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1. ЗА НАС 

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” Скопје (ИДСЦС) е македонска тинк-тенк 

организација. Тоа е невладина, непартиска, непрофитна и секуларна институција. Институтот е 

основан во 1999 година од страна на група интелектуалци собрани околу идејата за демократија, 

солидарност и цивилно општество и со текот на времето оваа организација прерасна во значаен 

фактор во македонскиот цивилен и јавен сектор, врз основа на својата експертиза, перформанс и 

влијание.  

 

За време на транзициониот период, Институтот играше значајна улога во јавната дебата, градење и 

зајакнување на капацитетите на државниот политички систем, како и на цивилното општество. 

 

Институтот за демократија е една од првите организации кои започнаа со спроведување 

истражувања на јавното мислење во општествените науки и им понуди на политичкиот сектор, 

академската заедница и медиумите програми со есенци-јални емпириски и кванитативни 

материјали. Имајќи го ова 

наследство и притоа постојано 

работејќи на ова поле, ИДСЦС ја 

поседува една од најголемите  

истражувачки дата бази во 

државава, и воедно е референтен 

извор за креатори на политика, 

академиции политичари. 

 

Во период кога дефицитот на 

знаење, вештини и комптенции на 

политичките актери имаше влијание 

врз ефикасноста и ефективноста на 

институциите, Институтот овозможи 

повеќе од 100 тренинзи на членови 

на различни политички партии, со 

што им беа пренесени знаења и 

вештини кои потоа ги подобрија 

демократските процеси во 

Македонија. 

НИЕ СМЕ ГОРДИ НА:  

 

Институтот беше прва организација во Македонија која иницира 

кампања за подигнување на свеста и застапувачка платформа под 

слоганот “Сакам да патувам без виза – Македонија без Шенген ” што 

имаше силно влијание врз политичката агенда во однос на процесот 

на визна либерализација. Оваа кампања се смета за камен темелник 

во земјите кои се залагаат за слободно движење на луѓе и добра, и 

значајно го прошири социјалниот капитал во македонското општество. 

Институтот зазема активна улога во процесот на одговарање на 

прашалникот на Европска Комисија во однос на пристапот на 

Македонија во ЕУ. 

Освен за прашања поврзани со евро-атлантската област, ИДСЦС 

активно учествуваше во пружање консултантски услуги за 

Секретаријатот за Европски Прашања на македонската влада, 

ицицирајќи ја кампaњата “И сонцето е ѕвезда”” 
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ИДСЦС поседува високо ниво на професионализам, трудољубивост и иновативност. Овој пристап 

придонесува за стекнување на потребните квалитети, поради кои сме почитуван партнер на 

релевантни засегнати страни од политичката сцена и цивилниот сектор. 

 

Нашите главни активности се истражување, застапување и развој на капацитетите. Употребуваме 

различни истражувачки методи (истражување во деск политички анализи, теренски и телефонски 

истражувања, фокус групи, статистички анализи, мониторинг итн), статегии за кампањи, обуки и 

конференции. Овој пристап ни овозможува да стекнеме целосен увид и да влијаеме врз 

комплексните социјално-политички димензии. ИДСЦС управува со тим на консултанти и истражувачи 

со цел да олеснува, координира, имплементира и понуди оптимални решенија за различни 

социјални и политички проблеми. Досега сме соработувале со значаен број истакнати меѓународни 

и локални експерти со различна експертиза во Република Македонија и во регионот. Ние 

инсистираме на валидност и сигурност во методите и инструментите кои ги користиме со цел да ги 

дефинираме сегашните околности.  

 

ИДСЦС тргнува од едноставен факт дека еден од основните услови за успешна консолидација на 

демократијата во Македонија, како и за спречување антидемократски политички превирања – е 

креација на политичка клима и услови за демократска комуникација меѓу политичките актери во 

Македонија; креирање свест за толеранција и разбирање; еманципација на пасивните граѓани и 

либерализација на авторитарните умови кои продуцираат обострана омраза и анксиозност меѓу 

членовите на етничките заедници; континуиран развој на демократските капацитети на членовите 

на политичките партии. 
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2. ВИЗИЈА И МИСИЈА 

 

На својот пат, ИДСЦС има визија за Македонија како високо развиена демократија на слободни и 

активни граѓани. 

Мисијата на ИДСЦС е поддршка на развојот на демократските процеси преку промоција на креирање 

на политики базирани на истражување, анализи и консултација со засегнатите страни. 

Мотивацијата на Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” е преку истражувачка работа и 

анализи во областите од интерес, ИДСЦС да стане високоразвиена „тинк тенк“ организација и извор 

на знаење и советување на засегнатите страни во институциите и граѓанското општество”. 

 

Во потрага во оваа визија, се стремиме да ги постигнеме следните ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ:  

 

Балансиран социо-економски развој; 

Активно граѓанство; 

Партиципативна политичка култура; 

Вградување либерални вредности во општеството; 

Почитување на владеењето на правото и добро владеење; 

Промовирање одржливо образование; 

Постигнување носење одлуки базирани на докази; 

Мултиетничка и мултикултурна коегзистенција 
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3. ПРОГРАМСКИ ЦЕНТРИ НА ИДСЦС 

Центарот за добро управување 
 

Центарот за добро управување има за цел да промовира и работи на иницијативи за поттикнување 
и етаблирање на принципипте на добро управување во функционирањето политичкиот систем и во 
општествениот живот.  

Институтот за демократија ги следи принципите на добро управување поставени од Организацијата 
на Обединети Нации1:  
- Партиципативност 
- Владеење на право 
- Транспарентност 
- Респонзивност 
- Ориентираност кон консензуалност 
- Правичност и инклузивност 
- Ефективност и ефективност 
- Отчетност 
 

Центарот за добро управување своите цели ги остварува преку истражувачки дејности - собирање 
податоци, мониторирања, анализи – и застапувачки дејности – предлози за јавни политики, 
промотивни активности и делување кон политичките, државните, јавните институции и општата 
јавност. Центарот за добро управување исто така се осигурува дека ИДСЦС во своето ги применува 
овие принципи и делува во насока на “practice what you preach”. 

Главни области на работа и фокус 

Главни тематските области на Центарот за добро управување вклучуваат: процесот на креирање на 
јавни политики, функционирањето на законодавната и извршната власат, антикорупциски политики, 
политики за транспарентност и за отворени податоци, неформални политички и општествени 
односи, избори и изборна политика, мултикултурни политики, децентрализација и политичка 
култура. 

 

Центарот за европски интеграции (ЦЕИ) 
 

Опсегот на работа на ИДСЦС Центарот за европски интеграции е стеснет поради застојот на 

целокупниот европски интеграциски процес на Македонија. Оттука, капацитети кои се вложени во 

овој центар засега се доволни и постоечкиот кадар може да ги задоволи потребите.   

                                                           
1 Што е добро управување?  http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf  

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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Мисија на ИДСЦС Центарот за европски интеграции е да гo анализира и промовира процесот на 

европска интеграција во Македонија како и во регионот. Во наредниот период, потребно е 

зајакнување на регионалната компонентна на процесот и насочување на ресурсите на Центарот кон 

зајакнување на оваа регионална компонента.   

Предвидени насоки во кои треба да се движи и надградува работата на Центарот за европски 

интеграции:  

1. Регионално поврзување и вмрежување во реномирани европски и регионални мрежи кои се 

бават со прашања од процесот на европска интеграција. Поврзување со сродни организации 

во западен Балкан.  

2. Осмислување и имплементирање на постојани (интервални) мониторинг алатки 

3. Зголемување на видливоста на Центарот преку аналитички продукти  

4. Развивање на капацитетите за foresight analysis поврзани со процесот на европски 

интеграции (концепција која е применлива и за другите истражувачки центри).  

 

Центарот за истражување / Центар за парламентарна подршка 
 

10 годишната Програма за поддршка на Собранието (ППС)  подржана од Швајцарската програма за 

соработка и развој, а која им беше доделена на конзорциумот НДИ (Национален Демократски 

Институт, ИДСЦС и ЦУП) овозможува долгорочно планирање и одржливост на функцинирањето на 

овој центар, кој дополнително може проектно и констултантски да ги сервисира потребните на 

Парламентот од аспект на реформските процеси. Ценатрот спроведува месечни истражувања на 

квалитетот на парламентарната дебата, следење на заложбите од процесот на Отворено владино 

партнерство во Парламентот, годишни истражувања на јавното мислење за работата на Парламентот 

и актуелни политички прашања. Центарот исто така е вклучлен и во администрирање на 

финансиската подршката за академско наобразба на членови на Собраниската служба и 

Парламентарниот инстиут.  
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4. ПРОЕКТИ И ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГА 

 

 За 2019 Инситутот за демократија во своето портфолио опфати вкупно 18 проекти, што е за 5 проекти 

поголем обем на работа споредбено со 2018. Од овие проекти 7 се консултантски услуги, што е 

пораст за 3 во споредба со минатата година. По Центри ЦДУ има вкупно 7 проекти, а ЦПП 2 , што е 

на исто ниво со 2018 додека кај ЦЕИ има пораст од 4 или вкупно 8.  Дополнително, на ниво на 

организација ИДСЦС, започна со менаџирање на организациски грант од ОСИФЕ. 

 

ТЕКОВНИ/ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ 

Проект Донатор Средства 

Центар за добро управување 

1. ПВР во сенка:  (трета година) 

(водечка организација) 

Делегација на ЕУ во Северна 

Македонија (трета година) 

332.100 € 

2. Кон добро управување во 

јавните претпријатија и 

државните тела (ИДСЦС е 

имплементатор) 

UK Embassy - Good Governance 

grant 

76.605 £ 

 

3. Набљудување на успешноста на 

работата на Државната комисија 

за спречување корупција“ (2019-

2020) ИДСЦС е носител на 

проектот/ имплементатор е 

Платформата на граѓански 

организации за борба против 

корупција (2018-2019) 

Фондација Отворено 

Општество Македонија 

41.523 $ 

4. Изучување на корозивниот 

капитал во Македонија (услуга) 

(2018-2019) 

Center for International Private 

Enterprise 

16,850 $ 
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5. „Антикорупциски разговори во 

Парламент” (2019-2020) ИДСЦС е 

имплементатор 

Национален фонд за 

демократија (National 

Endowment for Democracy – 

NED) 

35.000  $ 

6. Антикорупциска едукација во 

средните училишта (2019-2020) 

ИДСЦС е имплентатор 

Холандска амбасада 3.864.904 МКД 

7. Аssessment of third country malign 

influence (ИДСЦС услуга) 

European values, Prague (IVF 

grant) 

 1.500 € 

Центар за парламентарна поддршка 

1. Програма за парламетнарна 

поддршка на Собрание (2019-

2021) 

NDI Washington 175.802 $ 

2. Консултанска услуга за ДЕКОС 

проект (“Developing Capacity, 

Cooperation and Culture in 

Overseeing the Security Sectors of 

Albania,Kosovo and North 

Macedonia” (DECOS) (Услуга 

2019-2020) 

The Centre for European Security 

Studies, Lutkenieuwstraat 31A, 

9712 AW 

Groningen, The Netherlands, 

18.500 € 

Центар за Европска интерграција 

1. ЕУ ИДЕА - EU Integration and 

Differentiation for Effectiveness 

and Accountability (2019-2021)  

Европска Комисија, Хоризонт 

2020 

42.590 € (дел на 

ИДСЦС) 

2. Regional Cooperation in the 

Western Balkans: The Berlin 

Process and the Visegrad Group in 

Comparison (2019-2020) 

International Vishegrad Fund 21.590 € 

3. Towards sustanable regional 

cooperation: Berlin process and 

beyond 

Европски фонд за Балкан, Think 

and Link 

€ 24.970 



     0102/127/20 Годишен извештај на ИДСЦС 2019   
        

4. Консултантска услуга  

(Истражување на јавно 

мислење) (услуга) 

(Конрад Аденауер Фондација) 6.400€ 

5. Консултанстска услуга (5 

публикации (услуга) 

(Конрад Аденауер Фондација) 10.000 € 

6. Think Tank forum Skopje (услуга) Полско министерство за 

надворешни работи 

40.000 € 

7. Прирачник за претседателски 

избори 2019 

(Конрад Аденауер Фондација) 2.500 € 

8. „Addresing corosice capital flows” 

Осврт кон тековите на 

корозивен капитал„ (услуга) 

2019 

ЦИПЕ Center for international 

private enterprise 

32.517 $ 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ГРАНТ  

Europeanization Beyond Process 

BRIDGE- Barrier removal for 

integration, democracy, and 

governance in EuropE (2019-2020) 

OSIFE 116.942 $ 
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5. ПУБЛИКАЦИИ 

Од 2003 до 2018 ИДСЦС продуцираше 265 публикации. Во 2019 година ИДСЦС подготви 67 

публикации.  Вкупно , ИДСЦС има продуцирано 332 публикации. 

  

Публикации по година 2017 2018 2019 

 27 32 67 

 

Тип на публикација 

 ЦДУ ЦПП ЦЕИ 

Анализа на јавно 

мислење 

  2 

Краток документ за 

јавни политики 

4  12 

Инфографик 7 3 4 

Анимирано видео 3   

Извештај од 

набљудување 

5 3  

Застапувачки 

документ (полиси 

мемо/ колумна/ПР 

текст) 

12   

Анализа на јавни 

политики 

1 8 2 

Прирачник 1   

Вкупно  33 14 20 
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Список на публикации на Центарот за парламентарна поддршка во рамки на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје за 2019 година 

Месец Број Публикација Автор(и) Издавач(и) 
Тип на 
публикација 

Јазични 
верзии 

Број на 
страници Тираж 

Линк 
MK 

Линк 
АЛБ 

Линк 
АНГ 

      

Јануари / / / / / /     /     

Февруари 1 

Патоказ за успешно 
водење на собраниска 
комисија и извештај од 
квалитет на дебата на 
Надзорната расправа на 
комисијата за култура за 
управувањето со 
охридскиот регион 

Влора 
Речица ИДСЦС 

Анализа на 
јавни 
политики MK 9 / Link     

Март / / / / / / / / /     

Април 

2 

Работата на Комисијата 
за европски прашања 
при хармонизација со 
законодавството во 
2018-та година 

Никола Г. 
Петровски ИДСЦС Анализа МК 10 / Link     

3 

Анализа на собраниската 
дебата за Законот за 
употреба на јазиците  

Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ ИДСЦС Анализа МК 23 / link     

4 

Пратенички прашања: 
Мерка за надзор врз 
извршната власт или 
платформа за пофалби? Сара Јанеска ИДСЦС Анализа МК 9 / LINK      

Мај 5 

Претседателската трка 
2019 на социјалните 
медиуми:  Анализа на 
кампањата на 
претседателските 
кандидати на Фејсбук и 
на Твитер 

Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ ИДСЦС Анализа МК 15 / Link     

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7-.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%25
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%A3%D0%88-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0
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Јуни 6 
Парламентарен Институт 
- студија на случај 

Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ, 
Мартин 
Тодевски 
(ЦУП) 

ИДСЦС, 
ЦУП и НДИ 

Студија на 
случај 

МК, АНГ и 
АЛБ 25 / / / / 

Јули / / / / / / / /       

Август 

7 

Резултати од теренска 
анкета за перцепциите 
на граѓаните за работата 
на Собранието (12-26 
Мај 2019) 

Влора 
Речица, 
Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ и 
Сара Јанеска ИДСЦС Извештај 

МК, АНГ и 
АЛБ 58 30 Link Link Link 

8 

Извештај од 
набљудувањето на 
квалитетот на дебатата 
во Собранието (јануари-
јуни 2019) 

Влора 
Речица, 
Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ и 
Сара Јанеска ИДСЦС Извештај 

МК, АНГ и 
АЛБ 32 60  Link Link Link 

9 

Акциски план на 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија кон 
заложбите на Отворено 
Владино 
Партнерство:Мониторинг 
извештај за периодот 
јануари - јуни 2019 

Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ, 
Сара Јанеска ИДСЦС Извештај 

МКД, АНГ и 
АЛБ 31 / / / / 

Септември 10 

Перцепции на граѓаните 
за работата на 
Собранието 

Дејан 
Кузмановски ИДСЦС Инфографик МК 1 / Link     

Октомври 

11 

Искористеност на 
услугите на 
Парламентарен Институт 
(2015 - 2018) 

Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ ИДСЦС Инфографик АНГ 1 /   /   

12 
Услуги на 
Парламентарен Институт 

Сара 
Јанеска, 
Симона 
Атанасова ИДСЦС Инфографик АНГ 1 /   /   

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/WEB_A4_Percepcii_za_rabota_na_sobranietoMKD.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/WEB_A4_Percepcii_za_rabota_na_sobranietoALB.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/WEB_A4_Percepcii_za_rabota_na_sobranietoENG.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/WEB_A4_Kvalitet_na_debataMKD.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/WEB_A4_Kvalitet_na_debataALB.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/09/WEB_A4_Kvalitet_na_debataENG.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/08/Sobranie_Percepcii_infographic.jpg
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Ноември 

13 

Состојбата со човековите 
права во казнено-
поправните установи во 
Република Северна 
Македонија 

Никола 
Михајловски ИДСЦС Анализа МК 13 /  Link     

14 

Перцепцијата на 
граѓаните за работата на 
Собранието: 
Компаративна анализа за 
периодот 2009-2019 

Александра 
Јовевска 
Ѓорѓевиќ ИДСЦС Анализа МК 24 / Link     

Декември / / / / / / / /       

Вкупно 14           252 90       

 

Список на публикации на Центарот за европски интеграции во рамки на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје за 2019 година 

Месец Број Публикација Автор(и) Издавач(и) 
Тип на 

публикација 
Јазични 
верзии 

Број на 
страни

ци 

Тира
ж 

Датум Линк 

  

Јануари / / / / / /     / / 

Февруари 

1 

Анализа на јавното мислење за 
македонскиот процес на 

пристапување кон Европската 
Унија (2014-2018) 

Иван Дамјановски 
и Мари Јеленка 

Кирхнер 

ИДСЦС и 
КАС 

Анализа на 
јавни политики 

МК и АНГ 
62 (31 
+ 31) 

  2/15/2019 Link 

2 
Едрење низ бура – 

Македонија и ЕУ во 2018 година 

Зоран Нечев, Иван 
Николовски и Мари 

Јеленка Кирхнер 

ИДСЦС и 
КАС 

Анализа на 
јавни политики 

МК и АНГ 
69 (35 
+ 34) 

  2/15/2019 Link 

Март / / / / / / / / / / 

Април / / / / / / / / / / 

Мај / / / / / / / / / / 

Јуни 3 

Решавање на билатералните 
прашања на Западен Балкан: 
Улогата на Европската Унија и 

Берлинскиот Процес 

Зоран Нечев и 
Аднан Ќеримагиќ 

ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 22 150 6/13/2019 Link 

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/10/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%25
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/12/WEB_A4_Percepcija_na_gragjanite_za_rabotata_na_sobranieto_10MKD.pdf
https://tinyurl.com/y6wxptkh
https://tinyurl.com/y8axkf39
https://tinyurl.com/ygrqb6e9
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4 
Како да се зајакне владеењето на 

правото на Западен Балкан: 10 
Пораки до носителите на одлуки 

Јована Маровиќ и 
Доријан Јано 

ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 20 100 6/20/2019 Link 

5 
Регионална безбедносна 

соработка на Западен Балкан 
Доника Емини и 
Доника Марку 

ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 24 100 6/20/2019 Link 

6 
Поврзување на точките на 

Западен Балкан 
Јелица Миниќ ИДСЦС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ 22 100 6/28/2019 Link 

7 

Соработка на Вишеградската 
Група со Западен Балкан: 

Постигнати резултати и идни 
перспективи 

Јана Јузова, Ана 
Орос, Анджеј 

Садецки и Томаш 
Стражај 

ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 22 100 6/28/2019 Link 

Јули 

8 

Практикувајќи помалку е повеќе: 
Опции за иднината на 

Берлинскиот Процес. Поглед од 
2025 

Зоран Нечев и 
Аднан Ќеримагиќ 

(уредници), со 
придонес на Јелица 

Миниќ, Бесник 
Бака, Јована 

Маровиќ, Доника 
Емини, Ивана 

Боштјанчиќ Пулко и 
Сенада Шело 

Шабиќ 

ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 22 150 7/3/2019 Link 

9 

Размислувајќи заедно, 
размислувајќи за Балканот: Нов 
модел за подобрена регионална 

соработка 

Мари Јеленка 
Кирхнер 

ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 22 100 7/3/2019 Link 

10 
Статусни договори: Нова 

соработка на ФРОНТЕКС  со 
Западен Балкан 

Зоран Нечев и 
Флоријан Траунер 

ИДСЦС и 
КАС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ и ФРА 

28 (14 
+ 14) 

/ 7/15/2019 Link 

11 

Три визии, една цел? Споредба 
на кредибилната перспектива за 

проширување, Берлински Процес 
и француската стратегија за 

Западен Балкан 

Иван Николовски ИДСЦС 
Краток 

документ за 
јавни политики 

АНГ 24 / 7/15/2019 Link 

https://tinyurl.com/ygorf2l4
https://tinyurl.com/ydmcn7bl
file:///C:/Users/Marko%20IDSCS/Desktop/Narativen%20godishen%20izvesthaj/Link
file:///C:/Users/Marko%20IDSCS/Desktop/Narativen%20godishen%20izvesthaj/Link
https://tinyurl.com/ygeuu748
https://tinyurl.com/yhbulhjq
https://tinyurl.com/ygdhmozv%20и
https://tinyurl.com/yg2z7h2f
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12 

Три визии, една цел? Споредба 
на кредибилната перспектива за 

проширување, Берлински Процес 
и француската стратегија за 

Западен Балкан 

Дејан Кузмановски ИДСЦС Инфографик АНГ 1 / 7/15/2019 Link 

Август / / / / /       / / 

Септември / / / / / / / / / / 

Октомври / / / / / / / / / / 

Ноември 

13 
Парламентарната димензија на 

пристапувањето на Северна 
Македонија во ЕУ 

Изабел Јоанидес, 
Иван Дамјановски 

и Зоран Нечев 

ИДСЦС и 
КАС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ 20 80 11/1/2019 Link 

14 
Регионална соработка на 

Западен Балкан - постои ли столб 
на граѓанското општество? 

Јелица Миниќ, 
Зоран Нечев и Иван 

Николовски 
ИДСЦС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ 28 100 ######### Link 

15 
Агенда на поврзаност на Западен 
Балкан: Проекти од енергетиката 

Дејан Кузмановски ИДСЦС Инфографик АНГ 1 / ######### Link 

16 
Агенда на поврзаност на Западен 

Балкан: Сообраќајни проекти 
Дејан Кузмановски ИДСЦС Инфографик АНГ 1 / ######### Link 

Декември 

17 
Емиграции и демографски 

промени во Југоисточна Европа 

Сенада Шело 
Шабиќ и Никица 

Колар 
ИДСЦС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ 29 50 12/5/2019 Link 

18 

Мигрантски текови и 
соочувањето со организираниот 
криминал во Југоисточна Европа: 
Подобрување на идна соработка 

на ЕУ и Западен Балкан 

Јелка Клеменц и 
Ивана Боштјанчиќ 

Пулко 
ИДСЦС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ 26 50 12/5/2019 Link 

19 

Твитај глобално, поврзи се (само) 
локално? Национални Твитер 

меурчиња наспроти европските 
интереси на Западен Балкан 

Мари Јеленка 
Кирхнер, Зоран 

Нечев и Иван 
Николовски 

ИДСЦС и 
КАС 

Краток 
документ за 

јавни политики 
АНГ 32 / ######### Link 

20 Балкански Твитер Меур Дејан Кузмановски 
ИДСЦС и 

КАС 
Инфографик МК 1 / ######### Link 

Вкупно 20           476 1080     

 

 

https://tinyurl.com/yz92v458
https://tinyurl.com/ygj2t37y
https://tinyurl.com/yj5zlp6f
https://tinyurl.com/yj54hjmn
https://tinyurl.com/yjk7pgd9
https://tinyurl.com/yesgv299
https://tinyurl.com/yzr2u85j
https://tinyurl.com/yghp83jl
https://tinyurl.com/yzf2axez
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Список на публикации на Центарот за добро управување во рамки на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје за 2019 година 

Месец Број Публикација Автор(и) Издавач(и) Тип на 
публикација 

Јазични 
верзии 

Број на 
страници 

Тираж Датум Линк 

  

Јануари                    

Февруари 1 „Управители на јавни 
претпријатија: По еден директор 
и двајца во управен одбор за 
секоја семејна веселба“ 

Јане Димески ИДСЦС ПР текст MKD 1   февруари 
2019 

Link 

Март 2 „Студија за раководењето со 
јавните претпријатија: Кој тоа 
таму управува?“ 

Миша 
Поповиќ, 
Марко 
Панковски  

ИДСЦС Kраток 
документ за 
јавни политики 

МКД, 
ENG, ALB 

15 100 март 2019 Link 

3 Влог - Какви луѓе ни требаат да 
управуваат со јавните 
претпријата 

Миша Поповиќ ИДСЦС Влог МКД     март 2019 Link 

4 „Колку јавни претпријатија се 
потребни да се расоните?“ 

Јане Димески ИДСЦС ПР текст МКД     март 2019 Link 

5 Анализа: Процедурални 
празнини во управувањето со 
јавните претпријатија и 
друштвата во целосна државна 
сопственост 
 

Зорица 
Смилевска, 
Ристе 
Јуруковски, 
Дејан Лазаров 
и Дејан 
Ивановски 

ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МКД, 
ENG, ALB 

46 100 март 2019 Link 

6 Инфографик: Само половина од 
именуваните лица во агенциите, 
комисиите и претпријатијата 
имаат доставено CV 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МКД     март 2019 Link 

https://idscs.org.mk/mk/2019/02/11/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%9a%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80/
https://www.youtube.com/watch?v=ohOo0iBO0uo
https://idscs.org.mk/mk/2019/03/08/kolku-javni-pretprijatija-se-potrebni/?fbclid=IwAR1CCFEy9U80C5arK3hLjoMSQbEzHUrR8KIpvgW19i2I4-83UZodldlIg0Y
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80/
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
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7 Инфографик: 5% од директорите 
и 1/3 од управните одбори се 
жени 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МКД     март 2019 Link 

8 Инфографик: Половина од 
луѓето кои управуваат со јавните 
претпријатија се почетници 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МКД     март 2019 Link 

9 Кој управува со јавните 
претпријатија 

  ИДСЦС Видео МКД, 
АЛБ, АНГ 

    март 2019 Link 

10 Проценка на влијанието на 
регулативата во сенка: 
Промовирање на креирање 
политики базирани на докази“ 
Јавноста како учесник во 
создавањето на законите 
Извештај од теренска анкета за 
перцепциите на јавноста за 
процесот на проценка на 
влијание на регулативата 

  ИДСЦС Извештај       март 2019 Link 

Април 11 „Анализа на ревизорски 
извештаи на 
јавни претпријатија„ 

Друштво за 
ревизија и 
бизнис 
консалтинг 
А&БА ДООЕЛ 
Скопје 

ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МКД 27   април 2019 Link 

12 Прирачник за претседателски 
избори во Република 
Македонија 2019 

Марко 
Панковски, 
Симона 
Младеновска 

ИДСЦС, КАС Прирачник МКД, 
ENG, ALB 

78   април 2019 Link 

Мај 13 „Проценка на влијание на 
регулативата (ПВР) – суштината 
за креирање добри закони“ 

Симона 
Атанасова 

ИДСЦС ПР текст МКД     мај 2019 Link 

14 Перцепции, доверба и 
социјален капитал: Како да се 
скрши тркалото на корупцијата 
Анализа на анкетни резултати од 
јавно мислење 

Миша 
Поповиќ, 
Симона 
Младеновска 

Платформа 
на ГО за БПК 

Документ за 
јавни политики 

МКД 15   мај 2019 Link 

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-5-%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-1-3-%d0%be%d0%b4-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2/
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d1%83%d1%93%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80/
https://www.youtube.com/watch?v=VkFT17wBMLQ&t=1s
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%be%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%98-2/
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/07/WEB_A5_MKD_ANALIZA_NA_REVIZORSKI_IZVESTAI.pdf
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b2-2/
file:///C:/Users/Marko%20IDSCS/Downloads/shorturl.at/frYZ4
http://antikorupcija.mk/mk/record.php?id=1163&mv=4
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Јуни 15 „На Јавните претпријатија им 
треба вакцинација против 
корупција 

Симона 
Атанасова 

ИДСЦС ПР текст МКД     јуни 2019 Link 

Јули 16 Прирачник за претседателски 
избори во Република 
Македонија 2019 - второ 
издание  

Марко 
Панковски, 
Симона 
Младеновска 

ИДСЦС и 
КАС 

Прирачник МКД, 
ENG, ALB 

78   јули 2019 Link 

17 Кон добро управување со 
јавните претпријатија 

  ИДСЦС Видео МКД     јули 2019 Link 

18 „Ниту едно јавно претпријатие 
не поминало на испит кај ДЗР“ 

Симона 
Атанасова 

ИДСЦС ПР текст МКД     јули 2019 Link 

19 Собранието во борбата против 
корупцијата  

  ИДСЦС Меморандум 
за политики  

МКД, 
ALB 

1   јули 2019 Link 

Август 20 Институционално 
позиционирање во борбата 
против корупцијата 

  ИДСЦС Меморандум 
за политики  

МКД, 
ALB 

1   август 2019 Link 

Септември 21 Инфографик: разлика во 
препознавање на различни 
форми на корупција кај 
средношколците 

Симона 
Атанасова 

ИДСЦС Инфографик МКД, 
АЛБ 

    септември 
2019 

Link 

22 Реформа на изборот на 
управувачки структури во 
јавните и државни претпријатија 

  ИДСЦС Меморандум 
за политики  

МКД, 
ENG, ALB 

1   септември 
2019 

Link 

https://idscs.org.mk/mk/2019/06/20/%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%ba/?fbclid=IwAR0XGILGy_Gt
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80/
https://www.youtube.com/watch?v=ECjvLj5yrmk
https://idscs.org.mk/mk/2019/07/18/%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%83-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd/?fbclid=IwAR1ZMeCYYWtP
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8/
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be/
https://www.facebook.com/IDSCS/photos/a.429419700452403/2446938902033796/?type=1&theater
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80/
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Октомври 23 Инфографик: Дали е корупција? Симона 
Атанасова 

ИДСЦС Инфографик МКД, 
АЛБ 

    октомври 
2019 

Link 

24 Патоказ кон подобрување на 
перцепциите за распространет 
на корупцијата: 
имплементирање на правилата 
почнувајќи од врвот 

  ИДСЦС Меморандум 
за политики  

МКД, 
ALB 

1   октомври 
2019 

Link 

25 Инфографик: почитување на 
законот и возвраќање на 
услугата 

Симона 
Атанасова 

ИДСЦС Инфографик МКД, 
АЛБ 

    октомври 
2019 

Link 

Ноември 26 Закон за јавни набавки: 
(анти)корупциски одредби и 
ризици 

  ИДСЦС Меморандум 
за политики  

МКД, 
ALB 

1   ноември 
2019 

Link 

27 Инфографик: кого и каде ќе 
пријавите? 

Инфографик ИДСЦС Инфографик МКД, 
АЛБ 

    ноември 
2019 

Link 

28 ПВР во сенка – Извештај за 
проценка на влијанието за 
законот за општа управна 
постапка (2015) 

Наталија 
Шикова, 
Драган 
Гоцевски, 
Ристе 
Јуруковски 

ИДСЦС, ЦЕА Извештај   29   ноември 
2019 

Link 

Декември 29 Што кажаа јавните претпријатија 
за јавните претпријатија? 

  ИДСЦС Меморандум 
за политики  

МКД, 
ENG, ALB  

1   декември 
2019 

Link 

30 Проценка на влијанието на 
регулативата ВО СЕНКА - 
Извештај за ПВР на Законот за 
административни службеници - 
со фокус на процесот на 
консултации 

Марко 
Панковски, 
Ивана Најдоска 

ИДСЦС, ЦЕА  Извештај 
 

МКД, 
ENG, ALB  

48   декември 
2019 

Link 

https://www.facebook.com/IDSCS/photos/a.429419700452403/2526165184111167/?type=1&theater
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://www.facebook.com/IDSCS/photos/a.429419700452403/2543532909041061/?type=1&theater
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba/
https://www.facebook.com/IDSCS/photos/a.429419700452403/2570556653005353/?type=1&theater
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d0%bf%d0%b2%d1%80-%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%98-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2/
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/%d1%88%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0/
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/1_MKD_ZAKON-ZA-ADMINITSTRATIVNI-SLUZBENICI.pdf
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31 Проценка на влијанието на 
регулативата ВО СЕНКА – 
извештај за ПВР на Законот за 
вработени во јавниот сектор – со 
фокус на процесот на 
консултации 

Марко 
Панковски, 
Ивана Најдоска 

ИДСЦС, ЦЕА  Извештај МКД, 
ENG, ALB  

40   декември 
2019 

Link 

32 Проценка на влијанието на 
регулативата ВО СЕНКА – 
извештај во сенка за ПВР на 
Законот за државен инспекторат 
за употреба на јазици– со фокус 
на процесот на консултации 

Марко 
Панковски, 
Ивана Најдоска 

ИДСЦС, ЦЕА  Извештај МКД, 
ENG, ALB  

38   декември 
2019 

Link 

33 ПВР како добра пракса - Закон за 
јавни претпријатија 

Југослав 
Ѓеоргиевски 

ИДСЦС, ЦЕА  Анализа МКД, 
ENG, ALB  

26   декември 
2019 

Link 

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/2_MKD_ZAKON-ZA-VRABOTENI-VO-JAVNIOT-SEKTOR.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/03/3_ALB_ZAKON-ZA-DRZAVNIOT-INSPEKTORAT-ZA-UPOTREBA-NA-JAZICI.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/4_MKD_ZAKON-ZA-JAVNI-PRETPRIJATIJA.pdf
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6. Јавни реакции 

Во 2019 ИДСЦС објави и поддржа  8 јавни реакции 

Наслов 

1. Реакција: Институциите да и образложат на ДКСК како утврдиле дека нема одговорност за 
непотизам 

2. Реакција на граѓанските организации за скандалозната изјава на премиерот Заев 

3. Реакција на ИДСЦС за исходот од состанокот на министрите за надворешни работи на 
државите-членки на ЕУ 

4. Јавна реакција за ДУП-от на паркингот спроти хотел Холидеј Ин 

5. Реакција за измените на Законот за организација и работа на органите на државната управа 
и Законот за Влада 

6. Реакција по повод усвојување на новиот Предлог-закон за јавното обвинителство од страна 
на Владата 

7. Став на групата ЦИВИТАКС за злоупотребените средства на корисниците на вториот 
пензиски столб 

8. Повик за понесување политичка одговорност за бегството на Никола Груевски 

 

7. Процеси 

ЦДУ 

Учество во работна група за отворени податоци 

Учество во ОВП   

Брифинг во Хелсиншката комисија во САД 

Миша Поповиќ во декември 2019 беше поканет да биде дел од брифингот пред Хелсиншката 

комисија во Вашингтон, заедно со други експерти од регионот посветен на корупцијата на 

Балканот.  https://mk.voanews.com/a/voa-macedonian-corruption-western-balkans-helsinki-

commission/5192602.html?fbclid=IwAR3rghoaznuppZd84BbrASoeYj4t6Q9AZOY4UWOfGs1MIDrbLjKOK

F2RoIk 

Членство во работна група за Закон за измени и дополнувања за законот за Јавни претпријатија 

https://idscs.org.mk/mk/2019/09/20/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b0/
https://idscs.org.mk/mk/2019/09/20/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b0/
https://idscs.org.mk/mk/2019/08/14/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%93%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://idscs.org.mk/mk/2019/06/19/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d1%81%d1%86%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/
https://idscs.org.mk/mk/2019/06/19/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d1%81%d1%86%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/
https://idscs.org.mk/mk/2019/06/03/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bf-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d1%82-%d1%81/
https://idscs.org.mk/mk/2019/04/18/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3/
https://idscs.org.mk/mk/2019/04/18/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3/
https://idscs.org.mk/mk/2019/03/20/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%98%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%be/
https://idscs.org.mk/mk/2019/03/20/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%83%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%98%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%be/
https://idscs.org.mk/mk/2019/01/30/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/
https://idscs.org.mk/mk/2019/01/30/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/
https://idscs.org.mk/mk/2019/01/18/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://mk.voanews.com/a/voa-macedonian-corruption-western-balkans-helsinki-commission/5192602.html?fbclid=IwAR3rghoaznuppZd84BbrASoeYj4t6Q9AZOY4UWOfGs1MIDrbLjKOKF2RoIk
https://mk.voanews.com/a/voa-macedonian-corruption-western-balkans-helsinki-commission/5192602.html?fbclid=IwAR3rghoaznuppZd84BbrASoeYj4t6Q9AZOY4UWOfGs1MIDrbLjKOKF2RoIk
https://mk.voanews.com/a/voa-macedonian-corruption-western-balkans-helsinki-commission/5192602.html?fbclid=IwAR3rghoaznuppZd84BbrASoeYj4t6Q9AZOY4UWOfGs1MIDrbLjKOKF2RoIk
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По покрената иницијатива за вклучување во работната група формирана од Министерството за 

економија, ИДСЦС допи позитивен одговор за вклучување во работата на  работната група која го 

подготвува Законот за измени и дополнувања на законот за јавните претпријатија. Во рамки на 

оваа работна група напорите на ИДСЦС беа препознаени и од посебниот советник на 

претседателот на Владата.  

Поддршка за иницијатива за надзорна расправа 

Во рамки на проектот Антикорупциски разговори во Парламентот обезбеди можност за дискусија 

меѓу парламентарците и претставниците на граѓанските организации членки на Платформата на 

граѓански организации за борба против корупција. Средбата беше искористена за застапување на 

идејата и потребата од свикување на надзорна расправа во чуј фокус ќе биде борбата против 

корупцијата и одговорните институции. Потребата од ваквата расправа беше препознаена од 

пратениците од власта и опозицијата при што истите ветија заложба за имплементација на истата.  

 

 

 

ЦПП 

Поглед на Собрание и ПИ програма за стипендии (ПВ) 

  Достигнување Индикатор 

1 
Утврден квалитетот на дебата во 
Собранието во 2019 година 

Публикувани два полугодишни извешти од 
набљудувањето на квалитетот на дебатата во 
Собранието: Јануари – јуни 2019 и јули - декември 2019 

2 

Запознаена јавност и засегнати 
страни со нивото на квалитет на 
дабата во Собранието во 2019 
година 

Реализирана презентација на резултатите од 
Извештајот од набљудувањето на квалитетот на 
дебатата во Собранието (јануари – јуни 2019) за 
пратениците и прес брифинг со новинарите 

3 

Утврдена перцепцијата на 
граѓаните за работата на 
Собранието  во 2018 година 

Публикуван Извештајот за перцепцијата на граѓаните за 
работата на Собранието 2019 

4 

Запознаена јавност и засегнати 
страни со перцепцијата на 
граѓаните во однос работата на 
Собранието во 2018 година 

Реализирана презентација на резултатите од 
Извештајот од перцепцијата на граѓаните за работата 
на Собранието (2019) за пратениците и прес брифинг 
со новинарите 

5 

Утврдена состојбата во однос на 6 
специфични актуелни теми од 
работата на Собранието 

Публикувани 6 ad-hoc анализи,кои се однесуваат на 
актуелни теми поврзани со работата на Собранието, 
кое се од посебен јавен интерес за граѓаните:  

6 

Утврдено нивото на мотивација и 
задоволство на службениците во 
рамките на Парламентарниот 
Институт 

Креиран Извештај за нивото на мотивација и 
задоволство на вработените во Парламентарниот 
институт 
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7 

Унапредено знаење и вештини на 
4 службеници во рамките на 
Парламентарниот Институт 

4 службеници од Парламентарниот Институт се 
корисници на стипендии за школување на државните 
универзитети во Република Севрена Македонија во 
2019, од кои 1 е стипендист од септември 2019 а 
другите се во напредни студиски години 

Програма за Парламентарна Поддршка (ПСП) 

  Достигнување Индикатор 

1 

Придонес кон зголемување на 
ефикасноста на Собранието кон 
извршувањето на своите функции 

Изгласани измените и дополнувањата на Законот за 
Собранието на Република Македонија со кои се 
обезбедува административна и финасиска независност 
на собраниската служба; Понеденени препораки за 
унапредување на текстот на Деловникот на Собранието 
на РЕпублика Севрена Македонија 

2 

Утврдено нивото на исполнување 
на Акцискиот план на Собранието 
на Република Севрена Македонија 
кон заложбите на Отвореното 
владино партнерство (2018 - 2020), 
утврдени главните предизвици 
кон успешно исполнување на 
акцискиот пат и понудени 
решенија за нивно надминување   

Креиран Мониторинг извештај: Акцискиот план на 
Собранието на Република Севрена Македонија кон 
заложбите на Отвореното владино партнерство 
(јануари - јуни 2019) 

3 

Придонс кон реализирањето на 
заложбите во рамките на Акциски 
план на Собранието кон 
заложбите на ОВП (2018 - 2020)  

Утврдена финансиска и оперативна поддршка на 
реализацијата на дел од заложбите на Акцискиот план 
за: изработка на НВО регистар, зголемување на 
искористеноста на социјалните медиуми како начин за 
информирање на граѓаните, опремување на дел од ТВ 
студиото,  креирањето на комуникациска стратегија 

4 

Придонес кон креирање на нов 
Акциски план на Собранието кон 
заложбите на ОВП (2021 - 2023) 

Во координација со ОВП координаторите, изготвен е 
Записни со листа на активности и препораки кој е 
доставен до Генералниот Секретар на Собранието за 
одобрување; Буџетирани средства за ОВП 
конференција 2020, Работилница со работната група и 
раководителите на сектори за 2020, Студиска посета на 
интернационалната ОВП конференција во 2020   

Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, 
Косово и Северна Македонија (ДЕКОС) 

  Достигнување Индикатор 

1 

Мапирани унституции, граѓански 
организации, експерти и други 
засегнати страни кои се 
релевантни в однос на пражања 
поврзани со надзорот над 
безбедносните служби во 
Република Северна Македонија 

Креирана листа со засегнати страни и нивно 
контактирање и запознавање со проектот 
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2 

Придонес кон утврдување на 
состојбата со надзорот над 
безбедносниот сектор 

Реализирани 18 интервјуа со засегнати страни (2019) и 
фокус група со експерти (2020) 

 

ЦЕИ 

Организација на првиот Тинк Тенк форум во рамки на Берлински процес под полско 
претседателство во Скопје и коорганизатоција на истиот форум во Познан  

Репортирање на препораките од Тинк Тенк фоурмот во Познан, на министерскиот состанок во 
рамки на берлинскиот процес 

Застапувачки посети во Париз со цел доделување на датум за преговори на Македонија, средба со 
МНР (Одел за Западен Балкан), Кабинет на премиер, Институт Жак Делор и Жан Жорес, Француски 
Сенат и Парламент, Сорбона 

 

 

 

8. ЧЛЕНСТВА  

 

Платформата на граѓански организации за борба против корупција 

Платформата е неформална мрежа на 15 граѓански организации кои работат во областа на анти-

корупцијата. Општите цели се организира околу индивидуални и колективни препораки за 

креаторите на политиката; вклучување во нив; и колективно зајакнување на капацитетите на 

организациите во оваа област. претставник ИДСЦС во Платформата е член на Одборот и иницираше 

неколку од активностите на мрежата. 

SELDI.net 

Југоисточнто Европско лидерство за развој и интегритет е коалиција на тинк-тенкови што работат во 

областа на анти-корупција и доброто владеење создадена во 2012 година Нејзините цели се да се 

изгради коалиција за развој на регионална стратегија и агенда на делување; спроведување на 

мониторинг на добар управување; и да подигање на јавната свеста. ИДСЦС е партнер во мрежата. 

 

SEE Think NET 

Формирана е првата мрежа на граѓански организации од Југоисточна Европа со задача да ги 

набљудува темите кои се дел од Берлинскиот процес – SEE Think Net Network. 

Мрежата е формирана во март од организации од шесте земји од Западен Балкан дополнети со 

Словенија и Хрватска со поддршка од Европскиот фонд за Балканот. Координатор на Мрежата ќе 

биде Институтот за демократија од Македонија, а нејзини членки се и Мрежата за европско движење 

од Србија, Фондацијата отворено општетство од Албанија, EU Policy Hub, Мрежата Политикон од 

Црна Гора, Центарот за безбедносни студии од Косово, Институтот за развој и меѓународни односи 
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од Хрватска, Центарот за европска перспектива од Словенија и Аднан Ќеримагиќ од Босна и 

Херцеговина. 

Целта на Мрежата е да придонесува со анализи и предлози за политики кон темите кои 

произлегуваат од Берлинскиот процес со што ќе придонесе кон информираната јавна дебата и 

носење на одлуки засновани на истражувања. Тоа ќе вклучува и следење на целиот процес одблизу 

и политиките на државите кои ги допираат темите од Берлинскиот процес. Мрежата до самитот на 

земјите од Берлинскиот процес кој ќе се одржи во Лондон планира да објави една анализа на јавни 

политики за Берлинскиот процес и европската перспектива на регионот која ќе биде промовирана 

на самитот во Кралскиот институт за меѓународни односни на 9 и 10 јули. Дополнително, Мрежата 

ќе изработи уште 5 други анализи кои ќе се однесуваат на миграцијата, безбедноста и владеењето 

на правото кои ќе се промовираат во Скопје, Белград и Тирана неделата пред почетокот на самитот 

во Лондон 

ЦИВИТАКС 

ИДСЦС е освноачк и членка на ЦИВИТАКС група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот 

сектор и кај физичките лица. Визијата на Групата ЦИВИТАКС е фискалниот систем во Република 

Македонија да биде праведен, јасен и разбирлив, ефективен и ефикасен, предвидлив и 

транспарентен и во целост да почива врз принципите на владеењето на правото. Даночниот систем 

во Република Македонија мора да почива врз емпириски анализи, врз стратешко планирање и врз 

принципот на опортунитетен трошок т.е. мора да ги земе предвид и административните капацитети 

на Управата за јавни приходи. 

Целта на Групата ЦИВИТАКС е да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува 

фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што ги засегаат граѓанските организации, 

академските институции и физичките лица, како и да го застапува правото на правна извесност во 

оваа област како човеково право. 

9. ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ 

Документи за внатрешни операции 
ИДСЦС склучи договор со Лулијана Даскалов за анализа, менторирање и развој на внатрешни 

процедури за финансиски менаџмент. Крајниот рок за имплементација на процедурите е 1 јуни. 
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10. ОСТВАРЕНИ ОБУКИ и НАСТАНИ 2019 

Центарот за европски интеграции  (НАСТАНИ) 

Број Месец Настани Датум Организатори Проект Донатор(и) Партнер(и) Линк 

  

1 

Јануари 

Националните перспективи во 
рамките на романското 

претседателство со Европскиот 
Совет 

1/30/2019 

ИДСЦС и 
Романска 

Амбасада во 
Скопје 

Организациска 
активност 

Романска 
Амбасада во 

Скопје 
/ https://tinyurl.com/yhmr72hh  

2 
Тркалезна маса за ранливоста кон 

пропаганда и субверзија 
1/31/2019 

ИДСЦС и Глобал 
Фокус Центар 

Dimensions of risk 
and vulnerability in 

the Western Balkans 
(WB6), leading to 
permeability to 

information warfare 
and non-military 

pressure/ 
Propaganda Made-
to-Measure. What 

makes us vulnerable 
in front of 

propaganda and 
disinformation?  

Глобал Фокус 
Центар 

/ Настан од затворен тип 

3 Февруари 

Промоција на трудовите „Анализа 
на јавното мислење за 

македонскиот процес на 
пристапување 

кон Европската Унија (2014-2018)“ 
и „Едрење низ бура – 

Македонија и ЕУ во 2018 година“ 

2/15/2019 ИДСЦС и КАС 
Организациска 

активност 
КАС / https://tinyurl.com/ydqo3cp6 

https://tinyurl.com/yhmr72hh


     0102/127/20 Годишен извештај на ИДСЦС 2019   
        

4 

Март 

Трансатлантски перспективи на 
Западниот Балкан 

3/5/2019 

ИДСЦС, 
Германскиот 

Маршалов Фонд, 
Џорџ 

Маршаловиот 
европски центар 
за безбедносни 

студии, 
Белградскиот 

фонд за 
политичка 

извонредност 

Организациска 
активност 

Германскиот 
Маршалов Фонд 

и Џорџ 
Маршаловиот 

европски центар 
за безбедносни 

студии,  

/ https://tinyurl.com/yfcmsqjj 

5 
The Western Balkans beyond 
resolution of bilateral issues 

3/29/2019 ИДСЦС и БИЕПАГ 
Организациска 

активност 
БИЕПАГ / https://tinyurl.com/yzjrauod 

/ Април / /   / / / / 

6 

Мај 

Think Tank Forum in Skopje 13-14.5.2019 

ИДСЦС, 
Министерство за 

надворшени 
работи на Полска 

(Амбасада на 
Полска во 

Скопје), Полско 
Претседателство 

со Самитот на 
Западен Балкан, 

Центар за 
источни студии 

од Варшава 

Организациска 
активност 

Министерство 
за надворешени 

работи на 
Полска и Полско 
Претседателство 

со Самитот на 
Западен Балкан  

/ https://tinyurl.com/yk3fxcgb 

7 
Работилница и стратешко 

планирање на регионалната 
мрежа SEE Think Net во Белград 

20-21.5.2019 
ИДСЦС, SEE Think 

Net 

Towards a 
sustainable regional 
cooperation Berlin 

process and beyond 

Think and Link 
Programme 

2019, European 
Fund for the 

Balkans 

SEE Think 
Net 

https://tinyurl.com/y8axkf39  

8 
„Соработка помеѓу В4 и Западен 
Балкан – која е улогата на тинк 

тенк организациите?“ 
27-28.5.2019 ИДСЦС и СФПА 

Regional cooperation 
in the Western 

Balkans: The Berlin 
Process and Visegrad 
Group in comparison 

project 

International 
Visegrad Fund 

SEE Think 
Net и Think 

Visegrad 
https://tinyurl.com/yjtmttsh 

https://tinyurl.com/y8axkf39


     0102/127/20 Годишен извештај на ИДСЦС 2019   
        

9 

Јуни 

Промотивен настан на SEE Think 
Net Network во Скопје и Приштина 

„Решавање на билатералните 
прашања во Западен Балкан: 
Улогата на Европската Унија и 

Берлинскиот процес“ 

6/13/2019 ИДСЦС и КЦСС 

Towards a 
sustainable regional 
cooperation Berlin 

process and beyond 

Think and Link 
Programme 

2019, European 
Fund for the 

Balkans 

Аднан 
Ќеримагиќ, 

SEE Think 
Net 

https://tinyurl.com/yz94u4vd 

10 

Промотивен настан на SEE Think 
Net Network во Тирана „Берлински 

процес: пред Самитот во Познан 
2019“ 

6/20/2019 ИДСЦС и ЕУПХ 

Regional cooperation 
in the Western 

Balkans: The Berlin 
Process and Visegrad 
Group in comparison 

project 

International 
Visegrad Fund 

Политикон 
Нетворк и 
КЦСС, SEE 
Think Net, 

Think 
Visegrad 

https://tinyurl.com/yzlmurcb 

11 

Промотивен настан на SEE Think 
Net Network во Подгорица 

„Решавање на билатералните 
прашања во Западен Балкан: 
Улогата на Европската Унија и 

Берлинскиот процес“ 

6/24/2019 
ИДСЦС и 

Политикон 
Нетворк 

Towards a 
sustainable regional 
cooperation Berlin 

process and beyond 

Think and Link 
Programme 

2019, European 
Fund for the 

Balkans 

КЦСС, SEE 
Think Net 

https://tinyurl.com/yf4xs4yp  

12 

Промотивен настан на SEE Think 
Network во Будимпешта „Regional 
cooperation in the Western Balkans: 

The Berlin Process and Visegrad 
Group in comparison project“ 

6/28/2019 ИДСЦС и IFAT 

Regional cooperation 
in the Western 

Balkans: The Berlin 
Process and Visegrad 
Group in comparison 

project 

International 
Visegrad Fund 

НЕМинС, 
SEE Think 
Net, Think 
Visegrad 

https://tinyurl.com/yz99hdwb 

13 Јули 

Националните перспективи на 
крајот на романското и во 

очекување на финското 
претседателство со Советот на ЕУ 

7/16/2019 

ИДСЦС, Романска 
амбасада во 

Скопје, Финска 
амбасада во 

Белград 

Организациска 
активност 

Романска 
амбасада во 

Скопје 
/ https://tinyurl.com/ykxadh2f 

/ Август / / / / / / / 

/ Септември / / / / / / / 

/ Октомври / / / / / / / 

14 

Ноември 

II Македонско-германски форум 11/1/2019 ИДСЦС и КАС 
Организациска 

активност 
КАС / https://tinyurl.com/yfyx2z36 

15 

Промотивен настан на SEE Think 
Net Network во Сараево „Regional 
cooperation in the Western Balkans 

– is there a civil society pillar?“ 

11/27/2019 ИДСЦС и РЦЦ 

Towards a 
sustainable regional 
cooperation Berlin 

process and beyond 

Think and Link 
Programme 

2019, European 

НЕМинС, 
SEE Think 

Net 
https://tinyurl.com/yjpwa5zw  

https://tinyurl.com/yz94u4vd
https://tinyurl.com/yzlmurcb
https://tinyurl.com/yf4xs4yp
https://tinyurl.com/yjpwa5zw
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Fund for the 
Balkans 

16 

Декември 

Значењето на уставната жалба за 
заштитата на граѓаните и за 

развојот на националното право 
12/3/2019 

ИДСЦС и 
Германската 
фондација за 
Меѓународна 

правна соработка 
(ИРЗ) 

Организациска 
активност 

Германската 
фондација за 
Меѓународна 

правна 
соработка (ИРЗ) 

/ https://tinyurl.com/yezp2qtr 

17 

Промотивен настан на SEE Think 
Net Network во Скопје „Regional 

cooperation in the field of migration 
– WB in the loop“ 

12/5/2019 ИДСЦС 

Regional cooperation 
in the Western 

Balkans: The Berlin 
Process and Visegrad 
Group in comparison 

project 

International 
Visegrad Fund 

ЦЕП, 
ИРМО, SEE 
Think Net, 

Think 
Visegrad 

https://tinyurl.com/ygfluso7 

18 

Промотивен настан на SEE Think 
Net Network во Скопје „Научени 

лекции од Познањ 2019: Во 
очекување на ко-

претседателството на Северна 
Македонија и Бугарија со 

Берлинскиот Процес во 2020“ 

12/16/2019 

ИДСЦС, 
Министерство за 

надворшени 
работи на Полска 

(Амбасада на 
Полска во 

Скопје), Полско 
Претседателство 

со Самитот на 
Западен Балкан 

Towards a 
sustainable regional 
cooperation Berlin 

process and beyond 

Think and Link 
Programme 

2019, European 
Fund for the 

Balkans 

SEE Think 
Net, 

Центар за 
источни 
студии 

https://tinyurl.com/yzj5ohyp  

Центарот за парламентарна поддршка (НАСТАНИ) 

Број Месец Настани Датум Организатори Проект Донатор(и) Партнер(
и) 

Линк 

  

1 Јули Промотивен настан: Лансирање на 
Програмата за парламентарна 
поддршка 

10.06.2019 НДИ, ИДСЦС и 
ЦУП 

Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за развој 
и соработка 
спроведе 

НДИ и 
ЦУП 

 Link 

2 Август Презентација на пратениците на 
резултатите од извештајот за 
Перцепцијата на граѓаните за 
работатта на Собранието 2019 

04.07.2019 ИДСЦС Поглед на 
Собрание и ПИ 
програма за 
ступендии 

Швајцарската 
агенција за развој 
и соработка 
спроведе 

/ Настанот е од затворен тип  

https://tinyurl.com/yzj5ohyp
https://idscs.org.mk/mk/2019/07/10/%d1%88%d0%b2%d0%b0%d1%98%d1%86%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0/
https://idscs.org.mk/mk/2019/08/23/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8/
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3 Прес брифинг со новинари: 
Презентација на резултатите од 
Извештај од набљудувањето на 
квалитетот на дебатата во 
Собранието (јануари – јуни 2019) и 
Перцепцијата на граѓаните за 
работатта на Собранието 2019 

23.08.2019 ИДСЦС Поглед на 
Собрание и ПИ 
програма за 
ступендии 

Швајцарската 
агенција за развој 
и соработка 
спроведе 

/ Link 

Центарот за добро управување поддршка 2019  (НАСТАНИ) 

Број Месец Настани Датум Организатори Проект Донатор(и) Партнер(и) Линк 

  

  Јануари              

  Февруари              

1 Март 

Заврша 
конференција 

„Кон добро 
управување“ 

28 март 2019 ИДСЦС 

Кон добро 
управување во 

јавните 
претпријатија и 

независните тела 

Британска 
амбасада 

  

link  

  Април              

  Мај              

  Јуни              

  Јули              

  Август              

4 Септември 

Конференција 
за отворање на 

проектот 
„Набљудување 
на успешноста 
на работата на 

ДКСК“ 

23 
септември 

2019  

ИДСЦС/Платформа 
на ГО за БПК 

Набљудување на 
успешноста на 

работата на ДКСК 

Фондација 
Отворено 
општество 

Македонија 

  

Link 

https://idscs.org.mk/mk/2019/08/23/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bb%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://idscs.org.mk/mk/2019/03/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://idscs.org.mk/mk/2019/09/23/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0/
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5 

Октомври 

Работилница со 
чинители за 

предлог 
законски 

измени за 
Закон за Јавни 
претрпијатија 

24 октомври 
2019 

ИДСЦС 

Кон добро 
управување во 

јавните 
претпријатија и 

независните тела 

Британска 
амбасада  

  Затворен настан 

6 

Промоција за 
ПВР во сенка за 

Закон за 
административ
ни службеници 

и Закон за 
вработени во 
јавен сектор 

29 октомври 
2019 

ИДСЦС/ЦЕА ПВР во сенка 
Делегација 

на ЕУ 
   

7              

8 

Ноември 

Квартална 
средба меѓу 
пратеници и 

засегнати 
страни 

26 ноември 
2019 

ИДСЦС 
ACT in the 
Parliament 

National 
Endownmen

t for 
Democracy 

  Затворен настан 

9 
Промоција на 
ПВР во сенка  

27 ноември 
2019 

ИДСЦС ПВР во сенка 
Делегација 

на ЕУ 
  

 

10 

Промотивен 
настан за 
законски 

измени кон 
Закон за јавни 
претпријатија 

28 ноември 
2019 

ИДСЦС 

Кон добро 
управување во 

јавните 
претпријатија и 

независните тела 

Британска 
амбасада 

  

Link 

11 Декември 

Промоција на 
ПВР извештај 

Закон за 
инспекторат за 

6 декември 
2019 

ИДСЦС ПВР во сенка 
Делегација 

на ЕУ 
   

https://idscs.org.mk/mk/2019/11/28/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba/
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јазици и 
Измени на 

закон за Јавни 
претпријатија 

12 

„30 години 
реформи за 

добро 
управување и 
борба против 

корупција“ 

13 декември 
2019 

Платформа на ГО 
за БПК / СЕЛДИ 

СЕЛДИ/Зајакнување 
на капацитетите на 
Платформата На ГО 

за БПК 

УСАИД/Дел
егација на 

ЕУ 
   

                

Центарот за добро управување 2019 (ОБУКИ) 

Број Месец Обука/ Работилница/ Студиска посета Датум Обучувач Организатор Присуствувал 

  

1             

2 Мај обука за претставници на граѓански 
организации и вработени во јавната 
администрација  „Запознавање со 
пристапните ЕУ преговори и 
регионалните искуства “  

28 – 30 ноември 
2019  

Владимир Меџак, 
Јована Маровиќ 

    

3 Јуни SELDI тренинг за граѓански 
организации: Мониторинг на корупција 
и заробена држава, застапување и 
импакт во светот на хибридните 
закани; 

12 – 14 јуни 2019 Миодраг Радовиќ, 
Срѓан Мајсторовиќ;  
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4 Август Academic Seminar: Human-Centered 
design – Citizen centric policies and 
services – Sabine Juninger, Competence 
Center for Design and Management, 
Lucerne; Caroline Paulick-Thiel, Politics 
for tomorrow, Berlin. Alpbach, Austria  

15 – 20.08.2019        

5 Август  The EU and its Neighbours – EU Foreign 
Policy between Ambition and Pragmatism  
Alpbach, Austria 

16 – 21.08.2019 (Tobias Schumacher, 
College of Europe; 
Pierre Vimont, 
Carnegie Europe; 
Thomas Mayr-Harting, 
Managing director, 
EEAS; Maja Kocijancic, 
EEAS). 

    

6 Август обука за претставници на граѓански 
организации „Пренос на најдобрите 
искуства и практики од земјите кои 
пристапуваат кон ЕУ“;  

28 – 30 ноември 
2019  

Миодраг Радовиќ, 
Срѓан Мајсторовиќ; 

    

Центарот за парламентарна поддршка (ОБУКИ) 

Број Месец Обука/ Работилница/ Студиска посета Датум Обучувач Организатор Присуствувал 

  

1 Септември 
Студиска посета на Парламентот во Република 

Словенија 3-5.09.2019 / ОБСЕ Сара Јанеска 

2 Ноември 

Работилница за развој на персоналот (NDI, CCM, 
IDSCS): „Подемот на дигиталните авторитари - 

глобални закани за демократијата од 
напредните репресивни режими" 

13.11.2019 
Крис Дотен,  

Главен директор за 
иновации во НДИ 

Програма за 
парламентарна 

поддршка 

Александра Јовевска Ѓорѓевиќ 

 

 

 



     0102/127/20 Годишен извештај на ИДСЦС 2019   
        

11. Медиумско известување и видливост      

Според евиденцијата на медиумски објави за активностите на ИД за 2019 година регистрирани се вкупно 569 објави, што е пораст од 

145% во споредба со 232 објави во 2018 и со 132 објави во 2017. Детална листа на објави во прилог на Анекс 1.  

 

 

 

Во делот на  веб страницата idsds.org.mk  споредбено со 2018, во 2019 ги имаме следните трендови: 

-16% зголемување на бројот на корисници (од 32.490 на 37.854) 

-16% нови корисници   

-25% зголемување во бројот на читања (од 40793 на 51143) 
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-30% зголемување во прегледи на страната 

-6% зголемување во времето кое го посветиле на читање. 

- Според земјата од која доаѓаат корисниците 107% зголемување на публиката од С.Македонија, што е 77% од пулбиката на целиот сајт. Кај 

сите останати држави постои пад во бројот на корисници.  Повеќе детали во прилог на Анексот 2 (Google analyitics)  

12. Спроведени истражувања на јавно мислење    2019 

    Спроведени 
истражувања на јавно 

мислење (ИДСЦС) 2019 
  

   

Телефонска анкета - 
избори прв круг ТЕЛМА 

Март 

Собрание + политички 
теми (излезност)  ИДСЦС 

Јуни 

Антикорупциска едукација 
во средни училишта 

септември 

Политичка 2019 терен, 
предизборни ставови) 

ноември 

ЕУ интеграции (KAС) 
Ноември 
/декември 
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13. Финансиски извештај за периодот 01.01.2019 - 31.12.2019 

 

 2017 2018 2019 

Вкупно расходи 22.242.815,00 19.556.497,00 28.094.324 

Вкупно приходи 37.881.509,00 35.303.798,00 41.442.041 

 

Трошоци за периодот 01.01.2019 - 31.12.2019 

1.Човечки ресурси   

Износ по 
месец во 
МКД 

Вкупен износ 
во МКД 

1.1 
Плати и надоместоци за 
вработените 652,175.92 7,826,111.00 

1.2 Стручно усовршување 0.00   

1.3 Краткорочни стручњаци 0.00   

1.4 Договори на дело 206,930.25 2,483,163.00 

2.Професионални услуги   
0.00   

2.1 Преведувачкиуслуги 34,375.58 412,507.00 

2.2 Лектура 4,104.50 49,254.00 

2.3 Дизајн 39,340.17 472,082.00 

2.4 Анкети 72,335.67 868,028.00 

2.5 Експерти 0.00   

2.6 Надворешни соработници 19,911.92 238,943.00 

3.Управување   0.00   

3.1 

Надоместок за седници, патни 
трошоци 0.00   

4.Транспорт   0.00   

4.1 Сопствен транспорт 0.00   

 Транспортни услуги 10,309.50 123,714.00 
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 Такси услуги 5,221.00 62,652.00 

4.2 Изнајмен транспорт 0.00   

 Курирски услуги 0.00   

 Друг транспорт 0.00   

5.Комуникации   0.00   

5.1 Пошта 102.00 1,224.00 

5.2 Телефон и телефакс 1,425.75 17,109.00 

5.3 Мобилна телефонија 7,754.25 93,051.00 

5.4 
Курирски услуги (ДХЛ,СитиБајк) 

229.17 2,750.00 

5.5 Интернет 0.00   

6.Имот   0.00   

6.1 Енергија 1,716.17 20,594.00 

6.2 Вода 831.00 9,972.00 

6.3 Затоплување (парно греење) 3,535.25 42,423.00 

6.4 Сервис и поправки 1,236.83 14,842.00 

6.5 Осигурување 0.00   

6.6 Закуп на дел. простор 56,879.00 682,548.00 

  Наем на сали 23,470.67 281,648.00 

  Наем на опрема 3,314.58 39,775.00 

6.7 Одржување хигиена  3,055.58 36,667.00 

7.Канцелариски услуги   
0.00   

7.1 Канцелариски материјали 3,865.75 46,389.00 

7.2 Хартија 311.17 3,734.00 

7.3 Тонер 1,073.17 12,878.00 

7.4 Материјал за хигиена 1,227.42 14,729.00 

7.5 Ситен инвентар 423.75 5,085.00 

7.6 Сервис и одржување 0.00   

7.7 Графички и печатарски услуги 38,891.58 466,699.00 
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7.8 Одржување на веб 5,825.08 69,901.00 

7.9 Софтвер 56,362.67 676,352.00 

7.10 Опрема 16,901.92 202,823.00 

7.11 Амортизација на опрема 0.00   

7.12 Гориво 0.00   

7.13 
Исправка на вредност на залихи 

0.00   

8. Финансиски услуги   
0.00   

8.1 Банкарска провизија 14,404.67 172,856.00 

8.4 Камати 82.50 990.00 

8.5 Курсни разлики 1,178.58 14,143.00 

9.Соработка   0.00   

9.1 

Патување во странство (авио-
билети) 51,748.50 620,982.00 

9.2 

Престој во странство (сместување, 
дневници, визи) 107,137.25 1,285,647.00 

9.3 Хотелско сместување 45,164.08 541,969.00 

9.4 Репрезентација 14,050.67 168,608.00 

  Угостителски услуги 40,111.58 481,339.00 

9.5 
Реклама, промоција и маркетинг 

252,699.75 3,032,397.00 

9.6 Членарини / Донации 50.00 600.00 

9.7 
Пренесени с-ва на други субјекти 

285,735.67 3,428,828.00 

10.Односи со јавноста и информации   

0.00   

10.3 Односи со јавност 0.00   

10.5 

Претплата на весници, списанија и 
е-пристап 494.33 5,932.00 
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10.6 Новински огласи 0.00   

  Анкети 0.00   

  Сметководствени услуги 5,000.00 60,000.00 

  Ревизија и процена 12,408.33 148,900.00 

  Правни работи и консалтинг 46,152.92 553,835.00 

  Интелектуални услуги 79,557.08 954,685.00 

  Аудио визуелни услуги 102,500.00 1,230,000.00 

  Други трошоци 3,770.00 45,240.00 

  Други услуги 5,596.67 67,160.00 

  Расходи од минати години 85.92 1,031.00 

11. Други и останати   
0.00   

11.1 Судски такси 0.00   

11.4 Централен регистар 127.92 1,535.00 

11.6 Завршна пресметка 0.00   

11.7 Административни трошоци 0.00   

  0.00   

Вкупно  2,341,193.67 28,094,324.00 
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