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Оваа публикација е подготвена од Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) во 
рамките на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП) која е финансирана од Владата на Швајцарија, 
а ја спроведува Националниот демократски институт (НДИ), Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - 

Скопје (ИДСЦС) и Центар за управување со промени (ЦУП). Содржината на публикацијата во никој случај не 
може да се смета дека ги одразува ставовите на Владата на Швајцарија“.
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I. Вовед_

Согласно член 67 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, седниците на 

Собранието ги свикува Претседателот на Собранието. Според член 68, пратениците мора да го 

добијат решението за свикување седница на Собранието, заедно со предложениот дневен ред и 

материјалите со предложените прашања за дневниот ред на седницата, најмалку десет работни 

дена пред закажаниот датум за одржување на седницата. Постои можност да се свикаат комисиски 

седници и пленарна седница во истиот ден, но искористувањето на оваа можност треба да биде 

ограничено. Во согласност со член 24 од Законот за Собранието, претседателот на Собранието секој 

понеделник редовно се среќава со потпретседателите и координаторите на пратеничките групи за 

да го координираат неделниот распоред за работа на работните тела на Собранието. 

Иако овие одредби оставаат разумен простор за спремање на пратениците за темите за кои ќе се 

разговара на собраниските седници, овие рокови не секогаш се почитуваат при закажување на 

пленарните и комисиските седници. Анализата на квалитетот на дебатата во 18 собраниски седници 

фокусирани на 73 различни точки на дневен ред укажува дека од датумот на свикување до датумот 

на одржување на седниците, било тоа комисиски или пленарни, пратениците имаат просечно седум 

дена за спремање за точките на дневен ред.  Најмногу време за спремање, пратениците имаа што се 

однесува на пленарната седница број 71, на која беше набљудувана дискусијата која се разви за три 

точки на дневен ред: „Предлог на закон за финансиска стабилност“, „Предлог на закон за спречување 

перење пари и финансирање на тероризам“, и „Предлог на закон за вршење сметководствени работи.“ 

За оваа седница помеѓу датумот на свикување и одржување, пратениците имаа вкупно 19 дена за 

спремање.1 Најмалку време за спремање пратениците имаа за седница број 36 на Комисијата за 

финансирање и буџет, на која се дискутираше за „Предлог на закон за дополнување на Законот за 

акцизите“ и „Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена 

вредност.“ За оваа седница помеѓу датумот на свикување и одржување пратениците немаа воопшто 

време за спремање, или истата беше свикана и одржана истиот ден.2

1 Вклучувајќи тука и викенди и петоци, кои според Деловникот на Собранието на РСМ се резервирани за средби 
на пратениците со граѓаните.

2 Седниците 32 на Комисија за европски прашања има дополнителни две продолженија; Седница 34 на Комисија 
за европски прашања има шест продолженија; Седница 38 на Комисија за финансирање и буџет има седум 
продолженија.
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Бр. Тип на седница
Број на 

пленарна 
седница

Датум кога е свикана 
седницата (денот кога 

решението е поднесено во 
архива - од архивско бројче)

Датум на 
одржување Денови помеѓу

1 Пленарна 71 21.4.2022 10.5.2022 19

2 Пленарна 54 23.11.2022 9.12.2021 16

3 Пленарна 50 31.8.2021 14.9.2021 14

4 Пленарна 62 28.1.2022 10.2.2023 13

5 Пленарна 64 16.2.2022 1.3.2022 13

6
Комисија за 

финансирање и 
буџет

38 3.06.2022 13.6.2022 10

7
Комисија за 

европски 
прашања

31 11.2.2022 17.2.2022 6

8
Комисија за 

политички систем 
и односи меѓу 

заедниците
39 16.3.2022 22.3.2022 6

9 Пленарна 57 15.12.2021 20.12.2021 5

10 Пленарна 60 11.1.2021 15.1.2022 4

11 Пленарна 77 27.6.2022 30.6.2022 3

12
Комисија за 

европски 
прашања

32 1.3.2022 4.3.2022 3

13
Комисија за 

европски 
прашања

34 18.3.2022 22.3.2022 3

14
Комисија за 

транспорт. врски 
и екологија

22 15.4.2022 18.4.2022 3

15 Пленарна 63 14.2.2022 16.2.2022 2

16
Комисија за 

труд и социјална 
политика

19 15.2.2022 17.2.2022 2

17 Пленарна 67 10.3.2022 11.3.2022 1

18
Комисија за 

финансирање и 
буџет

36 11.3.2022 11.3.2022 0

Taбела 1.
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Иако не може да се дефинира точно колку ненавременото закажување на седниците суштински влијае 

на квалитетот на дебатата во Собранието, краткото време за спремање кое пратениците го имаат на 

располагање за некои седници е еден од факторите кои придонесуваат во лошото аргументирање. 

Големата варијација во закажувањето на собраниските седници придонесува во нестабилноста 

на работата на Собранието. Претходни анализи на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), 

укажуваат дека за подобар квалитет на работата на Собранието потребно е подобро и навремено 

планирање на седниците.3 4  Суштински за тоа е календар на седници по примерот на парламентите на 

западноевропски земји. Преку календарот на седници ќе се овозможи предвидливост на работата 

на Собранието како и повеќе време на пратениците за спремање околу точките на дневен ред. 

Со времето на располагање и поголемата предвидливост, пратениците ќе можат навремено да се 

информираат околу предлог-законите, измените и дополнувања на закони, извештаи на регулаторни 

и независни тела и други акти во Собранието. Предвидливоста на седниците би придонела за 

поквалитетна и аргументирана дискусија. 

За тоа на какво ниво беше квалитетот на дебатата во Собранието што се однесува на дискусијата 

развиена во овие 18 набљудувани собраниски седници, за кои пратениците имаа просечно седум дена 

да се спремаат за точките на дневен ред, во секцијата подолу. 

3 „Парламентарно работење и утврдување дневен ред во парламенти во одредени земји,“  Штјепан Пехачек И 
Мартин Кута, февруари 2022 (https://www.ndi.org/sites/default/files/%28WEB%29A4_Parliamentary%20business%20
and%20agenda-setting%28MKD%29.pdf) 

4 „Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 
2022),“ Влора Речица и Никола Донев, август 2022 (https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/10/WEBA4_
Kvalitet_na_debata_januari_juni_2022MKD-1.pdf) 

https://www.ndi.org/sites/default/files/%28WEB%29A4_Parliamentary%20business%20and%20agenda-setting%28MKD%29.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/%28WEB%29A4_Parliamentary%20business%20and%20agenda-setting%28MKD%29.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/10/WEBA4_Kvalitet_na_debata_januari_juni_2022MKD-1.pdf
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2022/10/WEBA4_Kvalitet_na_debata_januari_juni_2022MKD-1.pdf
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Според политичката припадност на говорниците од набљудувањето на избраните седници 

произлегува дека пратениците од мнозинството составено од СДСМ и коалиција, ДУИ, Алтернатива 

и ДПА учествуваа во 37% од набљудуваните дискусии, додека опозицијата составена од ВМРО-

ДПМНЕ и коалиција, Коалиција Алијанса за Албанците, Движење Беса и Левица, учествуваа во 63% од 

набљудуваните дискусии.

II. Квалитет на дебата  _

Графикон 1. Политичка припадност на пратениците  (%)

Графикон 2. Тип дискусии  (%)

37 63

мнозинство опозиција

Според типот на дискусии, поголем дел отпаѓаат на говори (41%), додека 31% од дискусијата отпаѓа 

на реплики и 26% на контра-реплики. Оваа укажува на релативно задоволително ниво на интеракција 

помеѓу пратениците. Пратениците 48 пати (3%) го користеле правото на процедурална забелешка за 

искажување свои ставови и мислења.

41
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Од вкупно набљудувани 1 648 излагања на пратеници, во 53% немаа аргументи, додека во 42% од 

анализираните дискусии имаа слаба аргументација, односно пратениците понудија образложение на 

своите позиции што не е доволно да се смета за еден целосен аргумент. Во само 5% од набљудуваните 

дискусии говорниците користеа еден аргумент за да ја образложат нивната позиција, што е на 

исто ниво во споредба со претходниот период. Во само седум излагања, пратениците користеа 2 

аргумента, додека во набљудуваните дискусии, пратениците не користеа повеќе од два аргумента 

за да ја поткрепат својата позиција во набљудуваните излагања.

Графикон 3. Степен на аргументираност на дискусиите (%)

53

42 
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ДВА АРГУМЕНТА

Во однос на набљудуваните седници, од страна на пратениците, во 96% од дискусиите не беа користени 

факти од истражувања, искуство, документи и други релевантни извори како дел од нивното 

образложение за тоа зошто подржуваат или не одреден акт. Само во 4% од набљудуваните дискусии 

е забележано користење факти од страна на пратениците, што го потврдува генералното ниско ниво 

на аргументација.

Графикон 4. Дали пратеникот/пратеничката користи факти од истражувања, искуство,  
  документи и други релевантни извори? (%)

ДА НЕ

4 96
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Во однос на тоа како пратениците одговараат на упатени аргументи од страна на други пратеници, 

набљудувањето забележува дека во само 9% од нивните излагања, пратениците соодветно ги 

адресирале аргументите, односно пратеникот/пратеничката директно одговорил/а на аргументи 

што претходно му ги упатил друг учесник во дискусијата. Понатаму, во 23% од дискусијата пратениците 

делумно одговараа на упатените аргументи, а делумно ги извртуваа или игнорираа. Во 11% од случаите 

аргументите не беа игнорирани, но беа извртени, додека во 12% аргументите на другите пратеници беа 

целосно игнорирани. Во 45% од случаите немаше упатени аргументи или прашања од други пратеници, 

што посочува на генерално ниско ниво на аргументирана дискусија.  

Графикон 5. Одговорност на пратениците (%)
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Во овој период на известување, во набљудуваните дискусии не беше забележана промена на став кај 

пратениците поради подобри аргументи на соговорниците или било која друга причина. Вo 58% од 

дискусиите не е забележана никаква референца за квалитетот на аргументите на другите пратеници. 

Во 6% од дискусиите кај пратениците немаше промена на став поради тоа што пратениците имаа иста 

позиција и искажаа признание за вредноста на аргументите на своите сопартијци. Исто така, во 3% 

од дискусијата, пратеници од различна политичка опција, иако не ја менуваа својата позиција, сепак 

го признаваа квалитетот и вредноста на аргументи на своите соговорници од други партии. Во 32% 

од дискусијата пратениците останаа на својот став и не ја признаа вредноста на аргументите на 

говорниците од другите политички опции.



8 ИДСЦС Краток документ за јавна политика бр. 29/2022

Во набљудуваните седници пратениците повеќе се осврнаа кон личноста на соговорникот од друга 

политичка опција, отколку кон нивните аргументи. Тие во 74% од нивната дискусијата не искажаа 

никаков однос кон аргументите на другиот, додека кон личноста на другиот не искажаа никаков 

однос во 64% од дискусијата. Овој однос е индикатор дека пратениците повеќе се осврнуваат 

кон личните карактеристики на соговорниците, отколку кон суштинско разгледување на нивните 

аргументи.

Графикон 7. Однос кон личноста и аргументите на пратениците од друга партија (%)

Графикон 6. Сила на подобар аргумент на пратениците (%)
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При набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието, во анализата ги вклучивме и 

маргинализираните групи и колку пратениците се осврнуваат на нивните потреби и права во нивните 

излагања. Во набљудуваните седници, во 89% од нивните излагања, пратениците не се осврнуваа 

на правата и потребите на маргинализираните групи. Забележано е дека пратениците во најголем 

дел од нивните излагања не се осврнуваат кон правата на маргинализираните групи, доколку 

специфично не се дискутира за одреден закон или тема на дневен ред поврзано за нивните права. 

Имајќи предвид дека поголем дел од законите различно влијаат врз различни групи граѓани, при 

разгледување на точките на дневен ред, пратениците треба да се осврнуваат на повеќе аспекти кои 

потенцијално можат да влијаат врз граѓани од маргинализирани групи. Во набљудуваните дискусии во 

овој период, најмногу вклучени во дискусијата, иако во мал процент, се младите (5%) и жените (3%), 

додека воопшто или најмалку беа адресирани потребите на самохраните родители и припадниците на 

ЛГБТИ + заедницата.

Маргинализирани групи Излагања (%) Излагања (број)

Самохрани родители 0 0
ЛГБТ+ заедницата 0 1
Роми 0 2
Стари 0 8
Невработени 1 15
Лица со посебни потреби 1 17
Жители на рурални области 1 23
Корисници на социјална помош 1 25
Друго 2 32
Жени 3 50
Млади 5 92
Нема осврнување на маргинализирани групи 89 1568

Табела 2. 
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Демографската структурата на говорниците, во однос на пол, етничка припадност и изборна единица 

на останува, укажува поголемо учество во дискусијата од страна на мажите (56%), македонци (84%) 

од изборна единица 1 (23%) и ИЕ4 (20%). 

III. Демографија на 
говорниците_
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Графикон 8. Демографска структура на пратеници говорници (%)
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Анекс I _

Бр. на 
седница

Точки на дневен ред

19

Годишен извештај за работа на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2019 
година
Годишен извештај за работата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 
2020 година

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор 
за 2020 година

Годишна програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор 
за 2021 година
Предлог на закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти 
за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево - Охрид
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во 
Република Северна Македонија

22

Годишен извештај за работа на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-
телевизија за 2021 година
Предлог на закон за изменување на Законот за домување
Предлог на закон за изменување на Законот за заштита на децата
Предлог-закон за дополнување на Законот за животната средина
Финансиски план за изменување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно 
претпријатие Македонска радио-телевизија за 2022 година

31 Извештај на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2021 година

32
Предлог на закон за вршење сметководствени работи
Предлог на закон за инспекциски надзор во животната средина
Предлогот на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета

34

Предлог на закон за заштита на физичките лица во врска со обработката на личните 
податоци за цели на спречување, истрага, откривање или гонење на кривични дела или за 
извршување на кривични санкции
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини
Предлог на закон за парничната постапка

36
Предлог на закон за дополнување на Законот за акцизите
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена 
вредност

38

Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 
2022 година
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2022 година

39 Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
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50

Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 
година
Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
Предлог на закон за дополнување на Законот за облигационите односи
Предлог на закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
Предлог на закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти 
за изградба на патна делница Миладиновци – Штип и патна делница Кичево - Охрид
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален 
развој
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни претпријатија
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини
ПРЕДЛОГ-СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ 2021-2026

54

Дополнет Предлог - Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година
Дополнет ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА
Предлог на Буџет на Република Северна Македонија за 2022 година
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита, по 
скратена постапка
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за установите
Предлог на закон за финансиска стабилност
Предлог на одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за 
утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва
Предлог на одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на 
рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна 
Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти 
низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје 
од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската 
здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење, со кои 
се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението
Предлог на одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот 
за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради 
заштита на јавното здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската 
Здравствена Организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-
CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува 
безбедноста на здравјето на населението
Предлог на одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна 
состојба на целата територија на Република Северна Македонија заради недостиг на 
електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија
Предлог на одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на 
централната власт и помеѓу фондовите
Предлог на одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход, 
за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија за 2022 година
Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија за 2022 година
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување за 2022 година
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57

Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
Извештај на Европската Комисија за Република Северна Македонија за 2021 година
Предлог на закон за дополнување на Законот за финансиска поддршка за намалување на 
последиците предизвикани од Корона вирусот COVID - 19 врз производството, откупот на 
грозје и винската индустрија
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за oдликувања и признанија 
на Република Македонија
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основнoто образование
Предлог на закон за финансиска поддршка за намалување на последиците предизвикани 
од Корона вирусот COVID - 19 врз производството и откупот на земјоделски производи
Предлог на одлука за давање на согласност на  Финансиски план на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство за 2022 година
Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за  работа и развој на Агенцијата 
за регулирање на железничкиот сектор за 2022 година
Предлог на одлука за одобрување на Годишната програма за работата на Агенцијата за 
пошти за 2022 година
Предлог на одлука за одобрување на Финансиски план на Јавното радиодифузно 
претпријатие Македонска радио телевизија за 2022 година

60 Предлог за состав на Влада на Република Северна Македонија

62

Предлог за именување на заменици министри во Владата на Република Северна 
Македонија
Предлог на закон за вршење сметководствени работи
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во 
Република Северна Македонија
Предлог на закон за изменување на Законот за Царинската тарифа
Предлог на закон за инспекциски надзор во животната средина
Предлог на закон за ратификација на Договорот за соработка во туризмот помеѓу Владата 
на Република Северна Македонија и Владата на Република Косово

63
Предлог на одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна 
состојба на подрачјето на Град Скопје, заради недостиг на топлинска енергија, можноста за 
користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинска енергија
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64

Барање за давање на автентично толкување на член 15 став (2), а во врска со став (4) од 
Законот за спречување и заштита од дискриминација
Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни 
работи
Предлог за дополнување на законот за наставниците и стручните соработници во 
основните и средните училишта
Предлог закон за дополнување на закокот за пензинско и инвалидско осигурување
Предлог на закон за дополнување на Законот за Јавното обвинителство, по скратена 
постапка; (Поднесен од: Соња Мираковска, Снежана Калеска Ванчева, Арта Билали - 
Зендели, Лидија Тасевска, Жаклина Лазаревска, Мартин Костовски, Марија Ангелова)
Предлог на закон за дополнување на Законот за Советот на јавните обвинители на 
Република Северна Македонија, по скратена постапка; (Поднесен од: Соња Мираковска, 
Снежана Калеска Ванчева, Жаклина Лазаревска, Мартин Костовски, Лидија Тасевска, Арта 
Билали - Зендели, Марија Ангелова)
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален 
развој, по скратена постапка; (Поднесен од: Даниела Колева, Љубица Спасова, Драгица 
Ѓавочанова, Марија Костадинова, Бедри Фазли, Лолита Ристова, Берат Ајдари, Хусни 
Исмаили, Сафије Садики Шаини, Панчо Минов, Марија Кочовска, Мирослав Јовановиќ, 
Мартин Костовски, Боби Мојсоски, Диме Велковски)
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален 
развој, по скратена постапка; (Поднесен од: Димитар Апасиев и Борислав Крмов)
Предлог на закон за изменување на Законот за вршење на работи за застапување во 
царинските постапки
Предлог на одлука за разрешување член на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Северна Македонија; (Поднесен од: Талат 
Џафери, Јован Митрески, Горан Мисовски, Диме Велковски, Снежана Калеска Ванчева, 
Дарко Каевски, Даниела Николова, Боби Мојсоски, Панчо Минов, Марија Георгиевска, 
Жаклина Лазаревска)

67
Предлог на закон за дополнување на Законот за акцизите
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена 
вредност

71
Предлог на закон за вршење сметководствени работи
Предлог на закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам
Предлог на закон за финансиска стабилност

77
Интерпелација за работата на претседателот на Собранието на Република Северна 
Македонија, Талат Џафери





Информации за 
ИДСЦС_

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ 

Скопје (ИДСЦС) е тинк тенк организација која 

го истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските интеграции 

на Северна Македонија. ИДСЦС има мисија да 

ја помогне граѓанската вклученост во носењето 

одлуки и да ја зајакне партиципативната 

политичка култура. Преку зајакнување на 

слободарските вредности, ИДСЦС придонесува 

на соживот помеѓу различностите.

Контакт податоци за ИДСЦС 
-

Адреса: ул. Мирослав Крлежа бр. 52/1 /2,

1000 Скопје

Тел. бр.: +389 2 3094 760

електронска пошта: contact@idscs.org.mk

Информации за 
проектот_

Швајцарската Програма за парламентарна 

поддршка (ПСП) ќе ги поддржи напорите 

на Собранието на Република Северна 

Македонија за независност преку градење 

консензус, структурни реформи и градење 

на капацитетите во институционалниот 

развој на Собранието; во неговите 

законодавни и надзорни улоги и во неговата 

институционална транспарентност и 

отчетност. ПСП се спроведува од страна 

на Националниот демократски институт, 

Институтот за демократија „Социетас 

Цивилис“ - Скопје и Центарот за управување 

со промени, за поддршка на стратешкото 

планирање на Собранието; за реформи 

во управувањето со човечките ресурси; 

за подобрена проценка на влијанието на 

регулативата и процесите за набавка; за 

посветеност кон отворени податоци и преку 

мерењето на јавното мислење и следењето 

на напорите за реформи, вклучително и 

за поголемо граѓанско ангажирање во 

процесите на креирање политики.
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