
 

 

 

Проект: Програма за Парламентарна Поддршка 
 

Повик за ангажирање на набљудувачи на квалитет на собраниска дебата 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје (ИДСЦС) објавува повик за пријавување на 

кандидати за платен ангажман како набљудувачи на квалитетот на дискусијата во Собранието.  

Повикот се однесува за мотивирани дипломирани (магистрирани) или студенти/ки од сите 

општествено-хуманистички области, аналитичари/ки и активисти/ки од граѓански организации. 

Со повикот ќе бидат избрани двајца/две набљудувачи/ки кои ќе бидат обучени и ќе добијат 

можност да учествуваат во набљудувањето на квалитетот на дебатата во  Собранието на Република 

Северна Македонија за период од 3 (три) месеци (од средина на август до средина на ноември 

2020та година). Временскиот ангажман е со можност за продолжување. Набљудувањето се врши 

во рамки на проектот „Програма за Парламентарна поддршка“.  

 

1) Набљудување на собраниска дискусија 

ИДСЦС во овој повик ќе избере 2 (двајца/две) кандидати/ки кои ќе поминат дводневна обука за 

„Основи на делиберативната (дебатна) демократија и употреба на Индексот за квалитет на дебата” 

и “Пишување кратки анализи за квалитетот на дебатата во Собранието“ кои ќе бидат основа за  

извршување на работните обврски.  

 

Работните обврски во рамки на ангажманот се: 

 Набљудување на квалитетот на дебатата  во Собранието на Република Северна Македонија; 

 Пишување кратки анализи за квалитетот на дебата; 

 Учество на обуки спроведени од ИДСЦС со цел градење на капацитетите за набљудување 

на собраниската дебата и пишување кратки анлизи; 

 Доставување евиденција на работниот ангажман (time sheet). 

 

Набљудувачите/ките ќе ги следат расправите кои ќе им бидат обезбедени од ИДСЦС.  

Дневното ангажирање на набљудувачите/ките ќе изнесува од 4 – 8 часа во зависност од 

интензитетот и времетраењето на парламентарните дебати. За својот ангажман 

набљудувачите/ките ќе добиваат  месечен бруто надомест од 334 долари во денарска 

противвредност.  



 

 

 

Повикот ќе биде отворен од 23.07.2020 (четврток) до 30.07.2020 (четврток- 23:59 ч.). Апликантите 

како пријава треба да испратат кратка биографија во Europass формат и мотивациско писмо на 

македонски јазик на contact@idscs.org.mk со назнака „Програма за Парламентарна Поддршка“. 

Апликациите пратени по крајниот рок нема да бидат земени предвид. Доколку постои голем 

интерес, ИДСЦС ќе ги повика на разговор кандидатите селектирани во потесниот избор.  

„Програмата за Парламентарна Поддршка“ е поддржана од Швајцарската агенција за развој и 

соработка, спроведена од Институт за демократија “Социетас цивилис“ Скопје, Национален 

демократски институт – Северна Македонија и Центар за управување со промени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЈ 

0902-238/20 

Скопје, 21.07.2020 
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