
 

 

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА  

Здружение ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија од Прилеп 

 

Ова е наративен извештај за активностите спроведени од страна на членовите на Здружение 

ДИЈАЛОГ Центар за делиберативна демократија од Прилеп во 2019 година. 

1.  Во месец ноември 2019 година хостингот и домеинот на интернет страната на 

ДИЈАЛОГ (www.cddd.org.mk) беше продолжен за една година, а страната беше 

ажурирана во делот на публикациите.  

 

2. Сите документи на ДИЈАЛОГ од последната година се ставени на гугл драјв на гугл 

меилот на ДИЈАЛОГ dialogue.cdd@gmail.com. 

 

 

3. Тимот на дијалог продолжи со своите активности во насока на подигнување фондови 

и аплицираше на вкупно пет повици за граѓански организации а ѝ беше доделен еден 

грант. 

 

Пповик Месец Наслов на проект Статус 

Градење капацитети на 

граѓанските организации за 

зајакнување на медиумската 

писменост во земјите од 

Западен Балкан, Повик за 

доделување грантови: 

Медиумска и информациска 

писменост за граѓански 

организации во Македонија. 

Медиуми за граѓаните – 

граѓаните за медиумите. 

Февруари Сигурен си? Ај провери! Одбиен  

Повик за доделување 

средства на здруженија и 

фондации на Општина 

Прилеп. 

Февруари ПРИЛЕП – Град Херој 

по многу основи!  

одобрени 10 

000 ден. 

http://www.cddd.org.mk/
mailto:dialogue.cdd@gmail.com


Проект: „Транспарентност и 

отчетност на граѓанските 

организации“  

Февруари  Да се запознаеме- заедно 

до поголема видливост и 

отворена комуникација 

со граѓаните. 

одбиен 

Повик за доделување на 

грантови за спроведување 

активности кои ќе 

придонесат кон подобро 

разбирање на процесот на 

пристапување на Република 

Северна Македонија во 

Европската Унија. Програма: 

„Одржливо граѓанско 

општество: државно 

финансирање за граѓански 

организации“ 

ФОСИМ. 

Јуни  Извештај во сенка за 

работењето на 

Министерството за 

политички систем и 

односи меѓу заедниците. 

одбиен 

Повик за доделување 

грантови на граѓански 

организации кои дејствуваат 

како промотори на слободата 

на изразување во локалните 

заедници во склоп на 

Проектот за младинско 

изразување. МОФ 

Септември Со критичко мислење до 

активна младина. 

одбиен 

 

4. Во текот на годината беа објавени два научни труда како следни директни резултати 

на проектите на ДИЈАЛОГ- 

 

• Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2019) Explaining public support for the Law on 

the Use of Languages in Macedonia. Journal of Liberty and International Affairs Vol. 

5. Issue 1. (May 2019) pp.9-30 Available at: http://e-jlia.com/index.php?page=paper-

details&id=15_1 

• Rizankoska, J. and Trajkoska, J. (2019) A Social Movement in First Person 

Singular: the Colours of the ‘Colourful Revolution’ in North Macedonia. 

Southeastern Europe Journal, BRILL, Issue 43 – 1, pp. 1-27. DOI: 

https://doi.org/10.1163/18763332-04301001 

 

5. Јасмина Трајкоска од ДИЈАЛОГ се сретна со директорот на новоформираната 

Агенција за примена на јазикот. Агенција за примена на јазикот на 29 јули 2019 ја 

пречека професорката Јасмина Трајкоска. На фб страната на Агенцијата стоеше 

дека „Средбата имаше за цел да ја информира Агенцијата за истражувањето на тема 

„Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија“ 

објавено од страна на Центарот за делиберативна демократија „Дијалог“, во 

http://e-jlia.com/index.php?page=paper-details&id=15_1
http://e-jlia.com/index.php?page=paper-details&id=15_1
https://doi.org/10.1163/18763332-04301001


подготовка на професорките Јасмина Трајкоска и Јосипа Ризанкоска, во април 2018. 

Агенцијата и понатаму е отворена за соработка во интерес на употребата на јазиците 

во Република Северна Македонија.“ Достапно на = 

https://www.facebook.com/apjazgj/photos/a.632467673882137/669222590206645/?typ

e=3&theater 

 

6. Венецијанската комисија на ден 9.12. 2019 донесува конечно мислење за Законот за 

употреба во кое го цитира трудот на ДИЈАЛОГ – Проценка на влијание на 

регулативата за употреба на јазиците во Македонија. (Референца- Strasbourg, 9 

December 2019 Opinion No. 946 / 2019 CDL-AD(2019)033 Or. Engl. EUROPEAN 

COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) 

NORTH MACEDONIA Opinion on the Law on the Use of Languages.) Достапно на-  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD%282019%29033-

e&fbclid=IwAR3aMCJ_qZgorxe0Ij_oDI_rDkUxBFBEcx0l6lqBjG0pX1YSOORybvvb

ZNE  

Дијалог преку средбата со директорот на Агенцијата и преку цитатот на Венецијанската 

комисија смета дека успева да ги застапува гледиштата од проектот имплементиран во 

2018 – ПВР за  употреба на јазиците. ДИЈАЛОГ и понатаму ќе се стреми кон сѐ поголема 

вклученост во процесите на донесување политики, со тоа цели кон поголема вклученост 

во консултативните процеси со засегнатите страни во РИА. 

Тимот на ДИЈАЛОГ преку подготвените апликации имаше можност да ја подобри тимската 

работа иако привлекувањето на донатори и понатаму останува предизвик и цел. Идните 

насоки на ДИЈАЛОГ ќе бидат во проширување на тимот, вмрежување и поголема видливост 

(афирмација) на организацијата на локално и национално ниво.  

 

 

 

Датум и место                                                                                                               Претседател 

Прилеп, 31. 12. 2019                                                                                            Јосипа Ризанкоска 
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