
 
 
 
 
 

ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ 

за подготовка на кост-бенефит анализи во рамки на проектот ФИСКАСТ: Градење 

капацитет и алатки за фискална одговорност, одржливост и транспарентност во 

Македонија 

 

1. Цел на повикот 

Институтот за економски истражувања и политики Finance Think, Скопје во рамки на 

проектот ФИСКАСТ: Градење капацитет и алатки за фискална одговорност, одржливост 

и транспарентност во Македонија, поддржан од Британската Амбасада, Скопје, објавува 

повик за подготовка на кост-бенефит анализа на одредена јавна политика поврзана со 

трошењето на буџетските средства.  

Општа цел на проектот е да се зголеми капацитетот на граѓанските организации за 

економски дијалог во земјата врз основа на докази, овозможувајќи попартиципативно 

и потранспарентно креирање на јавните политики, со фокус врз фискалните политики и 

зголемување на јавната свест за трошењето на јавните пари. 

Целта на повикот е да добие предлози за квантитативна кост-бенефит анализа на 

избрана јавна политика што вклучува трошење јавни пари, поднесени од тематски-

фокусирани тинк тенк организации во Македонија. 

 

2. Теми за истражување 

Во рамки на овој проект може да се истражува политика поврзана со трошењето на 

јавните пари. Од посебен интерес е анализа на јавни политики со поголеми буџетски 

зафаќања. Оттука, приоритетни за кост-бенефит анализа ќе се сметаат следните 

политики: 

- Континуирано зголемување на пензиите; 

- Субвенционирање на земјоделството; 

- Либерализацијата на пазарот на електрична енергија; 



 
 
 
 

- Дисперзираните студии во високото образование; 

- Активните мерки за вработување. 

Finance Think е подготвен да разгледа и предлог за кост-бенефит анализа во друга 

област. 

 

3. Подобност и критериуми за избор 

Повикот е отворен за сите организации, фирми и индивидуални истражувачи кои ги 

исполнуваат следните услови: 

- Активно работат во областа за која се пријавуваат; 

- Имаат демонстриран капацитет за изработка на кост-бенефит анализа. 

 

4. Рок за аплицирање 

Рокот за аплицирање е 15 декември 2015, до 16 часот. 

Временска рамка: 

21 декември 2015 Известувања за прифаќање / одбвање на пријавата 

28 декември 2015 Потпишување на договорите 

1 јануари – 15 февруари 2016 Подготовка на анализите 

По 15 февруари 2016 Дисеминација 

 

5. Финансиски и експертски аранжман 

За спроведување на анализата, Finance Think ќе обезбеди грант во бруто износ од 

180.000,00 денари за секоја прифатена пријава. Износот ги опфаќа сите трошоци за 

спроведување на анализата и хонорари на вклучените истражувачи. 

По спроведувањето на анализата, Finance Think ќе обезбеди и рецензија од реномирани 

експерти од областа на истражување. Постапувањето по забелешките на рецензијата ќе 

биде задолжително. 



 
 
 
 
Начин на исплата на средствата: 

- 30% по потпишување на договорот 

- 30% по поднесувањето на финалниот драфт од анализата 

- 40% по одобрувањето на анализата од страна на рецензентот. 

 

6. Јавно претставување на истражувањата 

Истражувачите ќе имаат обврска јавно да ги презентираат своите истражувања во текот 

на март 2016 година. 

 

7. Етички напомени 

Истражувачите се обврзуваат коректно да ги наведуваат изворите на податоци во 

истражувањето. Во случаи на плагијаризам, Finance Think ќе го раскине договорот со 

организацијата и ќе бара поврат на средствата уплатени за истражувањето. 

 

8. Начин на пријавување 

Сите заинтресирани организации треба да поднесат пополнет формулар за 

пријавување (достапен на овој ЛИНК), кратки биографии на секој истражувач (до 2 

страни секоја), и резиме/референтна листа на организацијата (во случај кога аплицира 

организација).   

Документите за пријавување треба да се достават на следната е-маил адреса:  

info@financethink.mk, најдоцна до 15.12.2015. Изборот на поднесените пријави ќе го 

врши проектниот тим на Finance Think во координација со Британската Амбасада, 

Скопје. 

https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2015/09/Prijava-tt.docx
mailto:info@financethink.mk

