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Антикорупциски
месечник

Бр. 03

Платформата  на граѓански организации за борба против корупцијата е активна мрежа на
граѓански организации која промовира добро владеење, предводи иницијативи и презема
чекори за застапување во насока на охрабрување на граѓаните и  поттикнува политичка волја за
борба против корупцијата во Република Северна Македонија. 
Антикорупциски месечник е информатор на Платформата на  граѓански организации за борба
против корупцијата. Прикажани се активностите на членките во изминатиот месец. 

Платформа на граѓански организации за борба против корупцијата Февруари 2023

Препораките за поттикнување на спроведувањето
„зелени“ јавни набавки и спречување на
корупцијата во процесот се изготвени по
спроведени консултации со засегнатите страни на
дебата организирана на 12 декември на која
присуствуваа претставници на сите релевантни
институции во земјата. 
Врз основа на искуствата во другите земји, а имајќи
ги предвид и состојбата и специфичностите во
нашата земја, можат да се препорачаат чекори и
мерки што треба да ги
преземат властите и државните институции за
почеток и поттикнување поголема примена на
„зелените“ јавни набавки.

Документ со препораки за
поттикнување на спроведувањето

„зелени“ јавни набавки и
спречување на корупцијата во

процесот

Извештајот од истражувањето на јавните
набавки поврзани со заштитата на животната
средина за детектирање на ризиците од
корупција и Документот со препораки за
поттикнување на спроведувањето „зелени“
јавни набавки и спречување на корупцијата во
процесот. Во извештајот се констатира дека во
земјава речиси да не се спроведуваат „зелени“
набавки иако Законот за јавните набавки тоа го
овозможува и поттикнува и дека институциите
не ги почитуваат ниту малиот број мерки
донесени од Владата со кои преку јавните
набавки треба да се влијание врз заштита на
животната средина.

Истражување за (не)примената на
„зелените“ јавни набавки во земјава

Центар за граѓански комуникации и
Платформа на граѓански организации за

борба против корупцијата

Центар за граѓански комуникации и
Платформа на граѓански организации за

борба против корупцијата

http://www.antikorupcija.mk/
http://www.antikorupcija.mk/
https://www.ccc.org.mk/images/stories/zeleni2mkd.pdf
https://mia.mk/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-20-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A/
https://www.ccc.org.mk/images/stories/zelenimkd.pdf
https://www.ccc.org.mk/images/stories/zelenimkd.pdf
https://www.ccc.org.mk/images/stories/zelenimkd.pdf
http://transparency.mk/
http://transparency.mk/
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Помеѓу 6-7 декември, Фондација Метаморфозис го
организираше 18-то годишното издание на меѓународната
конференција e-Society.mk на тема “Кибер отпорност за
слобода и безбедност”, во хибриден формат. Конференцијата
собра над 400 активисти, експерти, новинари, државни
службеници, граѓански организации и други чинители од
Западен Балкан и пошироко кои разменија мислења и
дебатираа за приватноста и безбедноста во дигиталната ера,
како и поттикнувањето и негувањето на едно кибер-
отпорно општество. Овие теми беа адресирани преку панел
дискусии за дигиталната трансфoрмација на јавната
администрација и општествата во земјите од Западен
Балкан, почитувањето на човековите права во онлајн
просторот, кибер безбедноста, надзорот и биометриска
обработка на податоци, како и приватноста. Тема на
дискусија исто така беа и борбата со дезинформации во
време на војни, дезинформации како безбедносни закани за
демократијата, и ефектите од дезинформациите и
странските малигни влијанија врз демократијата на
Северна Македонија. 

Меѓународна конференција е-Општество:
“Кибер отпорност за слобода и

безбедност”
 

Фондација за интернет и
општество Метаморфозис

Избор на високи раководни служби заснован на
принципот на заслуги и способноста на кандидатите
претставува основа за соодветно раководење со
институцијата и управување со ресурсите.
Професионализацијата на високата раководна служба
и донесување закон што ќе ги пропишува сите
стандарди на избор, селекција и работење
претставува долгогодишен проблем во Република
Северна Македонија.

Документот за јавни политики е напишан во рамки
на проектот: 
Поттикнување на јавната дебата за антикорупција,
финансиран од Национален фонд за демократија
(National Endowment for Democracy – NED)

Недоволни капацитети за нужна
конфискација на нелегално стекнат

имот
Институт за демократија
Социетас Цивилис Скопје

Коалиција Сите за правично судење на 19.12.2022 година
организираше Завршна конференција за промоција на
годишни извештаи од спроведен мониторинг врз
работата на Судскиот совет, Советот на јавните
обвинители и основните судови во Република Северна
Македонија. Конференцијата беше органзирана во
формат на панел дискусија, па покрај презентацијана
наоди и препоракиод изготвените мониторинг извештаи,
претставници на релевантни институции и експерти од
областа имаа свои излагања.

Завршна конференција за
промоција на годишни извештаи
од спроведен мониторинг во 2022

година 

Коалиција Сите за правично
судење

https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prv-den-od-konferencijata-e-opshtestvo-mk-kiber-otpornost-za-sloboda-i-bezbednost/
http://transparency.mk/
https://idscs.org.mk/mk/2022/11/14/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d1%81/
http://transparency.mk/
https://www.facebook.com/all.for.fair.trials/posts/pfbid033p2bPa3uDp4wB6gAS5UXrTdtMEHuq5jHXG2bcCdE6gSXtaTivVnin5k9ZV7qKATcl
https://www.facebook.com/all.for.fair.trials/posts/pfbid033p2bPa3uDp4wB6gAS5UXrTdtMEHuq5jHXG2bcCdE6gSXtaTivVnin5k9ZV7qKATcl
http://transparency.mk/
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Уште повеќе, субвенциите кои се доделуваат за малите
хидроелектрани, се во спротивност со директивите на
Европската унија (ЕУ). Во еден регионален извештај на
WWF и Bankwatch се вели дека владите треба да
прекинат со ваквите практики и се нагласува дека
несразмерната еколошка и социјална штета
предизвикана од малите хидроцентрали во однос на
количината на произведена електрична енергија веќе
е препознаена од Енергетската заедница и Техничката
експертска група на Европската унија.

Конект во рамките на Проектот на УСАИД „Партнерства за
донирање“, на 15.12.2022 година, 100 претставници на
институции, граѓански организации, бизниси и медиуми
се согласија дека обмислената филантропијата има моќ да
го забрза развојот на земјата. Се инспириравме од добрите
светски и домашни практики кои докажуваа дека преку
донирањето се гради врската со заедниците и се решаваат
сериозни општествени предизвици. 
Дополнително на форумот се претставија глобалните
трендови и влијанија на филантропијата и се ставија во
гледиште на македонска перспектива. Компаниите
истакнаа дека го чувствуваат притисокот на корупцијата
и дека им е потребна поддршка во градење отпорност и
нејзино искористување. Донирањето може да се
искористи како сива зона и затоа градењето на безбедни
системи на претходна проверка се важен дел од
инфраструктурата за филантропија.

Форум за филантропија 2023

И загадуваат, и ги плаќаме: Од малите
хидроелектрани ќар имаат само

сопствениците

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

Здружение Конект Скопје

Мрежа од девет невладини организации предводена
од Центарот за граѓански комуникации направи
проценка на ризиците од корупција во јавните
набавки во осум општини од земјава: Битола, Кичево,
Куманово, Неготино, Струмица, Тетово, Чаир и Штип.
Истражувањата се фокусираа на јавните набавки
спроведени од општините и од локалните јавни
претпријатија. Истражувањата се спроведени врз
основа на унифицирана методологија која се заснова
на 18 индикатори и ги опфаќа сите фази во јавните
набавки, овозможувајќи да се добие јасна слика за
потенцијалните ризици од корупција на ниво на
секоја институција. Кои се клучните проблеми и како
тие да се надминат прочитајте во извештаите кои се
изработени во рамките на пректот „Заштита од
корупција“ што се спроведува со финансиска
поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија во
Скопје.

Мапирање на ризиците од 
корупција во јавните набавки во 8 општини

од земјава
Центар за граѓански

комуникации

http://konekt.org.mk/forum-za-filantropija-2022/
https://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/2426-antikorupciski-politiki-i-regulatorno-opkruzhuvanje-vo-zapaden-balkan.html
http://transparency.mk/
https://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3A-8-&lang=mk
https://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3A-8-&lang=mk
https://www.ccc.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3A-8-&lang=mk
http://transparency.mk/
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Хелсиншки комитет во декември во соработка со НДИ ја
презентираше законодавна иницијатива за законско
регулирање на сексуалната изнуда (сексторција) во
Кривичниот законик и сродното македонско
законодавство пред членови на сите политички партии.
Оваа иницијатива е во рамки на проектот Women Lead на
НДИ поддржан од СИДА. На презентацијата и претходеше
документ за јавни политики - Законско регулирање на
сексуалната уцена во националното законодавство во кој
документ е објаснета оправданоста овој вид на родово
базирана корупција да биде инкриминирана во нашето
законодавство.

Законско регулирање на сексуалната
уцена во националното

законодавство 
Хелсиншки комитет

Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени
групи е ефикасен механизам за подобрување на
благосостојбата на граѓаните, зголемување на
транспарентноста на институциите и намалување на
корупцијата, и со самото тоа, зголемување на
довербата на граѓаните во институциите.
Целта на истражувањето е да се измери напредокот во
однос на почетната состојба на областите во
корелација со Дигиталната агенда. Поточно, овој
документ претставува кумулативен извештај за
напредокот на Дигиталната агенда во секоја од
целните земји од Западен Балкан од основното
истражување до ова истражување, кој дава
компаративен преглед на моменталната состојба на
ова поле.

Опсерваторија за Дигитална Агенда,
Завршно истражување за основната

состојба за развој на е-влaда и дигитална
писменост во целните земји од Западен

Балкан 2022

Фондација за интернет и
општество Метаморфозис

Зголемениот број пријави, но и законски ингеренции
на Комисијата од една страна, а ограничениот
кадровски и до скоро и просторно-функционалниот
капацитет и недоволна соработка на другите
институции, од друга страна, наметнаа бројни оценки
и анализи од општата и стручната јавност за
ефикасноста во работењето на ДКСК во изминатиот
период.
Констатирајќи ги овие состојби и предизвици, уште во
една од првите анализи за работењето на Комисијата
во првата година од нејзиниот сегашен мандат, како
една од
мерките за зголемување на ефикасноста на работењето
на Комисијата беше предложено да се развијат и
применуваат индикатори и критериуми за
приоритетизирање на предметите кои ги отвора ДКСК.

Причини, потреба и можни решенија
за приоретизација на предметите на

ДКСК
Институт за демократија
Социетас Цивилис Скопје

https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/zakonsko-reguliranje-na-seksualnata-ucena-vo-nacionalnoto-zakonodavstvo/
https://mhc.org.mk/publicationsanalyzes/zakonsko-reguliranje-na-seksualnata-ucena-vo-nacionalnoto-zakonodavstvo/
http://transparency.mk/
https://metamorphosis.org.mk/izdanija_arhiva/opservatorija-za-digitalna-agenda-zavrshno-istrazuvanje-za-osnovnata-sostojba-za-razvoj-na-e-vlada-i-digitalna-pismenost-vo-celnite-zemji-od-zapaden-balkan-2022/
http://transparency.mk/
https://idscs.org.mk/mk/2022/12/30/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80/
http://transparency.mk/
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Документарен филм: Македонската
економија најсива во Европа

Документарен филм за некогашниот првак во борбата
против корупцијата, Македонија која денес има
најголем процент на сива економија, не само во
регионот, туку во Европа
Ако корупцијата е рак рана на едно општество, сивата
економија е нејзиниот најголем катализатор.
Неформалната економија прави огромни материјални
и морални штети. Државата останува без потребните
средства за нормално функционирање, граѓаните не ги
добиваат заслужените услуги додека корупцијата и
организираниот криминал стануваат се поприсутни. 

SCOOP – Центар за истражувачко
новинарство

Состанокот се одржа на 13 декември во Приштина во
затворен круг со претставници на релевантни
институции, граѓанското општество и други засегнати
страни од Албанија, Косово, Црна Гора, Северна
Македонија и Србија. Настанот беше посветен на
Партнерство за отворена власт во однос на
дигиталното управување, и меѓу главните заклучоци
беше дека покрај дигиталната трансформација, сите
земји кои имаат изготвено свои акциски планови
имаат столбови и активности посветени кон
антикорупција. Беше нагласено дека земјите главно се
соочуваат со слични предизвици во оваа нивна
трансформација, се дискутираше и за трендовите,
приоритетите и активностите кои треба да се преземат
за да се добијат побрзи ефекти и да бидат во корист на
граѓаните.

Регионален состанок за размена на
знаења „Дигиталното управување во

регионот преку Партнерство за
отворена власт и други иницијативи”

Фондација за интернет и
општество Метаморфозис

Дијалозите се одржаa на 14 декември во хибриден
формат, и на него земаа учество претставници на
релевантни институции, граѓанското општество и
други засегнати страни од Албанија, Косово, Црна Гора,
Северна Македонија и Србија. Настанот беше од
отворен тип и беше посветен на Партнерство за
отворена власт (ПОВ) во однос на дигиталното
управување. Секоја од сесиите обезбеди простор за
претставници на институциите и граѓанските
организации од регионот, како и оние од областа, да
споделат и дискутираат не само за нивните
индивидуални работни напори, туку и да обезбедат
поголема слика во однос на напорите што се прават во
нивните земји во врска со овие теми. 

Дијалози за Дигиталната агенда
„Дигитално управување во регионот

преку Партнерство за отворена власт и
други иницијативи“

Фондација за интернет и
општество Метаморфозис

http://scoop.mk/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d0%b2/?fbclid=IwAR1y4d8bD-m3eOEWQhRN8OgFP3eNjfZmPG5gGhcLdi8innu1R5A_ZP_Ys6w
http://transparency.mk/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/ednakov-pristap-i-inkluzivnost-na-graganite-preku-digitalizacijata-da-bide-prioritet-za-zemjite-od-regionot-novinska-agencija-meta-mk/
http://transparency.mk/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/ednakov-pristap-i-inkluzivnost-na-graganite-preku-digitalizacijata-da-bide-prioritet-za-zemjite-od-regionot-novinska-agencija-meta-mk/
http://transparency.mk/
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Индекс на перцепција на корупцијата
за 2022

Оваа година Македонија е на 85 место со 40 индексни
поени. Во Индексот е забележано дека надлежни
органи отвораат нови случаи на корупција, но овие
чекори во вистинската насока се загрозени поради
неефикасното следење на тековните и недостатокот на
интегритет при изборот на клучните фигури во
судството. За да обезбеди одговорност и да покаже
вистинска волја за борба против корупцијата, владата
мора соодветно да обезбеди ресурси и да дозволи
независност на Комисијата за спречување на
корупцијата (ДКСК) и на институциите одговорни за
истрага на корупцијата и организираниот криминал.

Г-ѓа Тасева изјави: Индексот на перцепција на
корупцијата за 2022 година за Македонија покажа
подобрување за две места во споредба со резултатот за
2021 година. Резултатот за 2022 година за Македонија е
40 поени од 100, а рангирањето ја позиционира
Македонија на 85 место од вкупно 180 држави. 

Транспаренси Интернешнл-
Македонија 

На 19 јануари 2023 година, СЕЛДИ, бугарското Министерство
за правда и Базел институт за владеење организира дискусија
за изнаоѓање решенија за антикорупциски политики во
рамките на Самитот за демократија. На настанот
присуствуваа владини претставници, претставници на
граѓанскиот сектор, како и антикорупциската иницијатива
СЕЛДИ, меѓу клучните говорници беше  Александар
Кржаловски, директор на Македонскиот центар за
меѓународна соработка и координатор на СЕЛДИ.
Панелистите разговараа за клучните заложби и конкретни
активности што треба да ги преземат Бугарија и државите од
Централна и Југоисточна Европа за да ја подобрат својата
демократска отпорност. Граѓанското општество и
претставниците на владата ги идентификуваа како
приоритетни области: воспоставувањето средина со нулта
толеранција за административната корупција,
спротивставување на стратешката корупција како алатка за
странско авторитарно влијание и подобрувањето на
институционалните и правните одговори кои водат до
ефективна истрага и казнување.

Антикорупциски политики и регулаторно
опкружување во Западен Балкан

 

Македонски центар за
меѓународна соработка

https://transparency.mk/2023/01/31/ipk-2022-za-istochna-evropa-i-czentralna-azi%d1%98a-porastot-na-bezbednosnite-riziczi-i-avtoritarizamot-se-zakana-za-napredokot-protiv-korupczi%d1%98ata/
https://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/2426-antikorupciski-politiki-i-regulatorno-opkruzhuvanje-vo-zapaden-balkan.html
http://transparency.mk/


Коалиција Сите за правично судење на ден 18.01.2023
година органзираше обука наменета за професионалните
судски набљудувачи на Коалицијата со цел спроведување
на мониторинг на судски постапки во текот на 2023
година. За време на обуката беше објаснет процесот на
судски мониторинг, а презентирана беше и
методологијата која ќе се користи со цел прибирање на
податоци од судења. 

Обука за професионални судски
набљудувачи на Коалиција Сите

за правично судење 
Коалиција Сите за правично

судење

WWW.ANTIKORUPCIJA.MK

Сценарија за борбата против
корупцијата во 2030 година 

Изминатиот месец, ИДСЦС одржа индивидуални
состаноци со главните антикорупциски институции
посветени на стратешко планирање за борбата против
корупцијата. Состаноците беа со цел презентација и
дискусија на нацрт-сценарија за развојот на
корупцијата и борбата против корупцијата до 2030
година. Процесот на стратешкото планирање е дел од
проектот „Поттикнување на јавната дебата за
антикорупција“, поддржан од Националниот фонд за
демократија –NED.Во процесот учествуваа
претставници на Управата за финансиска полиција,
Комисијата за заштита на конкуренцијата, Царинската
управа, Државниот завод за ревизија, Државната
комисија за спречување на корупцијата, Регулаторната
комисија за енергетика, Инспекцискиот Совет,
Управата за јавни приходи, и Платформата на
граѓански организации за борба против корупцијата.

Институт за демократија
„Социетас Цивилис“ – Скопје

(ИДСЦС)

https://www.facebook.com/all.for.fair.trials/posts/pfbid0sWyf4opBFwodqkZgES6PgVmdz3bpxDcqwijL5KqLbbe3Ce8nwHhUdoxgML3BSRPVl
https://www.facebook.com/all.for.fair.trials/posts/pfbid0sWyf4opBFwodqkZgES6PgVmdz3bpxDcqwijL5KqLbbe3Ce8nwHhUdoxgML3BSRPVl
http://transparency.mk/
https://idscs.org.mk/mk/2022/01/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be/
https://idscs.org.mk/mk/2022/01/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be/
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Конференцијата се одржа на 14 декември 2023 година во
Скопје и неа учествуваа стотина претставници на
институции и на граѓански организации од земјите на
Западен Балкан. Во фокусот беше спроведувањето на
Регионалниот патоказ за антикорупција и недозволено
финансирање. Покрај двата панели на политичко и
техничко ниво, посебен сегмент на конференцијата беше
посветен на улогата и начините на вклучување на
граѓанскиот сектор во спроведувањето на патоказот.
Претставникот на Центарот за граѓански комуникации се
осврна на делот од патоказот со мерки за спречување на
корупцијата во јавните набавки – една од најпогодените
сфери во сите земји од Западен Балкан. Врз основа на
истражувањата на регионалната коалиција на граѓански
организации за борба против корупцијата во јавните
набавки „Балкан тендер воч“, тој даде приказ на состојбите
и на итните потреби за преземање мерки за спречување
на корупцијата во трошењето јавни пари. 

Учество на претседателот на Центарот за
граѓански комуникации, Герман Филков

како панелист на Меѓународната
антикорупциска конференција во
организација на канцеларијата на

Обединетите нации за дроги и криминал
и Владата на Северна Македонија 

 

Центар за граѓански
комуникации

Емисијата беше посветена на хроничниот проблем со недоволниот
број нови и добро опремени амбулантни и противпожарни возила
наспроти редовно обновуваниот и многуброен „возен парк“ на
службени возила на институциите. 
Во овој контекст уште еднаш беа презентирани податоците од
неколкуте истражувања на Центарот за граѓански комуникации на
оваа тема. Во емисијата беше наведено дека нема доволно возила
за Брза помош, но затоа функционерите често ги менуваат своите
службени автомобили. 
Ниту пандемијата во која уште повеќе стана јасна важноста на брза
и ефикасна помош и транспорт на болните, не помогна за
рационализација и пренасочување на ресурсите таму каде што
можат директно да спасат животи. Имавме случаи на набавка од
здравствени установи на луксузни возила со единствена намена –
удобност на функционерите.

Учество на претседателот на Центарот за
граѓански комуникации, Герман Филков

во емисијата „25 минути“

Центар за граѓански
комуникации

Платформата во
медиумите 

http://ccc.org.mk/
https://25minuti.platform.mk/2023/01/23/%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%88-%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0/
http://transparency.mk/


Асоцијација за демократски иницијативи - АДИ

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии

Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје

Институт за човекови права

Здружение Конект Скопје

Коалиција Сите за правично судење

Македонски центар за меѓународна соработка

Фондација за интернет и општество Метаморфозис

Граѓанската асоцијација МОСТ

Институт за економски стратегии и меѓународни одоси - Охрид. (Институт
Охрид) 

Транспаренси Интернешнл- Македонија 

Транспарентност Македонија

Фондација отворено општество Македонија

Форум ЦСИД

Хелсиншки комитет за човекови права

Центар за граѓански комуникации

Центар за истражување и креирање политики

SCOOP – Центар за истражувачко новинарство

Платформа на граѓански
организации за борба против

корупцијата 

http://www.adimacedonia.org/
https://eurothink.mk/
http://idscs.org.mk/
http://ihr.org.mk/
http://konekt.org.mk/
http://all4fairtrials.org.mk/
http://mcms.org.mk/
http://metamorphosis.org.mk/
http://most.org.mk/
http://oi.org.mk/
http://oi.org.mk/
http://transparency.mk/
http://transparency.mk/
http://transparentnost-mk.org.mk/
http://www.fosm.mk/
http://forum-csrd.org.mk/
http://mhc.org.mk/
http://ccc.org.mk/
http://crpm.org.mk/
http://scoop.mk/

