
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 вториот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ насловен: „БОРБА ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈА“, кој ќе се одржи на 06.07.2018 година, со почеток во 12.00 часот во Свечена сала, 
Влада на РМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи. 
 
Назив на вашата организација: Интернет Хотлајн Провајдер Македонија 
 
Адреса (улица, број, општина): Антон Попов 28, Гази баба 
 
Електронска пошта (e-mail): inhopemk@yahoo.com  
 
Телефонски број: 070606785 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Виолета Ѓорѓиевска 
 
Веб страница на вашата организација: https://www.facebook.com/Internet-Hotline-Provider-
Macedonia-191029614248249/  
 
Наслов на вашата иницијатива: Подобрување на системите за пријавување на злоупотреби во 
системите за јавни набавки преку надгледување на работата на системите за кибернетичка 
обработка на податоците и анализа на тековните иницијативи за промена на законите поврзани со 
дејствија на корупција 
 
Проблеми и потреби:(Идентификувајте ги проблемот и потребата, вклучувајќи податоци од 
претходни истражувања и анализи. Максимум еден параграф.) 
 
Случај1: при процесот на аукција за понуди на тендер, кај 1 од фирмите учеснички е забележано 
дека нема интернет конекција во фирмата и на тој начин не и било дозволено учество на 
последниот круг на надавање.  
Случај 2: злоупотреба на политичка позиција за лажирање на законодавни промени и 
овозможување на укрупнување на капитал за влез на странска инвестиција и при тоасе крши 
законот против монополи и се овозможува наместо 3, да се има 2 мобилни оператори, а тогашниот 
преставник на институцијата дава оставка и се вработува во филијала на странската инвестиција во 
3та земја;  
Случај 3: пријава на мобинг во државна институција преку нелеглано снимени матријали од страна 
на вработен до НВО сектор - за да избегне можност за реваншизам од страна на раководен кадар, 
случајот беше пријавен до надлежната институција, не знаеме дали е постапено понатаму... 
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можноста ствиркачот да биде кривично гонет затоа што не леглано ги собрал матријалните докази 
со индиции за криминлани активнсоти... 
 
Објаснување на иницијативата: (Објаснете ја вашата иницијатива, односно што е она кое вие го 
предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција. Максимум два параграфи.) 
 
Ризикот на можни злоупотреби во ИКТ сверата е висок, како и неможноста за анонимни пријави од 
страна на вработените од државни институции и од приватниот сектор преку пријавување на 
нелеглано стекнати матријалните докази од дигитална природа. Поради тоа (не знам дал има такви 
иницијативи во ЕУ и светот) предлагам мониторинг на електронскиот сообраќај за времее на 
аукциите при јавни набавки, мониторинг на работата на ИКТ персоналот во државните институции 
кои се одговорни за одрќливост на електронскиот систем за јавни набавки, тестирање на 
платформите пред нивно имплементирање (затоа што тие системи се манипулирани од човеков 
фактор) итн... контролата треба да ја врши ГО за да се овозможи вмешување на неутрална страна во 
системот на контрола на информациите и при тоа се овозможи правилен расплет на можните 
злоупотреби при ситемот за јавни набавки. надлежни институции МИОА; МВР; ЈО; итн... ова е голем 
процес. и најверојатно ќе влезе во сверата на доверливо работење и не знам дал ќе треба јавно да 
се дискутира за ова... 
 
Цели и очекувани резултати: (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе 
предложената иницијатива. Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе 
се промени доколку се спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.) 
 
Цели: 1. заштита на свиркачите, 2 подобрување на системот за борба против корупција, 3. 
подобрување на системот за јавни набавки.  
Резултати: 1. намален ризикот фактор злоупотреби во ИКт сверата од страна на човеков фактор, 2. 
функционална платформа за борба против корупцијата и оргнизирн криминал од сите засегнат 
страни 3. зголемен број на пријави ... итн ... 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: (Наведете, доколку можете, јавни 
финансиски импликации за реализација на предложената иницијатива, т.е. проценка колку 
буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот предлог. Претставете ја временската 
рамка на спроведување на иницијативата.) 
 
Подолго време ја имам идејава согласно информациите што неофицијано ги добивам ... Ова го 
пишувам за да може да се развие 1 таква иницијатива, без политичка воља истата нема да може да 
се имплемнтира... фин. импликации треба накнадно да се развиваат, оти една таква платформа 
треба да хардверски ис софтверки да се опреми... голем процес е ова... 
 
Начелен план за мониторинг и евалуација: 
(Објаснете како планирате да го следите и оцените спроведувањето на вашата иницијатива. 
Максимум еден параграф.) 
 
нема... како што пишав, ова е она иницијатива која треба да се изанализира по деално... 

Прилози (опционално): / 


