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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).  

 

Центар за парламентарна подршка и демократизација 

 

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 2021 Инситутот за демократија во своето портфолио опфати вкупно 21 проекти, што е за еден 

помалку од претходната 2020 година.  

 

СЕЛЕКЦИЈА НА ТЕКОВНИ/ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ 

 

Бр. Донатор  Проект Пероид на 
имплементација 

Износ на 
грант 

Центар 

1.  
 

National 
Endowment for 
Democracy (NED) 

 Anti-Corruption Talks in 
the Parliament 

Септември 2020 - 
Август 2021 

 $                                          
58.000  

ЦДУ 

2.  UK Embassy - 
Conflict, Stability & 
Security Fund  

Improved capacity for 
crisis response in 
municipalities in North 
Macedonia 

Октомври 2020 - 
Март 2022 

 £                                       
124.184  

ЦДУ 

3.   Dutch Fund for 
Regional Partnership 
(NFRP)/Matra 

Bridging the gap between 
formal processes and 
informal practices that 
shape judicial culture in 
the Western Balkan 

Октомври 2020 - 
Октомври 2022 

 €                                       
134.212  

ЦЕИ 

4.   International 
Visegrad Fund 

Cooperation Instrument 
for the Western Balkans 
Think Tanks – THINK 
BALKANS (lead) 

Октомври 2020 - 
Јануари 2022 

 €                                          
64.900  

ЦЕИ 

5.  European 
Commission – 
Horizon 2020  

EU Integration and 
Differentiation for 
Effectiveness and 
Accountability  
(consortsium member) 

Јануари 2019 - 
Декември 2021 

 €                                          
57.237  

ЦЕИ 

6.  Open Society 
Foundation 
Macedonia 

Набљудување на 
успешноста на работата 
на ДКСК 

Февруари 2020-
Март 2021  

 $                                          
44.965  

ЦДУ 

7.  Netherlands 
Ministry of Foreign 
Affairs 

Developing Capacity, 
Cooperation and Culture 
in Overseeing the Security 
Sectors of Albania, Kosovo 
and North Macedonia 
(DECOS) 

Август 2019-  Јули 
2022 

 €                                          
18.500  

ЦПП 
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8.  Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation 

Parliament support 
programme (partner with 
NDI) 

Јуни 2019 - 
Декември 2023 

 CHF                                  
175,802  

ЦПП 

9.  Open Society 
Initiative for Europe 

Barrier removal for 
integration, democracy, 
and governance in Europe 

Септември 2019 - 
Ноември 2021  

 €                                       
116.910  

ИДСЦС 

10.  UK Embassy - 
Conflict, Stability & 
Security Fund  

Monitoring for merit 
based appointments 
in senior civil service in 
North Macedonia 

Октомври 2020-
Март 2021 

£ 
43.958 

ЦДУ 

11.  Конрад Аденауер 
Скопје 

Перцепции за ЕУ 
интеграции 

Октомври 2020-
Февруари 2021 

6500 € ЦЕИ 

12.  Агенција за аудио и 
аудио- визуелни 
медиумски услуги 

„Анализа на родовите 
прашања и на начинот 
на прикажување на 
жените и мажите во 
програмите на 
радиодифузерите во 
времето наизборната 
кампања за 
Предвременит 
парламентарни избори 
2020“ 

Септември 2020-
Март 2021 

705.876,0
0 МКД 

ЦПП 

13.  Netherlands 
Ministry of Foreign 
Affairs 

„Анти-корупциска 
едукација за 
средношколци“ 

Јануари 2019-Април 
2021 

3,864,904 
МКД 

ЦДУ 
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5. ПУБЛИКАЦИИ 

Од 2003 до 2021 ИДСЦС продуцираше 332 публикации. Во 2021 година ИДСЦС подготви 121 

публикација.  Вкупно , ИДСЦС има продуцирано 575 публикации. 

  

Публикации по 

година 

2018 2019 2020 2021 

 32 67 122 121 

 

Тип на публикација 

 ЦДУ ЦППД ЦЕИ 

Анализа на јавно 

мислење 

 2 2 

Краток документ за 

јавни политики 

5 6 8 

Инфографик 10 18 1 

Анимирано видео 14 3 2 

Извештај од 

набљудување 

2 5  

Застапувачки 

документ (полиси 

мемо/ колумна/ПР 

текст) 

8  10 

Анализа на јавни 

политики 

20 1 3 

Прирачник 1   

Вкупно  60 35 26 

                                                                                       121 
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Листа на публикации на Центарот за добро управување при Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје за 2021 година 

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

Јазични 
верзии 

Број на 
страници 

  

Јануари 1 Антикорупциска проценка на 
легислативата - извештај за 
Законот за денационализација 

Дарко 
Аврамовски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

2 Речиси половина од вкупниот 
број одлуки на Антикорупциска 
комисија донесени во првата 
половина на 2020 година, биле 
за прекршувањата на 
правилата кои се однесуваат на 
корупција или судир на 
интереси при вработување. 

/ ИДСЦС Инфографик  МК 1 

3 Конфискацијата е клучна 
компонента на правдата и 
опиплив показател дека 
криминалците се казнуваат. Но, 
таа не се употребува често. За 4 
години изречени се само 45 
мерки за конфискација. 

/ ИДСЦС Видео  МК и АЛБ / 

4 Се повеќе криминал - се 
помалку запленет имот 

/ ИДСЦС Видео  МК / 
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5 Извештај за работата на 
Државната 
комисија за спречување 
корупција 
(јануари-јуни 2020) 

Мартина 
Илиевска, 
Миша Поповиќ 

ИДСЦС Извештај МК, АНГ и 
АЛБ 

25 

Февруари 6 На Антикорупциска комисија, 
во првата половина на 2020 
година, во просек и биле 
потребни 9 месеци и три дена 
од почнување постапка до 
донесување одлука.  

/ ИДСЦС Инфографик  МК 1 

7 Kомпаративна анализа на 
организираноста на 
преговарачката рамка 
за борба против корупција во 
контекст на европските 
интеграции 
(анализа на хрватското, 
црногорското и српското 
искуство) 

Александар 
Цеков,  
Александар 
Јовановски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

19 

Март 8 Видео: Несреќа е да се нема 
план за несреќи 

/ ИДСЦС Видео МК и АЛБ / 

9 Борбата против корупција за 
време на пандемијата: 
намалени напори и стагнација  

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 
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10 Анализа на одлуките на 
Државната 
комисија за спречување на 
корупцијата 
по постапувањето по 
предметите во врска 
со јавни набавки во втората 
половина од 
2020 година  

Mарко 
Митевски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

11 Улогата на Државната комисија 
за 
спречување корупција за време 
на 
предвремените парламентарни 
избори во 2020 година 

Снежана 
Камиловска 
Трповска 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

12 Постапки на ДКСК за 
вработувањата во 
јавниот сектор: Недогледни 
постапувања 
со неизвесен исход 

Слаѓана Тасева ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

13 СТУДИЈА ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ 
ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 

Васко Поповски ИДСЦС Студија за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

51 

14 Побарај од твојата општина да 
спречи наместо да лечи 

/ ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ 1 
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15 29 од 38 новоназначени 
раководни лица во 32 државни 
претпријатија, инспекторати, 
институции и установи  имаат 
функција во политички партии 

/ ИДСЦС Инфографик MK 1 

16 Тајно се одлучува кој ќе добие 
раководна позиција во јавниот 
сектор 

/ ИДСЦС Инфографик MK 1 

17 Анализа на одлуките на 
Државната 
комисија за спречување на 
корупцијата 
по постапувањето по 
предметите во врска 
со јавни набавки во втората 
половина од 
2020 година  

Марко 
Митевски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

18 Анализа на одлуките на 
Државната комисија за 
спречување на корупцијата по 
постапувањето 
по предметите во врска со 
јавни набавки во 
првата половина од 2020 
година 

Марко 
Митевски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

8 

19 Видео: Како погрешните луѓе 
доаѓаат на вистинските 
позиции во државните 
институции? 

/ ИДСЦС Видео MK / 
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Април 20 Кој тоа таму управува? Миша Поповиќ, 
Весна Димовска 
-Симјановска 

ИДСЦС Студија за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

63 

21 Образование како фактор на 
одржлива борба против 
корупција 

Мартина 
Илиевска 

ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

7 

22  Запознајте ги членките на 
Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупција. 
Миша Поповиќ од Institute for 
Democracy 'Societas Civilis' 
Skopje  

/ ИДСЦС Видео  МК / 

23 Запознајте ги членките на 
Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупција. 
Снежана Камиловска Трповска 
од Македонски центар за 
меѓународна соработка - 
МЦМС 

/ ИДСЦС Видео  МК / 

24 Запознајте ги дел од 
организациите кои се членки 
на Платформа на граѓански 
организации за борба против 
корупција и слушнете зошто е 
важно активното граѓанско 

/ ИДСЦС Видео  МК / 
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учество во борбата против 
корупцијата. 

25 Учењето за борба против 
корупција 
функционира, останува уште 
 образованието 

Миша Поповиќ ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

12 

Мај 26 Централни напори, 
фрагментирани надлежности: 
Владини антикорупциски 
планови и улогата на 
Собранието 

Марко 
Панковски 

ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

8 

27 Aнализа на работата на ДКСК 
во делот за 
контрола на интереси и имот 
во првата 
половина на 2020 

 Александар 
Божиновски  

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

7 

28 Антикорупциска проверка на 
легислативата - 
Извештај на Законот за 
експропријација 

Снежана 
Камиловска 
Трповска 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

29 Запознајте ги членките на 
Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупција. 
Данче Даниловска Бајдевска од 
Фондација  Отворено 
општество - Македонија 

/ ИДСЦС Видео  МК и АЛБ / 
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30 Запознајте ги членките на 
Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупција. 
Дарко Аврамовски од 
Коалиција Сите за правично 
судење (Coalition All For Fair 
Trials) 

/ ИДСЦС Видео  МК и АЛБ / 

31 Запознајте ги членките на 
Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупција. 
За Марија Сунчевска од 
Transparency International 
Macedonia  

/ ИДСЦС Видео  МК / 

32 Запознајте ги членките на 
Платформата на граѓански 
организации за борба против 
корупција. 
Марко Митевски од Центар за 
граѓански комуникации / Center 
for Civil Communications - CCC  

/ ИДСЦС Видео  МК / 

33 Огледалце, огледалце, како ни 
оди против корупцијата?“ 
Насоки за надзор врз 
националната стратегија 

Миша Поповиќ ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

9 

Јуни 34 Антикорупциска проценка на 
легислативата, 
Извештај за Законот за 
преземање 
административни службеници 
вработени преку 

Дарко 
Аврамовски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

12 
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програмата К-5 во 
Министерството за 
политички систем и односи 
помеѓу заедниците 

35  Антикорупциска проценка на 
легислативата - 
  извештај за Законот за 
енергетика 

Дарко 
Аврамовски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

10 

Јули 36 Кој тоа таму управува? Оцена 
на основни компетенции, 
според биографија (анализа на 
41 кандидат) 

/ ИДСЦС Инфографик МК 1 

37 Кој тоа таму управува? Оцена 
на основни вештини, според 
биографија (анализа на 41 
кандидат) 

/ ИДСЦС Инфографик МК 1 

38 Кој тоа таму управува? / ИДСЦС Инфографик МК 1 

39 Кој тоа таму управува? - Од 116 
именувања поставени се лица 
на следниве функции: 

/ ИДСЦС Инфографик МК 1 

40 Кој тоа таму управува? - 
(Зло)Упореба на позицијата 
вршители на должност 

/ ИДСЦС Инфографик МК 1 
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Август 41 Извештај за работата на 
Државната 
комисија за спречување 
корупција 
за 2020 година  

Миша Поповиќ ИДСЦС Извештај МК, АНГ и 
АЛБ 

19 

42 Постапките на Владата во 
време на 
вонредна состојба од аспект на 
ризици 
од корупција во јавните 
набавки, 
донациите и државната помош 

Марко 
Митевски, 
Никица 
Кусиникова, 
Миша Поповиќ 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

11 

43 Видео: Побарај од твојата 
општина да има план како да 
спречи наместо да лечи 

/ ИДСЦС Видео МК и АЛБ / 

44 Справувањето со корупцијата 
под будното око на 
меѓународната заедница. Што 
може да направи Собранието? 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 

Септември 45 Локални избори 2021 и улогата 
на антикорупциските 
институции 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 

46  
Колку чини борбата против 
корупцијата? 

/ ИДСЦС Видео МК и АЛБ / 
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Октомври 47 Стратешки план за намалување 
ризици од     
      катастрофи на Општина 
Маврово и Ростуше 2021 – 
2025 

Васко Поповски ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК 90 

48 Стратешки план за намалување 
ризици од     
      катастрофи на Општина 
Карбинци 2021 – 2025 

Васко Поповски ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК 71 

49 Стратешки план за намалување 
ризици од     
      катастрофи на Општина 
Конче 2021 – 2025 

Васко Поповски ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК 72 

50 Стратешки план за намалување 
ризици од     
      катастрофи на Општина 
Велес 2021 – 2025 

Васко Поповски ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК 74 

51 Стратешки план за намалување 
ризици од     
      катастрофи на Општина 
Кавадарци 2021 – 2025 

Васко Поповски ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК 74 

52 Како се инвестира во борбата 
против корупцијата? 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 

53 Локални избори 2021 и 
борбата против корупцијата на 
локално ниво 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 
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Ноември 54  
Колку чини борбата против 
корупцијата: инвестиција во 
човечките ресурси 

Марко 
Панковски 

ИДСЦС Студија на 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

26 

55 ВИДЕО: ТРИ ДЕЦЕНИИ 
АНТИКОРУПЦИСКИ ЛЕТ ВО 
МЕСТО 

/ ИДСЦС Видео МК и АЛБ / 

56 Промени на дело: Следење на 
Националната стратегија за 
борба 
против корупција 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 

57 АНТИКОРУПЦИСКАТА 
КОМИСИЈА ВО ИЗВЕШТАЈОТ НА 
ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 

58 Новиот американски влог во 
борбата против корупцијата во 
Северна Македонија 

Сара Јанеска ИДСЦС Краток 
документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

8 

Декември 59 Прирачник за локални избори 
во Република Северна 
Македонија 2021 година 
- второ дополнето издание 

Марко 
Панковски 
Никола 
Михајловски 
Ива Наскова 
Здравко 
Ставров 

ИДСЦС, КАС Прирачник МК и АЛБ 193 
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60 ИНФОГРАФИК: ЛОКАЛНИТЕ 
ВЛАСТИ ТРЕБА ДА ЈА 
ОДРЖУВААТ ЛОКАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОТИВ 
ПОПЛАВИ 

/ ИДСЦС Инфографик MK 1 

61 Анализа на спроведувањето на 
Стратегијата за финансиски 
истраги и праксата на 
конфискување на имот 

: Слаѓана 
Тасева, Марко 
Митевски, 
Натали 
Петровска, 
Дарко 
Аврамовски 

ИДСЦС Анализа на 
јавни политики 

МК 31 

62 СТРАТЕГИЗИРАЊЕ ОД 
ИДНИНАТА: НОВИ НАЧИНИ НА 
ПЛАНИРАЊЕ НА БОРБАТА 
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА 

Проектен тим ИДСЦС Мемо за јавни 
политики 

МК, АНГ и 
АЛБ 

1 

Вкупно 62            
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Листа на публикации на Центарот за европски интеграции при Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје за 2021 година 

Месец Број Публикација Автор(и) Издавач(и) Тип на публикација Јазични верзии Број на 
страници 

Јануари / / / / / / / 

Февруари 1 Анализа на 
јавното мислење 
за процесот на 
пристапување 
кон ЕУ 

Иван 
Дамјановски 

ИДСЦС Анализа на јавни 
мислење 

МК и АНГ 23 

2 Политичка луда 
железница - 
интересна 
година за 
Северна 
Македонија на 
патот кон ЕУ 

Иван 
Николовски 
и Марие 
Јеленка 
Кирхнер 

ИДСЦС Анализа на јавни 
политики 

МК и АНГ 46 

Март / / / / / / / 

Април 3 Учење од 
минатото, 
подготовка за 
иднината - 
Проспектите на 
Северна 
Македонија за 
пристапување 
кон ЕУ во 2021 

Драган 
Тилев и 
Зоран Нечев 

ИДСЦС Полиси пејпер АНГ 19 
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4 Инфографик - 
Зависност на 
Европа од Кина 

Проектен 
тим 

ИДСЦС Инфографик МК 1 

5 Кон Западен 
Балкан - Како 
диверзфикација 
на синџирите за 
производство 
може да 
придонесат кон 
отпорност на ЕУ? 

Марие 
Јеленка 
Кирхнер и 
Зоран Нечев 

ИДСЦС Полиси пејпер АНГ 24 

6 Полско - 
Германско 
помирување - 
Лекции за 
Западен Балкан 

Јелица 
Миниќ, 
Доника 
Емини, 
Марта 
Шпала и 
Аднан 
Черимагиќ 

ИДСЦС Полиси бриф АНГ 25 

Мај 7 Новата 
Методологија за 
проширување - 
Дали е доволна 
да ги повлече 
земјите од 
Западен Балкан 
во ЕУ? 

Зоран 
Нечев, Алба 
Цела и 
Јована 
Маровиќ 

ИДСЦС Полиси бриф АНГ 24 

8 Економска 
интеграција на 
Западен Балкан - 

Тања 
Мишевиќ 

ИДСЦС Оп-Ед АНГ 2 
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Зошто е 
неопходна? 

9 Снипет - 
Диверзификација 
на синџири за 
производство 

Проектен 
тим 

ИДСЦС Снипет АНГ 1 

10 Инфографик - 
Како ЗБ може да 
придонесе до 
поголема ЕУ 
автономија? 

Проектен 
тим 

ИДСЦС Видео АНГ 1 

11 Глобални ланци 
за снабдување 
низ призмата на 
европеизација 

Драган 
Тилев 

ИДСЦС Оп-Ед АНГ 2 

Јуни 12 Снипет - 
Диверзификација 
на синџири за 
производство 

Проектен 
тим 

ИДСЦС Снипет АНГ 1 

Јули 13 Преобликување 
на синџирите за 
производство - 
Западен 
Балкан/ЕУ 
перспективи 

Силвана 
Мојсовска 

ИДСЦС Оп-Ед АНГ 2 
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14 Човечкиот 
капитал во 
правосудството - 
како до 
додадена 
вредност? 

Наташа 
Габер 
Дамјановска 

ИДСЦС Оп-Ед МК 2 

15 Судско 
самоуправување 
меѓу идеални 
нормативни и 
неформални 
практики’ 

Сокол 
Бербери 

ИДСЦС и АЛТРИ Оп-Ед АЛБ 2 

16 Анимирано 
видео - 
Диверзификација 
на синџири за 
производство 

/ ИДСЦС Видео АНГ / 

Август 17 Столбови на 
правосудство 

Драгољуб 
Поповски 

ИДСЦС, ЦЕПРИС Оп-Ед СРБ 2 

Септември 18 Судска култура и 
улогата на 
судиите во 
развој на 
правото во 
Северна 
Македонија 

Денис 
Прешова 

ИДСЦС Истражувачко 
поглавје 

АНГ 28 
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19 Од Тинк 
Вишеград до 
Тинк Балканс: 
научени лекции 
и препораки 

Ана Орош, 
Марта 
Шпала, 
Томаш 
Стразау и 
Јана Јузова 

ИДСЦС Полиси бриф АНГ 16 

20 Судска култура и 
улогата на 
судиите во 
развој на 
правото во 
Србија 

Танасије 
Маринковиќ 

ИДСЦС, ЦЕПРИС Истражувачко 
поглавје 

АНГ 26 

Октомври 21 Инструмент за 
помош во пред-
пристапен 
период: Дали 
ИПА 3 е шанса за 
посуштински 
реформски 
процеси? 

Драган 
Тилев 

ИДСЦС, КАС Полиси пејпер АНГ 48 

22 Kластер Основи 
и регионална 
соработка на 
Западен Балкан 

Ана Новак и 
Јована 
Маровиќ 

ИДСЦС Полиси бриф МК, АНГ и АЛБ 1 

23 Конференција за 
иднината на 
Европа: Како 
Вишеградската 
група на земји 
може да е гласот 

Марие 
Јеленка 
Кирхнер, 
Душко 
Лопандиќ и 
Аднан 
Черимаџиќ 

ИДСЦС Полиси пејпер АНГ 1 
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на Западен 
Балкан? 

Ноември 24 Судска култура и 
улогата на 
судиите во 
развој на 
правото во 
Албанија 

Фјоралба 
Цака 

ИДСЦС, АЛТРИ Истражувачко 
поглавје 

АНГ 31 

Декември 25 Судската култура 
од аспект на 
судска реформа 

Аурела 
Анастази 

ИДСЦС, АЛТРИ Оп-Ед AЛБ 2 

26 Улогата на 
високите судови 
во обезбедување 
на унифицирана 
примена на 
правото 

Мирјана 
Лазарова 
Трајковска 

ИДСЦС Оп-Ед АНГ 2 

Вкупно 26            

 

Листа на публикации на Центар за парламентарна поддршка и демократизација, Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје за 
2021 година 

Месец Број Публикација Автор(и) Издавач(и) Тип на публикација Јазични верзии Број на 
страници 
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Февруари 1 Поглед на 
Собрание: Извештај 
од набљудувањето 
на квалитетот на 
дебатата во 
Собранието (август 
- декември 2020) 

Влора Речица 
Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Извештај од 
набљудување 

МК, АНГ и АЛБ 32 

2 Како дебатираат 
претениците од 
новиот пратенички 
состав на 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија со 
сега? 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Кратко видео  МК и АЛБ / 

3 Извештај од 
набљудување: 
Прогрес на 
имплементација на 
Aкциски план на 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија кон 
целите на 
Партнерство за 
отворена власт 
2018 - 2020 г. 

Влора Речица 
Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Извештај од 
набљудување 

МК, АНГ и АЛБ 48 

Март 4 Во периодот август 
- декември 2020г. 
се забележува пад 
во 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 
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аргументирањето 
во Собранието 

5 Пратениците 
остануваат 
затворени за 
промена на својот 
став 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

6 Зајакнување на 
надзорот над 
разузнавањето во 
Албанија, Косово и 
Северна 
Македонија 

Марејн 
Хартог  
Ерик Спортел 

ЦЕСС Краток документ на 
јавни политики 

МК, АНГ и АЛБ 11 

7 Учеството на 
жените во 
собраниската 
дискусија 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

8 Граѓаните и 
вакцинацијата 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 
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9 Дали владата прави 
доволно за да ја 
адресира 
состојбата со 
здравството, 
економијата и 
образованието? 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

10 Дали поддржувате 
онлајн работа на 
Собранието? 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

11 Закони со скратена 
постапка 

Симона 
Атанасова 

ИДСЦС Инфографик МК / 

Април 12 Поглед на 
Собрание: 
Резултати од 
теренска анкета за 
перцепциите на 
граѓаните за 
работата на 
Собранието на 
Република Северна 
Македонија 

Влора Речица 
Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Анализа на јавно 
мислење 

МК, АНГ и АЛБ 89 

13 Кого преставуваат 
пратениците во 
Собранието? 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Кратко видео  МК и АЛБ  / 
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14 Акциски план на 
Собранието кон 
целите на ПОВ 
2018-2020 г. (1) 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

15 Акциски план на 
Собранието кон 
целите на ПОВ 
2018-2020 г. (2) 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

16 Информирање на 
граѓаните за 
работата на 
Собранието на 
Република Северна 
Македониа 

Перо 
Јовановски 

ИДСЦС Кратка компаративна 
анализа 

МК, АНГ и АЛБ 14 

17 Информирање на 
граѓаните за 
работата на 
Собранието (1) 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

18 Информирање на 
граѓаните за 
работата на 
Собранието (2) 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

Јуни 19 Застапување на 
интересите на 
граѓаните до страна 
на пратениците: 
Вистина или мит 

Здравко 
ставров 

ИДСЦС  Краток документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и АЛБ 13 
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20 Зошто е потребно е 
пратениците да ја 
интензивираат 
комуникацијата со 
граѓаните.  

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Кратко видео  МК и АЛБ / 

Јули 21 Подобрување на 
положбата во врска 
со информациите 
во парламентите во 
Албанија, Косово и 
Северна 
Македонија 

Марејн 
Хартог  
Ерик Спортел 

ЦЕСС  Краток документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и АЛБ 63 

22 Родот во изборната 
кампања 2020 
Родот во изборната 
кампања 2020: 
Анализа на 
родовите прашања 
и начинот на 
прикажување и 
претставување на 
жените и на мажите 
во изборното 
медиумско 
претставување на 
националните 
телевизии 

Влора 
Речица, 
Александра Ј.  
Ѓорѓевиќ 
Јован 
Близнаковски 

АВМУ Извештај од 
набљудување 

МК 78 

23 Јули 2020 - јули 
2021: Една година 
од 
парламентарните 
избори, како 

Влора 
Речица, 
Александра Ј.  
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Краток докумнет за 
јавни политики 

МК, АНГ и АЛБ 13 
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граѓаните гледаат 
на политичкото 
влијание и 
отвореноста на 
актуелниот 
парламентарен 
состав? 

24 Улогата на 
Собранието во 
политичкиот живот 
на С. Македонија 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

25 Поглед на 
Собрание: 
Извештајод 
набљудувањето на 
квалитетотна 
дебатата во 
Собранието(јануари 
- јуни 2021) 

Влора 
Речица, 
Александра Ј.  
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Извештај од 
набљудување 

МК, АНГ и АЛБ 34 

Август 26 Колку е отворено 
Собранието за 
граѓаните? 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

Септември 27 Квалитет на 
дебатата во 
Собранието: Краток 
осврт на квалитетот 
на дебатата во 
периодот 2020 - 
2021 

 Здравко 
Ставров 

ИДСЦС Краток докумнет за 
јавни политики 

МК, АНГ и АЛБ 12 
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Октомври 28 Како да се подобри 
квалитетот на 
дебатата меѓу 
пратениците во 
Собранието? 

Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

29 Квалитет на 
дебатата во 
Собранието (1) 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

30 Квалитет на 
дебатата во 
Собранието (2) 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

31 Квалитет на 
дебатата во 
Собранието (3) 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

32 Квалитет на 
дебатата во 
Собранието (4) 

Дејан 
Кузмановски 

ИДСЦС Инфографик МК и АЛБ / 

Ноември 33 Отвореност на 
Собранието: 
Информираноста и 
вклученоста на 
пратениците во 
работата на 
Собранието 

Ива Наскова 
Александра Ј. 
Ѓорѓевиќ 

ИДСЦС Краток документ за 
јавни политики 

МК, АНГ и АЛБ 22 
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34 Човек од народот: 
Анализа на јавното 
мислење за 
политчките барања 
на граѓаните 

Јован 
Близнаковски 
Влора Речица 
Миша 
Поповиќ 
Тоше 
Зафиров 

Претседателскиот 
центар за 
политичко 
образование и 
ИДСЦС 

Анализа на јавно 
мислење 

МК, АНГ и АЛБ 30 

Декември 35  Собрание 2020 - 
2024: Кој ги 
претставува 
граѓаните? 

Влора Речица ИДСЦС Извештај од 
набљудување 

МК, АНГ и АЛБ 6 
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6. Јавни реакции 

Во 2021 ИДСЦС објави и поддржа 2 јавни реакции 

 

 Реакции на Институт за демократија 2020 датум 

1.  "УГОРЕ ВИСОКО, УДОЛУ ДЛАБОКО: ЗА ПОТРЕБАТА ОД ШИРОК КОНСЕНЗУС ВО СОСТОЈБА НА БЕЗИЗЛЕЗНОСТ 
" 

24.03.2021 

2.  Платформата реагира против зголемените ризици од корупција 
http://www.antikorupcija.mk/2021/08/06/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%8
2%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-
%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd/ 

6.8.2021 

 

7. 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 

https://idscs.org.mk/mk/2021/03/24/%d1%83%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0/
http://www.antikorupcija.mk/2021/08/06/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd/
http://www.antikorupcija.mk/2021/08/06/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd/
http://www.antikorupcija.mk/2021/08/06/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd/
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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 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 

Тhink Balkans 

Проектот ‘Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС’ е финансиски поддржан 

од Меѓународниот Фонд на Вишеград и се надоврзува на претходно воспоставената соработка помеѓу членките на Мрежата на аналитички 

центри на Југоисточна Европа – Southeast European Think Net Network (SEE Think Net) и Тинк Вишеград (Think Visegrad) во рамки на проектот 

‘Регионална соработка на Западен Балкан: Споредба на Берлинскиот Процес и Вишеградската Група‘. 

Врз основа на претходната успешна соработка, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје ќе продолжи со проектното 

координирање, кое, во соработка со Европското движење во Србија (EMinS), Платформата ЦивиКос (CiviKos) од Косово, Мрежата 

Политикон од Црна Гора, Албанскиот институт за меѓународни студии (AIIS) од Албанија, Аднан Ќеримагиќ од Босна и 

Херцеговина, Центарот за европска перспектива (CEP) од Словенија, Центарот за источни студии (OSW) од Полска, Институтот за 

меѓународни работи и трговија (IFAT) од Унгарија, Истражувачкиот центар на словачкото здружение за меѓународна политика (RC SFPA) од 

Словачка и Институтот за европска политика ЕУРОПЕУМ (EUROPEUM) од Чешка, 

ЦИВИТАКС 

https://www.visegradfund.org/
https://idscs.org.mk/en/2019/03/06/regional-cooperation-in-the-western-balkans-the-berlin-process-and-visegrad-group-in-comparison-project/
http://www.emins.org/en/
http://www.civikos.net/en/Home?
https://politikon.me/
https://politikon.me/
https://www.aiis-albania.org/
https://www.esiweb.org/esi-staff/adnan-cerimagic
https://www.cep.si/
https://www.osw.waw.pl/en
https://kki.hu/en/
https://kki.hu/en/
http://www.sfpa.sk/en/
https://www.europeum.org/en/
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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. 

8. ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ 

Документи за внатрешни операции 

Во 2020  беше комплетирана внатрешна процедура за финансиски менаџмент и работење со што се заокружува усвојувањето на 
внатрешните правила и процедури на организцијата.  
 
Процедурата за финансиско работење подразбира имплементација на процес кој овозможува прегледно евидентирање и чување на 
целокупната административна и финансиска документација во организацијата. Во таа насока, ИДСЦС воведува новини во неколку области 
од финансиското работење: протоколите за прием на документи и нивно архивирање, реализирањето на исплати, евидентирање на 
исплатите и приливите и воопшто, организирано чување на документацијата за потребите на финансиското известување. 
 
Во моментов, во Административно финансискиот центар на Институтот за демократија работата ја спроведуваат Финансиски раководител 
на организацијата, Финансиски менаџер и Финансиски асистент. Со воведувањето на процедурата за финансиско работење, 
одговорностите за секоја од позициите во центарот се распределуваат и организираат на начин кој овозможува навремено, конзистентно 
и делотворно сервисирање на административните потреби на организацијата 
 
Процесот на имплементација на процедурата за финансиско работење се состои од повеќе чекори кои етапно го следат текот на 
документите во организацијата, од приемот и подготовката на истите, преку настанувањето и евидентирањето на исплатите, па сè до 
финансиското проектно и организациско известување и чувањето на документацијата 
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Стратегија на ИДСЦС  2021-2024 

 

Во Септември 2020 ИДСЦС започна со консултација за развоја на нова стратегија на организацијата за период од 2021-2024 врз основа на 

која ќе се развијат и двогодишни акциски планови.  Претходниот стратешки план на ИДСЦС беше фокусиран на реструктурирање, 

консолидирање и на внатрешен организациски развој. Во процесот на стратешка ориентација и планирање беа вклучени сите вработени, 

како и дел од управните органи. На три работилници беше дискутиран новиот пристап, особено промената од фокусот на внатрешен развој 

на дефинирање на стратешки цели кои ќе значат определување на тематските приоритети и акции кои ќе ги преземе институтот во следниот 

четиригодишен период. Беше одлучено дека внатрешната организираност е соодветна, а појасно специфицирање на областите на 

делување е неминовно за овој стратешки циклус.  

Низ дискусијата се утврди дека е стратешките приоритети се темите кои се дефинирани во рамките на центрите на институтот, по што 

следење дискусија и дефинирање поконкретни целини на интервенција во рамките на трите дефинирани стратешки цели.  

Целиот процес беше воден од надворешен фасилитатор, што овозможи согледување на одредени прашања и од независна надворешна 

перспектива. Сепак, определувањето на приоритетите беше исклучиво дефиниран од вработените и раководството на Институтот за 

демократија.   
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9. ОСТВАРЕНИ ОБУКИ и НАСТАНИ 2021 

 

Во 2021 се одржаа вкупно  29 настани (конференции, работилници, презентации, студиски посети)  и 7 Обуки  

Список на настани на Центарот за добро управување при Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје за 2021 година 

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

1 Февруари Презентација за 
пратеници и 
парламентарна 
служба: Резултати од 
извештај од 
набљудувањето на 
квалитетот на 
дебатата во 
Собранието (август – 
декември 2020) и 
можностите за 
надоградување на 
знаењата и 
вештините  во 
работата на 
пратениците кои ги 
нуди Програмата за 
парламентарна 
поддршка. 

19.02.2021 ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со 
промени (ЦУП) 
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2 Февруари/ 
Март 

Работна група: 
Зајакнување на 
информациската 
позиција на 
парламентите 

 11, 18, 25. 
02. 2021 
 
4, 
11.03.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 

3 Мај Презентација за 
пратеници и 
парламентарна 
служба: Наоди од 
истражувањето за 
перцепциите на 
граѓаните за работата 
на Собранието 

07.05.2021 ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со 
промени (ЦУП) 

4 Мај Тренинг: 
„Зајакнување на 
демократскиот 
надзор во 
безбедносниот 
сектор во Северна 
Македонија“  

10, 14, 17, 
20.05.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 
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5 Мај Хибриден настан: 
Јавна консултација со 
граѓанското 
општество за 
Акцискиот план 2021-
2023 на Собранието 
кон Партнерството за 
отворена власт 

21.05.2021 НДИ и ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со  

6 Maj Прием и доделување 
на сертификати на 
стипендистите на 
Швајцарската 
стипендиска 
програма во 
резиденцијата 
амбасадорката на 
Швајцарија во 
Република 
Македонија, Н.Е. 
Сибил Зутер 

16.05.2021 НДИ и ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка  

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со  

7 Јуни/ Јули Тренинг: „Пост-
законодавна 
контрола“  

21, 25, 
28.06.2021  
 
02.07.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 
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8 Ноември Тренинг:„Зајакнување 
на демократскиот и 
инклузивниот надзор 
во 
безбедносниот 
сектор во Северна 
Македонија“. 

24-
26.11.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 

9 Ноември Презентацијата на 
наодите од 
истражувањето на 
јавно мислење: 
"Човек од народот: 
Анализа на јавното 
мислење за 
политичките барања 
на граѓаните" 

29.11.2021 Претседателскиот 
центар за 
политичко 
образование и 
ИДСЦС 

ОСИФЕ ОСИФЕ Претседателскиот 
центар за политичко 
образование 

 

 

 

 

 

 

 



     Годишен извештај на ИДСЦС 2021 
  
        

Список на настани на Центарот за европски интеграции при Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје за 2021 година 

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

/ Јануари / / / / / / 

1 Февруари  Промоција на КАС 
публикации - 
Анализа на 
јавното мислење 

за 🇲🇰 процес на 
пристапување кон 
ЕУ и  
Политички 
тобоган – Година 
исполнета со 

пресврти за 🇲🇰 на 
нејзиниот пат кон 

🇪🇺 

08.02.2021 ИДСЦС и КАС / КАС / 

2 Работилница за 
улогата на 
граѓанските 
организации и 
предизвикот во 
процесот на 
пристапување кон 
ЕУ 

26.02.2021 ИДСЦС и 
Клингендајл 
Институт 

/ / Клингендајл 
Институт 

  Март / / / / / / 

3 Април Вклучување на 
јавноста во 
случајот на 

13.04.2021 ИДСЦС и 
Стенфорд 
Универзитет 

ЛАД БТД и НЕД Стенфорд 
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Торонто - паметен 
град 

4 Пристапниот 
процес на Северна 
Македонија кон ЕУ 
и улогата на 
Европскиот 
парламент 

15.04.2021 ИДСЦС и КАС / КАС КАС 

5 Мај Американска 
демократија - 
добрите и лошите 
страни 

04.05.2021 ИДСЦС и 
Стенфорд 
Универзитет 

ЛАД БТД и НЕД Стенфорд 

6 Работилница за 
Тинк Балканс 
активности 

07.05.2021 ИДСЦС Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

/ 

7 Технологија и 
доверба: Преку 
дигитализација до 
поефикасни, 
подостапни и 
поефективни 
влади 

25.05.2021 ИДСЦС и 
Стенфорд 
Универзитет 

ЛАД БТД и НЕД Стенфорд 

8 Судска култура и 
улогата на судиите 
во развивањето на 
правото 

20-
21.05.2021 

ИДСЦС, 
ЦЕПРИС 

МАТРА Холандска 
амбасада 

Цеприс 
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9 Јуни Кон Западен 
Балкан - Како 
диверзификација 
на глобалните 
синџири за 
производство 
влијаат на 
отпорност на ЕУ? 

3.06.2021 ИДСЦС  Адресирање 
на 
корозивен 
капитал 

ЦИПЕ / 

10 Студиска посета во 
Сараево и 
Подгорица 

7-
11.06.2021 

ИДСЦС, 
Политикон и 
Хуманост во 
Акција 

Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

/ 

11 Студиска посета во 
Белград, 
Приштина 

7-
11.06.2021 

ИДСЦС, 
Еминс и 
Сивикос 

Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

/ 

12 Јули Придонес на 
Западен Балкан 
кон 
Конференцијата за 
иднината на 
Европа - Преспа 
Форум Дијалог 

1-
2.08.2021 

ИДСЦС, ДГАП / / / 

13 Септември Студиска посета во 
Скопје и Тирана 

6-
10.09.2021 

ИДСЦС и 
АИИС 

Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

/ 
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14 Судска култура и 
судско 
самоуправување  

23-
24.09.2021 

ИДСЦС, 
ЦЕПРИС 

МАТРА Холандска 
амбасада 

/ 

15 Соработка на 
тинк-тенкови со 
институциите за 
надворешна 
политика во 
Западен Балкан 
низ перцепцијата 
на истражувачите 
од Вишеград 

29.09.2021 ИДСЦС Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

/ 

16 Октомври Нова ЕУ 
финаниска 
методологија 
2021-2027 и 
Северна 
Македониај 

04.10.2021 ИДСЦС и КАС / КАС / 

17 Претседателството 
на Словенија со 
Советот на ЕУ, 
интеграција на 
Западен Балкан и 
улогата на 
Вишеградската 
група на земји  

05.10.2021 ИДСЦС и СЕП 
Словенија 

Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

/ 

18 Ноември Студиска посета во 
Прага 

6-
10.11.2021 

ИДСЦС, 
Еуропеум 

Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

Еуропеум 

19 Студиска посета во 
Будимпешта 

8-
12.11.2021 

ИДСЦС, ИФАТ Тинк 
Балканс 

Меѓународен 
Вишеградски Фонд 

ИФАТ 
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20 Декември Диференцирана 
интеграција и 
Западен Балкан 

17.12.2021 ИДСЦС ЕУ Идеа Европска Унија / 

 

Список на настани на Центарот за добро управување при Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје за 2021 година 

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

1 Февруари Презентација за 
пратеници и 
парламентарна 
служба: Резултати од 
извештај од 
набљудувањето на 
квалитетот на 
дебатата во 
Собранието (август – 
декември 2020) и 
можностите за 
надоградување на 
знаењата и 
вештините  во 
работата на 
пратениците кои ги 
нуди Програмата за 
парламентарна 
поддршка. 

19.02.2021 ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со 
промени (ЦУП) 
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2 Февруари/ 
Март 

Работна група: 
Зајакнување на 
информациската 
позиција на 
парламентите 

 11, 18, 25. 
02. 2021 
 
4, 
11.03.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 

3 Мај Презентација за 
пратеници и 
парламентарна 
служба: Наоди од 
истражувањето за 
перцепциите на 
граѓаните за работата 
на Собранието 

07.05.2021 ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со 
промени (ЦУП) 

4 Мај Тренинг: 
„Зајакнување на 
демократскиот 
надзор во 
безбедносниот 
сектор во Северна 
Македонија“  

10, 14, 17, 
20.05.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 
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5 Мај Хибриден настан: 
Јавна консултација со 
граѓанското 
општество за 
Акцискиот план 2021-
2023 на Собранието 
кон Партнерството за 
отворена власт 

21.05.2021 НДИ и ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка 

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со  

6 Maj Прием и доделување 
на сертификати на 
стипендистите на 
Швајцарската 
стипендиска 
програма во 
резиденцијата 
амбасадорката на 
Швајцарија во 
Република 
Македонија, Н.Е. 
Сибил Зутер 

16.05.2021 НДИ и ИДСЦС Програма за 
парламентарна 
поддршка  

Швајцарската 
агенција за 
развој и 
соработка  

Национален 
демократски 
иснтитут (НДИ) и 
Центар за 
управување со  

7 Јуни/ Јули Тренинг: „Пост-
законодавна 
контрола“  

21, 25, 
28.06.2021  
 
02.07.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 
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8 Ноември Тренинг:„Зајакнување 
на демократскиот и 
инклузивниот надзор 
во 
безбедносниот 
сектор во Северна 
Македонија“. 

24-
26.11.2021 

ЦЕСС и ИДСЦС ДЕКОС Министерството 
за надворешни 
работи на 
Холандија 

Центарот за 
европски 
безбедносни студии 
(ЦЕСС), Институт за 
политички студии; 
Институтот за 
демократија и 
медијација од 
Албанија, 
Косовскиот Институт 
за истражување и 
развој; 

9 Ноември Презентацијата на 
наодите од 
истражувањето на 
јавно мислење: 
"Човек од народот: 
Анализа на јавното 
мислење за 
политичките барања 
на граѓаните" 

29.11.2021 Претседателскиот 
центар за 
политичко 
образование и 
ИДСЦС 

ОСИФЕ ОСИФЕ Претседателскиот 
центар за политичко 
образование 
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10. Медиумско известување и видливост      

 

 

 јануари 2020 мај 2020 јануари 2021 мај 2021 август 2022 

Facebook  11.185 11.315 11.666 11.999 12.694 

Twitter  1.458 1.554 1.659 1.705 2.634 

Linkedin 13 31 75 98 256 

Instagram 329 397 489 615 1400 

YouTube 67 68 81 88 106 
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11. Спроведени истражувања на јавно мислење    2021 

    Спроведени истражувања на јавно мислење 
(ИДСЦС) 2020 

  

"Човек од народот: Анализа на јавното мислење за 
политичките барања на граѓаните" 

Февруари –март 2020 

Конрад Адеанауер – Годишно истражување за ЕУ 
перцпеции  

Октомври-Ноември 2021 
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12. Финансиски извештај 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Приходи 37,881,509.00 35,303,798.00 41,442,041 47,819,187.00 52,340,181.00

Расходи 22,242,815.00 19,556,497.00 28,094,324 23,722,596 33,712,518.00
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