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Вила „Водно“, Скопје 

и онлајн на платформата „ЗУМ“ 

 

 

 

 

 

  



 

 

Школа за политики 

Модул I 

26 март 2021 година (петок) 

Вила „Водно“ 

 

Свечено отворање на Школата за политики  

при Претседателскиот центар за политичко образование 

 

Mодератор: г. Александар Дурцески, Сектор за односи со јавноста во Кабинетот на 
Претседателот 

 

11:00  Поздравно обраќање на претседателот на Република Северна 
Македонија, г. Стево Пендаровски; 

11:10  Воведно обраќање на проф. д-р Александар Љ. Спасов, претседател 
на Програмскиот совет на Претседателскиот чентар за политицко 
образование и советник на претседателот за надворешна 
политика, внатрешна политика и уставни прашања; 

11:20 Обраќање на г. Рицард Грем (Richard Graham), претседател на 
Бордот на Фондачијата за демократија на Вестминстер,  цлен на 
Парламентот на Обединетото Кралство и трговски пратеник на 
премиерот на Обединетото Кралство за економската заеднича 
„АСЕАН“, Малезија, Филипините и Индонезија; (онлајн) 

11:35 Поздравно обраќање на г-а Ева Елерајт, директорка на 
фондачијата „Фридрих Еберт“ за Северна Македонија; (онлајн) 

11:40 Поздравно обраќање на г. Овен Паун, резидентен програмски 
директор на Медународниот републикански институт (ИРИ); 

11:45 Поздравно обраќање на г. Даниел Браун, директор на фондачијата 
„Конрад Аденауер“ за Северна Македонија; 

11:50 Поздравно обраќање на г-а Нена Манцев, менаџер за лидерски и 
образовни програми во фондачијата „МК2025“; (онлајн) 

11:55 Поздравно обраќање на г. Роберт Скот Хејзлет, виш резидентен 
директор на Начионалниот демократски институт за 
медународни работи (НДИ); 

12:00-12:15      Кратко неформално запознавање на уцесничите.  



 

 

Школа за политики 

Модул I 

27 март 2021 година (сабота) 

онлајн, на платформата „ЗУМ“ 

Mодератори: г-а Леа Матевска, надворешен стручен соработник од областа на 
внатрешната политика во Кабинетот на претседателот и г-а Дона Костуранова, 
програмски менаџер на Фондацијата за демократија на Вестминстер во Северна 

Македонија 

 

9:35 ‒ 9:50 Регистрачија на уцесничите; 

9:50 ‒ 10:00  Воведно обраќање на г. Тоше Зафиров, заменик-генерален 
секретар во Кабинетот на претседателот на Република 
Северна Македонија и член на Програмскиот совет на 
Претседателскиот центар за политичко образование; 

10:00 ‒ 11:30  „Вонредна состојба: науцени лекчии и идни предизвичи“ – 
д-р Рената Тренеска-Дескоска, поранешна министерка за 
правда и редовна професорка на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“, УКИМ; 

11:30 ‒ 12:00 Пауза; 

12:00 – 13:30 „Како до правна држава според европски стандарди: 
реформа на правосудството и борба со организираниот 
криминал и високата корупчија“ ‒ д-р Беса Арифи, 
вонредна професорка на Правниот факултет на 
Универзитетот на Југоисточна Европа; 

13:30 – 15:00  Пауза за руцек; 

15:00 – 16:30 „Кризата на мејнстрим партиите и предизвичите за 
современиот политицки конзервативизам“ ‒ д-р 
Александар Спасеновски, вонреден професор на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“, УКИМ. 

16:30 – 17:00  Пауза; 

17:00 – 18:30 „Кризата на мејнстрим партиите и предизвичите за 
современата сочијалдемократија“ ‒ д-р Александар Љ. 
Спасов, претседател на Програмскиот совет на 
Претседателскиот центар за политичко образование, 
советник на претседателот за правни прашања и вонреден 
професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“, УКИМ; 



 

 

Школа за политики 

Модул I 

28 март 2021 година (недела) 

онлајн, на платформата „ЗУМ“ 

Mодератори: г-а Ана Алибегова, раководителка на програми во Медународниот 
републикански институт (ИРИ) и г. Дамир Незири, претставник на Фондацијата за 

демократија на Вестминстер во Северна Македонија  

 

9:45 ‒ 10:00 Регистрачија на уцесничите; 

10:00 ‒ 11:30  „Активизам, застапување и влијание за политики и 
промени од позичија на чивилното општество“ ‒ г-а 
Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншкиот 
комитет за човекови права; 

11:30 ‒ 12:00 Пауза; 

12:00 – 13:30 „Улогата на медиумите во развојот на современата 
демократска политика“ ‒ г-а Сју Инглиш (Sue Inglish), 
член на Бордот на гувернери на Фондацијата за демократија 
на Вестминстер, претседателка на Одборот на доверители на 
Комитетот за итни случаи при катастрофи (The Disasters 
Emergency Committee), поранешна раководителка на Би-Би-
Си (BBC) за политички програми, одговорна за политички, 
парламентарни и изборни вести, програми и дигитални 
содржини; 

13:30 – 13:40 Завршни согледувања за првиот модул на Школата за 
политики ‒ г. Тоше Зафиров, заменик-генерален секретар во 
Кабинетот на претседателот на Република Северна 
Македонија и член на Програмскиот совет на 
Претседателскиот центар за политичко образование. 

 


