
 

 
 Овој проект е финансиран од страна на Британската амбасада во Скопје   
 

 

 

 

Област: Демократија и владеење на право 

 Тим А Тим Б 

Тема Контрола на Владата од 
страна на судската власт 

Контрола на Владата од 
страна на Собранието 

Тим лидер Дане Талески Калина лечевска 

Истражувачи 1. Марко Кмезиќ 
2. Лура положани 

1. Ана Блажева 
2. Јордан Шишовски 
3. Викторија Боровска 

Краток опис на 
истражувањето 

Документот за јавна политика 
ќе се фокусира на проблемите 
со функционирањето на 
хоризонталната одговорност:  
 
Зошто Судството не игра улога 
на коректив на Владата и 
Собранието? Дали причината 
се нејасната Уставна 
поставеност и законски 
надлежности;  изборот на 
судии и јавни обвинители; 
немањето на капацитети, 
ресурси и вештини;  лошите 
политички практики (губење 
на институционална 
самостојност, пречекорување 
на овластувања, злоупотреба 
на моќта и службената 
дејност). Во однос на 
судството ќе се истражува 
праксата на Уставниот Суд во 
оценувањето на уставноста на 
законите и судските процеси 
каде имало индикации за 
злоупотреба на службена 
должност или политичка 
корупција. 

Идејата  на истражувањето е 
да посочи на 
функционирањето на системот 
на спреги и кочници во 
Република Македонија преку 
анализа на процесот на 
носење на закони во 
Собранието во периодот 2014-
2015. Во периодот после 
предвремените 
парламентарни избори, 
одржани во април 2014 
година, опозицијата одлучи да 
не учествува во Собранието. 
Истражувањето ќе се фокусира 
на процесот на носење на 
законите во 2014 и 2015 
година во периодот по 
последните предвремени 
парламентарни избори до 
потпишувањето на  договорот 
во Пржино. 
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Област: Социо-економски развој 

 Тим А Тим Б 

Тема Мерки за поддршка на 
претприемништвото на 
локално ниво 

Квантифицирање ма 
бенефитот од странските 
инвестиции 

Тим лидер Здружение за рамноправен 
рзавој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ, 
Скопје    

Весна Гарванлиева Андонова 
 

Истражувачи 1. Ристо Карајков 
2. Марија Сунчевска 
3. Љупчо Деспотовски 

1. Марјан Николов 
2. Игор Митевски 
3. Габриела Димовска 

Краток опис на 
истражувањето 

Ова истражување предлага 
преглед на локалните 
политики и мерки за 
поттикнување на 
претприемништвото, како и 
анализа на причините за 
нивното спроведување или 
неспроведување.  
Воедно, без систематски 
пристап кон мерењето на 
ефектите од овие политики, 
нивната евалуација останува 
во сферата на анекдоталното. 
Потребен е систем на 
инидкатори и политика за 
систематско лонгитудинално 
мерење која ќе произведе 
релани докази за ефектите од 
некои политики. Ова е 
вториот интерес на ова 
истражување.  
Истражувањето ќе се 
фокусира на нализа на овие 
состојби на локално ниво, 
одреден под-примерок на 
општини од вкупниот број на 
општини во РМ. Резултатите 
од анализата ќе се искористат 
за предлагање на мерки за 
подобрување на политиките 
за поттикнување на 
претприемништвото на 
локално ниво.  

Ова истражување предвидува 
да направи економска анализа 
на додадената вредност на 
СДИ како мерка за ефектите од 
инвестициите врз деловниот 
развој. Истражувањето 
предвидува анализа на оние 
СДИ кои се наоѓаат во СЕЗ, кои 
се директно поврзани со 
добивање на државна помош 
и субвенционирање односно 
ослободувања кои имаат 
буџетски импликации, а 
нивниот ефект е тешко 
сеопфатно мерлив. Со 
истражувањето ќе се направи 
обид да се квантифицираат 
нивните ефекти врз 
економијата преку повеќе 
показатели  
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Област: Социјална кохезија 

 Тим А Тим Б 

Тема Воннаставни активности на 
локално ниво 

Улогата на локалната власт во 
интегрираното образование 

Тим лидер Горан Јанев  Институт за Истражување на 
Политики и Добро Владеење -
Скопје 

Истражувачи 1. Соња Стојадиновиќ 
2. Анета Смит Гулева 

1. Башким Бакиу 
2. Ристо Карајков 
3. Адмир Брава 
4. Ангела Карова 

Краток опис на 
истражувањето 

Со ова истражување ќе се 
истражат можностите за 
воведување интегрирачки 
воннаставни активности во 
основните училишта ширум 
земјата, но пред се во 
единиците на локална 
самоуправа со нагласени 
етнички различитости. 
Воведувањето на новата 
политика мора да е во склад 
со задолженијата, 
надлежностите и 
ингеренциите на единиците 
на локална самоуправа во 
однос на образованието. Ќе се 
истражат опфатот, природата 
и видот на активностите на 
единиците на локална 
самоуправа во основното 
образование, особено во 
етнички мешани населени 
места. Единиците на локална 
самоуправа имаат ограничени 
ингеренции во управувањето 
со училиштата и имаат 
значително ограничена улога 
во регулирањето на 
наставните содржини. По 
јасното утврдување на 
постоечките ингеренции и 
нивната примена на терен, ќе 
се утврдат можностите за 
формирање интегрирачки 
воннанставни содржини кои 
би вклучувале ученици од 
сите етнички заедници. 

Проектот како своја цел  има: 
а) да ги идентификува 
можноста за воведување не 
интегрираното образовани на 
локално ниво„ bottom up 
approach “, б) да ги анализира 
од аспект на нормативата и 
фактичките состојби кои 
произлегуваат од процесот на 
децентрализација, в) да ги 
анализира досегашните 
проектни активности 
иницирани и спроведени од 
страна на мегународните 
организаци ц) да понуди 
решенија како интегрираното 
образование би се спроведело 
на локално ниво . 
 

 


