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Јавен повик за Национални ментори 

Референтен број на повикот: 017 02/2023 
 

Информации за проектот:  

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), во партнерство со Центарот за истражување 

и креирање политики (ЦИКП) од Северна Македонија и Институтот за демократија и 

медијација (ИДМ) од Албанија, го спроведуваат проектот СМАРТ Балкан – Граѓанско 

општество за заедничко општество во Западен Балкан, кој придонесува за зајакнување 

на партиципативните демократии и евроатлантската интеграција на регионот на 

Западен Балкан. Проектот има за цел да создаде цврста основа за одржлив развој во 

Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 

Некои од темите на овој проект се борба против организираниот криминал, спречување 

на радикализација (вклучително и насилен екстремизам), помирување преку 

меѓукултурен дијалог, реформи во евроатлантските интеграции, човекови права и 

родова еднаквост (вклучувајќи го и семејното насилство), поддршка на слободата на 

говор и независни медиуми. Проектот е финансиран од Министерството за надворешни 

работи на Кралството Норвешка, со грант во вредност од над 17 милиони евра. 

Комзорциумот на проектот СМАРТ Балкн го објавува јавниот повик за Нционални 

ментори. 

Техничките услови за овој повик се достапни во Анекс 1.   

 

Како да аплицирате: 

 

Апликациите за повикот за Национални ментори треба да се достават на следната е-

адреса: grants2@smartbalkansproject.org  и треба да ги содржат следниве документи: 

- Образец за аплицирање (Aнекс 2) 

- CV - Име и презиме 

- Изјава за чест (Aнекс 3) 

- Финансиска понуда (Aнекс 4)  

- Други документи кои го потврдуваат доменот на експертиза и ги специфицираат 

квалификациите на апликантите 
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Апликациите треба да се испратат на посочената е-адреса со следниот НАСЛОВ: 

Апликација за Национален ментор/ка на ГО 017 02/2023 (име на апликантот). Во 

содржината на електронската порака треба да се наведат насловите на сите доставени 

документи, а документите треба да се именувааат како што е наведено погоре во овој 

документ. Сите документи кои содржат потписи треба да се достават во PDF формат. 

Максималната големина на е-пошта може да биде 10 MB. Во случај приложените 

документи да се поголеми од 10 MB, Ве молиме распределети ги документите во 

неколку е-пошти, со следниот НАСЛОВ: во првата е-пошта ставете наслов Апликација 

за Национален ментор/ка на ГО 017 02/2023 (име на апликантот) x / #, наместо 

ознаката „x“ го внесувате серискиот број на е-поштата, а наместо ознаката „#“ го 

внесувате вкупниот број на е-пошти што ќе ги испратите. Во содржината на е-поштата, 

наведете нумериран список на сите приложени документи во таа е-пошта. 

Рокот за поднесување на апликации за овј повик е 20/02/2023 16:00 ч.  

Со поднесување на апликацијата, сите апликанти се согласуваат дека нивните 

апликации ќе се чуваат во следните 36 месеци и дека можат да бидат контактирани од 

партнерите на Конзорциумот доколку е потребно. 

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг. 

Дополнителна документација за овој повик:  

Aнекс 1 – Tехнички услови Nо.017 02/2023 

Анекс 2 – Образец за аплицирање Nо.017 02/2023 

Aнекс 3 – Изјава за чест Nо.017 02/2023 

 


