
 

 
    

 

 

16 Октомври 2015 година  
 
Клучни предлози за теми според досегашните наоди од фокус групите, 
дискусијата (брејнсторминг) и истражувањата на јавното мислење 
одржани во рамките на проектот Дијалози за Визија 
 
Во овој документ ги сумираме трите клучни теми кои произлегоа од трите фокус групи 
одржани во почетокот на октомври 2015 година во Дебар, Кочани и Скопје, 
брејнсторминг дискусијата одржана на 13 октомври во Скопје, како и наодите од 
анализите на јавното мислење во Република Македонија, како и дискусиите на 
обуките одржани во рамките на проектот и вмрежувачките активности.1 Иако ЕПИ ги 
предефинираше тематските области во одредувањето на предлозите за специфичните 
теми имавме отворен пристап во кој беа директно вклучени претставници од 35 
клучни граѓански организации во тематските области. Воедно, фокус групите 
обезбедија инпут од пошироката јавност во три градови.  
 
 

1. Демократија и владење на правото 
 

Предлог тема: Како да профункционира системот на спреги и кочници (checks and 
balances) во Република Македонија  
 
Оваа тема се провлекуваше во различни форми во фокус групите и бренјстормингот. 
Во овој контекст беше споменувано исклучително високото ниво на влијание на 
политичките партии кои оневозможуваат ефективно вршење на контролата помеѓу 
различните форми на власт. Темата реално се наметнува како последица на 
постоечката политичка криза во изминатите неколку години. Воедно го рефлектира 
ниското ниво на доверба во институциите. Во рамките на описот на услугата за оваа 
тема ќе оставиме можност истражувачите да се фокусираат на сегмент или студија на 
случај за односот помеѓу различните форми на власт (законодавна, извршна, судска). 
 
Темата е соодветна за давање различни опции и аргументирање и очекуваме дека ќе 
предизвика интерес. Воедно, во мапираните граѓански организации со кои досега 
соработуваме има капацитет за истражување на сите различни форми на власт. 
Нивните постоечки резултати и наоди можат да бидат надградени во текот на 
истражувањата во поддржани во рамките на проектот Дијалози за визија.  
 

                                                      
1 Детални наоди се вклучени во извештаите од сите три активности.  
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2. Социо-економски развој 

 
Предлог тема: Поддршка на локално претприемништво наспроти странски 
инвестиции 
 
Оваа тема ги поврзува доминантните теми во дискусиите во фокус групите и 
брејнстормингот. На фокус групите во различен контекст беше спомената 
дискутабилната улога на странските инвестиции во  економскиот развој на РМ, со 
посебен акцент на ефектите од истите на локално ниво. Од друга страна доминантна 
тема на дискусија на брејстормингот беше поддршка на локално претприемништво со 
особен осврт на поддршка и вклучување на различни ранливи групи на пазарот на 
труд. Две групи кои се најчесто споменувани се младите и жените, кои би можеле и да 
обезбедат дополнителен фокус на темата. Темата во моментот е формулирана за да 
обезбеди различни опции за политики.  
 
Темата е соодветна за давање различни опции и аргументирање и очекуваме дека ќе 
предизвика интерес. Воедно, во мапираните граѓански организации со кои досега 
соработуваме има капацитет за истражување и постоечки резултати кои можат да 
бидат надградени во текот на истражувањата во проектот.  
 
 
 

3. Меѓуетнички односи  
 

Предлог тема: Улогата на локалната власт во (интегрирано) образование во 
Република Македонија  
 
Оваа тема ги поврзува доминантните теми во дискусиите во фокус групите и 
брејнстормингот кои се однесуваа на локалната етничка димензија и образованието. 
Состојбата во образованието, како поради квалитетот, така и поради етничката 
сегрегација беше тема на дискусија во сите области. Како што беше очекувано, јазикот 
беше клучно прашање, но сите дискутанти сметаа дека ова е политички 
пречувствителна тема за дебата.  Следствено, беше предложено и прифатено да се 
истражува и дебатира на темата која улога (треба) да ја има локалната самоуправа во 
унапредување на образованието, со фокус на интегрирано образование. Притоа 
особено беше потенцирано дека интегрираното образование треба да одговори на 
потребите на сите, без оглед на било кои идентитетски карактеристики. 
 
Темата е соодветна за давање различни опции и аргументирање и очекуваме дека ќе 
предизвика интерес. Воедно, во мапираните граѓански организации со кои досега 
соработуваме има капацитет за истражување и постоечки резултати во двете области 
(децентрализација и интегрирано образование) кои можат да бидат надградени во 
текот на истражувањата во проектот. Поврзувањето на двете теми може да биде 
предизвик за една организација, меѓутоа би можеле да предложиме тимови на 
истражувачи со различно искуство.  
 


