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Проект на УСАИД за граѓанско општество 
 

Обуки за претставници од граѓански организации и неформални групи 
 

Опис на темите 
 

 
Буџетска транспарентност и отчетност  
 
Обуката  ќе  им овозможи на  учесниците да  ја  разберат  буџетската  транспарентност  како  клучен 
елемент за зголемување на отчетноста од страна на креаторите на политиките и подобрувањето на 
буџетските  политики.  Буџетската  транспарентност  го  олеснува  пристапот  на  граѓаните  до 
информациите  за  приходите  и  расходите  на  властите  на  централно  и  локално  ниво,  а  бидејќи 
буџетите  се  главните  документи  во  кои  се  наведени  приоритетите  на  властите  во  однос  на 
политиките,  полесниот  пристап  на  граѓаните  до  нив  е  предуслов  за  јавното  учество  во 
распределбата на јавните средства.  
Обуката  ќе  им овозможи на  претставниците  на  невладините  организации  стекнување  знаења и 
информации  за  мониторирање,  анализирање,  дебатирање  и  застапување  за  буџетска 
транспарентност и отчетност.  
Во рамки на обуката ќе бидат разработени следниве сегменти: 

- јавни финансии, фискална политика, буџет и буџетски процес, легални рамки 
- буџетска транспарентност и отвореност ‐ каде се наоѓа Македонија во однос на фискалната 

транспарентност?  како  да  се  мери  и  мониторира  буџетската  транспарентност  на 
национално ниво? 

- буџетска транспарентност  на локално ниво; анализа на основните буџетски документи во 
локалната самоуправа 

- како да се мониторира буџетската транспарентност на локално ниво?  
- споредби помеѓу општините во Македонија во планирањето и остварувањето на приходите 

и расходите 
- анализа на  транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници во Македонија; дали 

во Македонија има потреба и услови за буџетирање базирано на перформанси? 
- начини на зголемување на фискалната транспарентност на национално и локално ниво 
- подготвување граѓански буџет  

 

 
Следење на трошењето на јавните пари  
 
Обуката  ќе  биде  наменета  за  унапредување  на  вештините  на  претставниците  на  невладините 
организации  за  истражување  на  законитоста,  транспаретноста  и  отчетноста  на  институциите  на 
национално и на локално ниво во трошењето на јавните пари. Во фокусот на обуката ќе бидат:  

- расветлување на проблемите кои ја генерираат корупцијата во јавните набавки;  



- приказ на состојбите во Македонија низ призма на меѓународните организации; отворање 
на прашањето на целисходност на јавните набавки;  

- обврски во однос на транспарентноста превземени со иницијативата за Отворено Владино 
Партнерство (ОВП);  

- користење на ЕСЈН (електронскиот систем за јавни набавки) како алатка за прибирање на 
податоци.  

Во  насока  на  зголемување  на  капацитетитет  на  невладините  организации  да  влијаат  врз 
институциите  за  поголема одговорност  и  отчетност  во  трошењето на  јавни пари,  во  рамките  на 
обуката секој учесник ќе изработи План за истражување на јавните набавки во одредена општина/и 
или област (здравство, образование, култура итн.). Плановите ќе бидат изработени според следните 
параметри:  приказ  на  јавните  набавки  во  општина/и  или  конкретна  област;  транспарентност  и 
отчетност  пред  граѓаните;  конкурентноста  во  јавните  набавки;  еднаквиот  третман  и 
недискриминација како и функционалност на системот на јавни набавки.  

 

 
Европски фондови  
 
Оваа обука содржи два модула: Програмирање на европските фондови и Како да се аплицира за 
европски фондови. Секој модул ќе биде тридневна обука која ќе обезбеди знаење за програмите 
на ЕУ за финансирање на граѓанските организации и вештини за аплицирање за овие програми. 
Обуката  ќе  поттикне  соработка  на  учесниците,  овозможувајќи  вмрежување  за  понатамошна 
подготовка на пријави за ЕУ фондовите. Размената на знаења и искуства помеѓу учесниците ќе биде 
фасилитирана во мали групи во текот на обуката. 
 
Првиот модул Програмирање на европските фондови ќе ги опфати следниве теми: 

- Образложение на финансиските инструменти на ЕУ (Накусо за Политиката на проширување; 
Кратка историја и новата Стратегија за проширување 2014‐2015); 

- Процесот на планирање и програмирање (стратешки документи –Европа 2020, SEE 2020 и 
како беше порано); 

- Буџетските одлуки во ЕУ и барањата за буџетска дисциплина;  
- ИПА 1  (2007‐2013‐кратка  историја  и  податоци),  ИПА 2  (2014‐2020 –  основи,  Стратешкиот 

документ за земјата, Планските документи) 
- Програмите на Заедницата (кратка историја и податоците за Македонија) 
- Програмите на Унијата (новата генерација на Програмите на Заедницата) 

  
Вториот модул Како да се аплицира за европски фондови ќе ги опфати следниве теми:  

- Идентификување на  европските фондови  отворени  за Македонија  (подобност  за  ИПА 2, 
Програмите на Унијата и други фондови) 

- Барање на корисни линкови и формулари за аплицирање 
- Запознавање со формалните законски барања за аплицирање на ИПА 2 и Програмите на 

Унијата 
- Запознавање со соодветните формулари за аплицирање 
- SWOT анализа и Логичка рамка како основна подготовка на апликациите (вежби) 
- Буџетирање и Спроведување (вежби) 

 
 

 



Владеење на правото, демократија и човекови права  
 
Тридневната  обука  ќе  им  овозможи  на  учесниците  да  се  здобијат  со  знаење  и  вештини  за 
постигнување  на  критериумите  на  Европската  унија  во  областа  на  владеење  на  правото, 
демократијата и човековите права. Оваа обука ќе ги опфати следниве теми:  

- Основни принципи на правото на Европската унија и основни европски вредности 
- Инструменти за заштита  
- Копенхашки критериуми 
- Поглавје 23 – Судство и основни права 
- Поглавјето за основни права наспроти Европската конвенција за човекови права 
- Европскиот суд на правдата наспроти Европскиот суд за човекови права 
- Нелибералната демократија како закана за вредностите на ЕУ  
- Иницијативата на членките на Европската унија за заштита на „Владеење на правото“ (План 

на Европската комисија за зашттиа на „владеење на правото“) 
- Условеноста и процесот на пристапување кон ЕУ  

 


