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ОБРАЗЕЦ 2, ПОКАНА ДО СВЕДОЦИТЕ 
 
Почитуван/а г-дин/г-ѓа (внесете име на поканетиот) 
 
Во име на Комисијата за (внесете име на комисијата) би сакал да Ве 
поканам да учествувате на јавната расправа на следнава тема: 
 
(внесете детали за предметот на расправата) 
 
Сметам дека јавната расправа е одлична можност за претставниците на 
невладините организации, академски експерти, граѓански организации, 
различни здруженија и лоби групи да ги искажат своите мислења и коментари 
околу темата. 
 
Јавната расправа ќе се одржи на (внесете ден, датум, месец, година, време) 
во (внесете адреса). 
 
Исказите на секој сведок одделно ќе бидат ограничени на (внесете број) 
минути со можност членовите на Комисијата да постават дополнителни 
прашања во текот на дополнителни (внесете број) минути. 
 
Ако сте заинтересирани да учествувате во оваа јавна расправа, Ве молиме 
пополнете го и вратете го прикачениот формулар за регистрација. Само 
регистрирани учесници ќе имаат право да учествуваат во расправата и да 
даваат коментари пред членовите на Комисијата. При добивањето на 
формуларот за регистрација ќе Ве известиме за точното време кога ќе бидете 
во можност да ги дадете Вашите коментари пред членовите на Комисијата. 
 
Ако се решите да учествувате во оваа јавна расправа, Ве молам испратете 
електронска верзија на вашата презентација/исказ/коментари најдоцна до 
(внесете датум и време) до секретарот на Комисијата. Ова ќе и помогне на 
Комисијата и членовите на Комисијата во нивните подготовки за расправата. 
 
Ве молам испратете го пополнетиот формулар за регистрација на (внесете 
име), секретарот на Комисијата за (внесете име на комисијата), најдоцна до 
(внесете датум и време): 
 
Факс: (внесете број на факс) или 
Е-пошта: (внесете адреса за е-пошта) 
 
За било какви дополнителни информации Ве молам контактирајте го 
секретарот на Комисијата (внесете име) на: 
 
Тел: (внесете телефонски број) или 
Факс: (внесете број на факс) или 
Е-пошта: (внесете е-пошта) 
 
 
Со почит, 
 
 
 
(внесете име и потпис) 
Претседавач на Комисијата за (внесете име на комисија) 




