
Предлог на граѓанските организации за итни демократски реформи 

1. Граѓанска асоцијација МОСТ 

2. Евротинк – Центар за европски стратегии 

3. Институт за демократија „Социетас цивилис“ - 

Скопје  

4. Институт за европска политика  

5. Фондација Отворено општество - Македонија 

6. Хелсиншки комитет за човекови права на 

Република Македонија 

7. Центар за економски анализи 

 

1. „Паблик“ асоцијација за истражување, 

комуникации и развој 

2. „Прес ту егзит“ проектен простор 

3. Аналитика тинк-тенк 

4. Асоцијација за здравствена едукација и 

истражување - ХЕРА 

5. Асоцијација за развојни иницијативи ЗЕНИТ 

6. Асоцијација за чиста животна средина „АЈДЕ 

МАКЕДОНИЈА“ 

7. Балканска мрежа за развој на граѓанското 

општество 

8. Визија центар за научна фантастика на 

Македонија 

9. Детски театарски центар - Скопје 

10. Здружение „Заедно посилни“ 

11. Здружение „Јустиција“ - Куманово 

12. Здружение „Конект“ 

13. Здружение „Млади европски федералисти“- 

Македонија  

14. Здружение „Мултимедија“ 

15. Здружение „Хуманост“ 

16. Здружение за еманципација, солидарност и 

еднаквост на жените - ЕСЕ 

17. Здружение за локален развој Акција плус, 

Ресен 

18. Здружение за промоција и развој на 

инклузивно општество ИНКЛУЗИВА 

19. Здружение на граѓани „Профицио“ 

20. Здружение на граѓани за одржлив развој и 

заштита на животната средина „Биди зелен“ 

21. Здружение на граѓани со ретки болести „Живот 

со предизвици“ 

22. Здружение на педагози на Град Скопје 

„Современ педагог“ 

23. Здружение на уметници Културен центар 

„Медиаартес“- Охрид 

24. Здружение ХОПС - Опции за здрав живот 

25. Иницијатива за независен културен активизам - 

ИНКА 

26. Иницијатива за развој и инклузија на 

заедниците - ИРИЗ 

27. Институт за човекови права - Скопје 

28. ЈАДРО – Асоцијација на независната културна 

сцена 

29. Коалиција „Сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници“ 

30. Коалиција „Сите за правично судење“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. КОНТРАПУНКТ - асоцијација за развој на 

критичка теорија, социо-културен активизам и 

современи уметнички практики 

32. ЛОКОМОТИВА - Центар за нови иницијативи во 

уметноста и културата 

33. Македонска платформа против сиромаштијата  

34. Македонски центар за меѓународна соработка 

35. Македонско еколошко друштво 

36. Македонско здружение на младите правници 

37. Милеуконтакт Македонија 

38. Младински културен центар - Битола 

39. Младински образовен форум 

40. Наставнички пленум 

41. Национален младински совет 

42. Национален совет за родова рамноправност 

43. НВО КХАМ - Делчево 

44. Независен академски синдикат 

45. Новинари за човековите права 

46. Организација за активизам, теорија и уметност 

„Плоштад Слобода“ 

47. ОРТ – обука за одржлив развој 

48. Пријатели на образованието  

49. Реактор - Истражување во акција 

50. Ромска организација за мултикултурна 

афирмација РОМА СОС 

51. СОС Детско село Македонија 

52. Стрип-центар на Македонија 

53. Транспаренси Интернешнал - Македонија 

54. Факултет за работи што не се учат 

55. Фондација за локален развој и демократија 

„Фокус“ 

56. Фондација за образовни и културни 

иницијативи „Чекор по чекор“ – Скопје 

57. Фондација НВО Инфоцентар 

58. ФОРУМ - Центар за стратегиски истражувања и 

документација 

59. Форум за истражување на безбедносните 

политики „Секуритас“ 

60. ХАЕ Македонија 

61. Центар за балканска соработка „Лоја“ 

62. Центар за истражување и информирање за 

животната средина „Еко-свест“ 

63. Центар за истражување и креирање политики  

64. Центар за меѓуетничка толеранција и бегалци 

65. Центар за образовна поддршка на децата 

„Дендо вас“ 

66. Центар за одржлив развој на заедницата - 

Дебар 

67. Центар за правни истражувања и анализи 

68. Центар за современи уметности - Скопје 

69. Центар за стратегии и развој „Пактис“ - Прилеп 

70. Центар за управување со промени 

71. Центар на заедницата на Општина Центар 

72. ЦИВИЛ - Центар за слобода 

73. ЦНВП Фондација - Македонија 

 

 


