
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: Здружение за заштита на граѓанските права Но Пасаран Скопје 
 
Адреса (улица, број, општина):  11-ти Октомври 2-3/6 Скопје  
 
Електронска пошта (e-mail): ualopovi@gmail.com 
 
Телефонски број: 075282348 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Ненов Марјан 
 
Веб страница на вашата организација:  fb: ua lopovi  
 
Наслов на вашата иницијатива: Организирани криминални профитерски шеми 
 
Проблеми и потреби: (Идентификувајте ги проблемот и потребата, вклучувајќи податоци од 
претходни истражувања и анализи. Максимум еден параграф.) 
 
1. Монополско однесување на компании 
2. Приватен бизнис на лица од власта 
3. Злоупотреба на судството заради профит 
4. Проблеми со нотарската комора и комората на извршители 
5. Учеството на банките во профитерската шема 
6. Прикривање на организираниот криминал од страна на институциите 
 
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.) 
 
Со оваа иницијатива сакаме да се идентификуваат сите криминогени учесници во еден ланец од 
профитери кои со помош на државните институции извршиле рекетирање и грабеж врз граѓанинот. 
Притоа граѓанинот не е само материјално оштетен туку нанесени му се и други правни и морални 
повреди, како и ускратено му е правото да се брани во судот за да се заштити од организираниот 
криминал. 
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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.) 
 
Да се спречи профитерската шема, да се поднесат одговорности, да се поднесат кривилни пријави, 
да се донесат нови законски и подзаконски акти во корист на граѓанинот со кои ќе се спречан идно 
вакви или слични злоупотреби на положби и кршења на Уставот и Законите. Обештетување на 
граѓаните, правно и финансиско. 
 
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.) 
 
Предвидуваме дека за спроведување на една ваква иницијатива која би траела околу една година 
се потребни опремена канцеларија, материјали за работа, и некои основни средства и трошоци. За 
реализација би биле потребни околу 1000 евра месечно во времетраење од една година или 
севкупно 12000евра. Буџетот би го испратиле накнадно доколку ја прифатите оваа иницијатива. 
 
Начелен план за мониторинг и евалуација: (Објаснете како планирате да го следите и оцените 
спроведувањето на вашата иницијатива. Максимум еден параграф.) 
 
Организацијата ќе определи надзорно тело од своето членство кое ќе го следи работењето на 
активистите и волонтерите. Месечни извештаи ќе бидат пракса во кои ќе се рапортираат 
активностите и финансиите. 
 
Прилози (опционално):  
/ 


