на реформата на јавната администрација  

Институтот за Европска Политика (ЕПИ) од Скопје (European Policy Institute, EPI) од името на 

регионалната Мрежа Мисли за Европа (Think for Europe Network)- TEN, во рамките на проектот 

ВеБЕР, ги поканува сите заинтересирани организации од граѓанското општество од  Република 

Македонија да учествуваат во формирањето и потоа во работата на Националните работни 

групи (НРГ) за следење на реформата на јавната администрација во Западниот Балкан.  

Националната работна група е национален консултативен механизам, кој овозможува учество 

на граѓанското општество во дијалогот со релевантните јавни власти за дефинирањето и 

следењето на процесите за реформа на јавната администрација (РЈА) во Западниот Балкан 

(ЗБ). Националните работи групи се основани во сите земји од Западниот Балкан, како дел од 

поширокиот консултативен механизам за дијалог за Реформата на јавната администрација во 

рамките на Платформата ВеБЕР1, основата во Подгорица, во ноември 2016 г.  

Националните работни групи овозможуваат дијалогот за РЈА да ги вклучи сите нивоа на 

ангажман на граѓанското општество, преку учество на граѓански организации во опфатените 

земји кои работат и на локално и на национално ниво.  

Националните работни групи се отворени за членство на сите заинтересирани 

организации од граѓанското општество. Доколку сакате Вашата организација да стане 

членка, Ве молиме, од името на Вашата организација, да ни доставите Писмо за 

изразување интерес, кое ќе вклучи и краток опис на претходните искуства на Вашата 

организација во областа на РЈА (основни искуства во однос на РЈА). Доколку Вашата 

организација до сега не работела во оваа област, ќе биде доволно доколку дадете опис 

на мотивите на организацијата за да започне да работи во областа на РЈА.  

Со цел да имате целосно пополнета пријава, освен Писмото за изразување на интерес Ве 

молиме да го пополните и Прашалникот за оценката на потребите на организациите од 

граѓанското општество за градење на капацитетите во областа на РЈА. Прашалникот е 

достапен на следниов линк: Прашалник за само-оценување на потребите на организациите од 

граѓанското општество.  Пријавите треба да се достават не подоцна од 7 март, на следната е-

мејл адреса:  vaska.ristovska@epi.org.mk. 

Зошто да се зачлените во НРГ?  

Особениот карактер на Платформата ВеБЕР и на НРГ формирани во рамките на Платформата 

наоѓа израз во сеопфатниот приод кој се концентрира на сите нивоа на управување и на 

                                                
1 Платформата ВеБЕР е регионална платформа за консултации, водена од граѓански организации од 

Западниот Балкан (ЗБ), насочена кон одржување на дијалог со јавните власти во земјите од Западниот 

Балкан за процесот на РЈА- процес кој се одвива едновремено во сите земји од Западниот Балкан, За 

повеќе информации за Платформата ВеБЕР посетете ја интернет страницата  http://www.par-

monitor.org/pages/purpose  

http://www.par-monitor.org/pages/purpose
http://www.par-monitor.org/pages/purpose
http://www.par-monitor.org/pages/purpose
https://www.surveymonkey.com/r/WeBER_NWG_Questionnaire_Macedonia
https://www.surveymonkey.com/r/WeBER_NWG_Questionnaire_Macedonia
mailto:vaska.ristovska@epi.org.mk
http://www.par-monitor.org/pages/purpose
http://www.par-monitor.org/pages/purpose


 

 

 

 
          

                                                                                                                          

 

 

 

  

 

   

 

 

 

градење на партнерства меѓу организациите од граѓанското општество на повеќе нивоа и 

следствено на зголемувањето на нивното влијание во следењето на РЈА. Конкретно НРГ: 

 Создаваат можности за локалните организации од граѓанското општество, кои немаат 

претходно големо искуство во областа на РЈА да го прошират полето на нивно 

дејствување со активности во оваа област. Затоа сите граѓански организации се 

поттикнуваат да предложат идеи за проекти и да се пријават за мали грантови за 

следење на реформата на јавната администрација во нивните земји;  

 Ги вклучуваат организациите од граѓанското општество во земјата кои се вистински 

заинтересирани и/или активни во следењето на работа на локалните (општински и под-

националани) управи; 

 Создаваат можности за организациите од граѓанското општество да ги изградат 

сопствените капацитети преку обуки и работилници конкретно дефинирани според 

нивните потреби и преку можна поддршка за примена на Методологијата за следење на 

РЈА на национално и на локално ниво.2 

Главната идеја за основањето на НРГ е да се соберат на едно место што е можно повеќе 

организации од граѓанското општество и да се создаде сеопфатен кредибилен домашен 

механизам кој ќе ги претставува мислењата и ставовите на граѓанското општество во дијалогот 

со јавните власти во процесот на следење на РЈА. НРГ ја следат логиката и структурата на 

Платформата ВеБЕР, која обезбедува заеднички простор за вклучување на организациите од 

граѓанското општество во следењето на РЈА и во дијалогот на регионално и на национално 

ниво. Секој национален конзорциум во рамките на Платформата претставува Национална 

работна група во односната земја, која ги зема предвид специфичните карактеристики на 

граѓанското општество наспроти достапноста и потребата за застапување и истражување 

засновано на докази за РЈА. Организациите од граѓанското општество кои ја водат и 

координираат Националната работна група (која исто така се нарекува и „национален 

конзорциум“) , а кои истовремено се и членки на Платформата на регионално ниво се следниве: 

 Институтот за европска политика (ЕПИ), Скопје  (European Policy Institute -EPI) 

(Координатор на Националната работна група и партнер на проектот ВеБЕР),  

 Институтот за развој на заедниците (ИРЗ), Тетово (Community Development Institute - 

CDI) 

 Центарот за управување со промени (ЦУП), Скопје (Centre for change management - 

CCM), 

 Асоцијацијата за развојни иницијативи Зенит, Скопје (Association for Development 

Initiatives - Zenith). 

                                                
2 Методологијата за следење на РЈА е методологија за независно следење на РЈА од страна на 

граѓанското општество во земјите од Западниот Балкан. Методологијата за следење на РЈА е заснованата 

на начелата за селекција на СИГМА, кои се најпогодни за граѓанските организации за следење, како и на 

составувањето на сопствени квантитативни и квалитативни индикатори за мерење на реформата. На 

крајот, примената на Методологијата за следење на РЈА помага да се следи не само напредокот на РЈА 

во секоја земја од Западниот Балкан, туку исто така овозможува регионално рангирање на земјите со 

користење на регионалната Табела на резултати во спроведувањето на РЈА. За повеќе информации 

видете: http://www.par-monitor.org/pages/par-monitor-methodology. 

http://www.par-monitor.org/pages/par-monitor-methodology


 

 

 

 
          

                                                                                                                          

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Членовите на Платформата во Република Македонија, како и членовите на Платформата од 

останатите земји,3 се избрани преку Отворен повик за изразување на интерес. 

За повеќе информации за функционирањето, структурата и погодностите кои произлегуваат од 

членството во Националните работни групи за Реформа на јавната администрација, видете го 

предлог Концептуалниот документ за Национални работни групи за РЈА4, приложен како Анекс 

кон овој Повик за изразување на интерес.  

Главната цел на Проектот ВеБЕР, финансиран од Европската унија и ко- финансиран од 

Кралството Холандија, е да се зголеми релевантноста, учеството и капацитетот на 

организациите од граѓанското општество и на медиумите во земјите од Западниот Балкан за 

застапување и за извршување влијание врз дефинирањето и спроведувањето на реформата на 

јавната администрација (РЈА). За повеќе информации за Проектот посетете ја интернет 

страницата на Проектот ВеБЕР http://www.par-monitor.org 

 

 

                                                
3 Сите членки на Платформата ВеБЕР можете да ги видите на: http://www.par-monitor.org/pages/members 

4 Концептуалниот документ за Националните работни групи за РЈА е составен како дел од тригодишниот 

проект на ВеБЕР (Проект за помош на граѓанското општество во Западниот Балкан за следење на 

реформата на јавната администрација- ВеБЕР), финансиран од Европската унија и ко- финансиран од 

Кралството Холандија. Посетете ја интернет страницата на ВеБЕР: http://www.par-monitor.org   

http://www.par-monitor.org/
http://www.par-monitor.org/pages/members
http://www.par-monitor.org/

