
PROJECT TITLE SHORT DESCRIPTION  PERIOD DONOR BUDGET PUBLICATION 

Веб кампања „Твојата приказна“, достапна 
на: https://www.depolarizirajse.org/tvojataprikazna.html

Анализа на политики „Одзаробување на административниот ум: 
Поларизација на односите меѓу граѓаните и државата“ достапна 
на: https://tinyurl.com/1onjr5lq

Затворена онлајн експертска работилница на англиски јазик 
“On the path towards the EU: Effective and transparent 
administration in service for citizens”) (11 декември 2020)

Онлајн панел дебата на англиски јазик “Online panel 
“Authoritarian Bending of Euro-Technocracy Illiberalism’s Devil in 
The Details in Southeast Europe: The Case of North Macedonia” 
(2 февруари 2021)

На патот кон ЕУ: Ефективна и 
транспарентна администрација во 
служба на граѓаните

На патот кон ЕУ: Ефективна и транспарентна 
администрација во служба на граѓаните

Октомври-
декември 2020

Friedrich Newman Foundation

2.435 EUR

Студија на политики „На патот кон ЕУ: Ефективна и 
транспарентна администрација во служба на граѓаните“ (за 
печатење)

Context Watch 2020 Сеопфатна анализа на демократскиот, 
општествениот и економскиот напредок на 
земјата наспроти процесот на интеграција на 
земјата во ЕУ.

2020 Швајцарска агенција за развој и 
соработка

1.152.000 МКД

Студија на политики:  не е достапна

„Идентитети“: Списание за политика, 
род и култура: Теорија на локдаун

Списание за политика, род и култура 2020 Министерство за култура на 
Република Северна Македонија 60.000 МКД

Достапно 
на: http://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/issue/view/24

„Демографско истражување во 
Северна Македонија

Демографска анализа на потребите и 
мотивацијата на гласачите со посебен фокус 
на социјално маргинализираните групи

2020-2022 International Foundation for Electoral 
Systems

3, 329,400 МКД

Школа за политика и критика 2020 http://www.isshs.edu.mk/wp-
content/uploads/2020/04/Brochure-of-the-full-program-School-for-
Politics-and-Critique-2020-1.pdf

Списание „Идентитети“: Трудови од Школата за политика и критика 
2020: Ксенофеминизам и други форми на феминизам и 
материјализам“, достапно 
на: https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/issue/view/25/4

10/1/2019 Брошура „Основните чекори на поларизација и популизам“ 
достапна на:
Кампања за подигнување свест „Деполаризирај се“, достапна 
на: www.depolarizirajse.org
Документ (достапен на англиски) “The State of Democracy in North 
Macedonia in the times of the Covid-19 Pandemic”
Анализа „Мерење на авторитарноста оддлу во македонското 
општество во контекст на Ковид 19 кризата“
Документ (достапен само на англиски јазик) “Position paper on 
depolarization of inter-party relations as a precondition of substantively 
dismantling populist ‘state capture’ governance“

The Independent Context Watch 2019 Анализа на општите случувања и проблеми во 
областа на: демократско владеење и 
децентрализација, закони и граѓанско 
општество.

1.04. 2019 
–30.09.2019

Швајцарска агенција за развој и 
соработка 1.732.150 МКД

Студија на политики:  не е достапна

„Кон деполаризација на јавниот 
дискурс во Северна Македонија: 
Дијалог меѓу спротивставените 
политички столбови како предуслов за 
надминување на популистичкиот 
модел на управување“

Проширување на темaта деполаризација и 
придонес кон одржлива основа за 
воспоставување и одржување на продуктивен 
дијалог меѓу политичките противници

National Endowment for Democracy

45.000 USD

9/30/2020

Нови предизвици во надминувањето 
на „демократското уназадување“ во 

Северна Македонија: „Заробената 
држава“ и „илибералната демократија“ 

во ревидиран контекст

Анализа, застапување и подигнување свест со 
креаторите на политики / одлуки во земјата, 
како и преку мрежата со граѓанското 
општество, против можно демократско 
уназадување заради пандемијата на COVID-19 
со парламентот ставен во позадина и 
вредностите на основните човекови права 
застанати во јавниот дискурс, не само од 
политичарите, туку и од граѓанското 
општество

2020-2022 National Endowment for Democracy

90.000 USD

Родова борба: Нови форми на 
феминизам и материјализам

Дискусии за феминистички и родови прашања 
преку современите марксистички, 
марксистичко-феминистички, нови 
материјалистички и спекулативни дискусии.

2019-2020 RLS Southeast Europe

15.000 EUR

https://www.depolarizirajse.org/tvojataprikazna.html
https://www.depolarizirajse.org/tvojataprikazna.html
http://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/issue/view/24
http://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/issue/view/24
https://www.depolarizirajse.org/
https://www.depolarizirajse.org/
http://www.isshs.edu.mk/the-state-of-democracy-in-north-macedonia-in-the-times-of-the-covid-19-pandemic/
http://www.isshs.edu.mk/the-state-of-democracy-in-north-macedonia-in-the-times-of-the-covid-19-pandemic/
https://infogram.com/meree-na-avtoritarnosta-oddolu-vo-makedonskoto-opshtestvo-vo-kontekst-na-kovid-19-krizata-1h8n6md78ynj6xo?live&fbclid=IwAR0rdUkMaf9R-J4lxpMkb_t9hR_9m5TxlT70epAoSTOP8x8HVSJnyBqHTuk
https://infogram.com/meree-na-avtoritarnosta-oddolu-vo-makedonskoto-opshtestvo-vo-kontekst-na-kovid-19-krizata-1h8n6md78ynj6xo?live&fbclid=IwAR0rdUkMaf9R-J4lxpMkb_t9hR_9m5TxlT70epAoSTOP8x8HVSJnyBqHTuk
http://www.isshs.edu.mk/position/
http://www.isshs.edu.mk/position/
http://www.isshs.edu.mk/position/


Списание „Идентитети“

Школа за политика и критика 2019 „Муниципалистичко 
организирање и левичарски решенија на животна средина“

Јуни 1, 2019 Анализа „Поларизирачкиот дискурс и влијанието врз политичката и 
социјалната поларизација во македонското општество“

Мај, 2021 Анализа на политики: „Модел за деполаризација Политичкиот 
дијалог и граѓанското учество во надминување на општествената 
поларизација“ ], достапно на: https://tinyurl.com/6lmc4lwd

Учеството на жените во политичкиот 
живот

Анализа и подготовка на студија за 
партиципација на жени во политиката

20 февруари, 2019 – 
30 мај 2019

Westminster Foundation for 
Democracy

3.000 GBP

Студија „Политичко учество на жените во Северна Македонија“

Истражување на улогата на религијата 
во Западнобалканските општества

Иницирање дебата за улогата на религијата 
преку анализа и повик за трудови и 
истражувања

Ноември 2018-Јуни 
2019

Institute for Democracy and 
Mediation, Тирана, Албанија

7.640 EUR

“Occasional Papers on Religion in Eastern Europe”

Скопје 2014 – Инфо центар Разработување на повеќе аспекти на проектот 
„Скопје 2014“ преку прибирање на 
квантитативни и квалитативни податоци, кои 
ќе се користат за потребите на ЈУ Музеј на 
град Скопје – Скопје во рамките на проектот 
„Скопје 2014 – Инфо центар“.

Октомври 1, 2018-
Декември 31, 2018

Музеј на град Скопје

1.931.500 МКД

Студија на политики и специјална веб страница, во 
сопственост на Музеј на град Скопје

Студија на политики „Поларизацијата како средство за 
популистичко владеење и како да се надмине“

Белешка со препорака за политики “Транзициска правда за 
посткризниот период во Република Македонија“

Октомври 1, 2018

Септември 30, 2020

The Independent Context Watch 2018 Анализа на општите случувања и проблеми во 
областа на: демократско владеење и 
децентрализација, закони и граѓанско 
општество.

Јуни 1, 2018-
Септември 30, 2018

Швајцарска агенција за развој и 
соработка

1.621.400 МКД

Студија на политики:  не е достапна

„Идентитети“ Списание за политика, род и култура 18 мај 2018 – 10 
август 2018

Министерство за култура, 
Годишен конкурс за финансирање 
проекти од национален интерес во 
културата

180.000 МКД

Списание „ИДЕНТИТЕТИ“

Март 15, 2018

Март 14, 2020

Иновации во образованието: 
Интерсекција на природните и 
техничките со општествените и 
хуманистичките науки

Проектот промовира концепт на 
интердисциплинарност во курикулумите на 
високообразовните институтции во 
Југоисточна Европа. Оваа иновација ќе го 
подобри квалитетот на истите во регионот и ќе 
придонесе кон отворање и иновации во 

б  

Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност, 
КА 203

152.647 EUR

Справување со бранот на 
илибералната демократија во Европа: 
Истражувачки политики и 
комуникациски план на 
колаборативни активности

Истражување за растечкиот феномен на 
илиберална демократија, кризата на 
либералните вредности и подемот на 
авторитаризмот и популизмот. Посети и 
престои во европски институти и 
универзитети. Колаборативни активности со 
меѓународни експерти на конференции, дебати 
и заедничка публикација.

OSIFE

206.972 USD

Општествена нормализација: Јакнење 
на политичкиот дијалог и 
деполаризација на јавниот дискурс

Деполаризација на јавниот дискурс, партиски 
алијански, застапување на јавни политики

Швајцарска агенција за развој и 
соработкаПрограма: Цивика 
Мобилитас

1.794.180 МКД

Соработка помеѓу политичките партии 
и граѓанските организации: 

Намалување на асиметричната моќ на 
извршната власт

Вклучување на политичките партии во широка 
дебата на моделите на култура на 

парламентарен дијалог и дебата, која треба да 
ја надмине политичката поларизација во 

земјата.

Октомври 1, 2018- 
Септември 30, 2019

National Endowment for Democracy

 45.000 USD

Левичарски решенија за тековните 
муниципалистички и урбани проблеми

Регионална платформа за левичарско 
здружување

Јули 1, 2019-
Декември 31, 2019

Rosa Luxemburg Stiftung Southeast 
Europe

11.000 EUR

http://identitiesjournal.isshs.edu.mk/index.php/IJPGC/issue/view/23
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://tinyurl.com/6lmc4lwd
https://tinyurl.com/6lmc4lwd
https://tinyurl.com/6lmc4lwd
https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.isshs.edu.mk/identities-vol-15-no-1-2-2/


Еразмус + Мобилност на студенти и професори во 
партнерски земји

1 февруари 2018 – 
30 септември 2019

Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност, 
KA 103

17.450 EUR

Мапирање на услугите за социјална 
грижа

Мапирање на услугите за социјална грижа 
обезбедени од јавни институции, приватни 
даватели на услуги и невладини организации

Ноември 13, 2017-
Декември 24, 2017

 UNDP

 338.500 МКД

Студии за родот во медиумите во 
Македонија за 2017 година

Анализа на постоечките и третирањето на 
родовите проблеми во информативните 
програми и рекламите и анализа на 
прикажувањето на мажите и жените во 

 Октомври 30, 2017-
Декември 15, 2017

Агенција за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги  300.000 МКД

Истражување „Родот во телевизиските програми 2017“

Документ „Собранието на РМ и реформите во безбедносниот 
сектор: Гласачка машинерија или суштински форум за 
делиберација?“
Документ (достапен само на англиски јазик) “Major Civil Concerns 
Related to the Reform of Macedonia’s System of Interception of 
Communications”
Документ (достапен само на англиски јазик) “A House Ready to 
Crumble? Putting Back the Building Blocks of Macedonia’s Parliamentary 
Документ (достапен само на англиски јазик) “Deliberation the Path of 
Dismantling the State Capture in Macedonia”

Еразмус +  Мобилност на студенти и професори во 
партнерски земји

Јуни 1, 2017-
Септември 30, 2018

 Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност, 
KA 103

 31.200 EUR

The Independent Context Watch 2017  Подобрување во инкорпорирање на 
социјалната инклузија

Мај 8, 2017 – 
Октомври 30, 2017

Швајцарска агенција за развој и 
соработка

 1.960.000 МКД

Студија на политики: не е достапна

Еразмус +  Мобилност на професори во партнерски земји Февруари 1, 2017-
Мај 31, 2018

Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност, 
KA 107

 1.650 EUR

Документот РИА достапен на следниов линк
Есеј (достапен само на англиски јазик) “Discursive Forensics of the 
Macedonian Law on Audio and Audiovisual Services”
Истражување „Споредбен преглед на Европското законодавство во 
поглед на медиумските аудиовизуелни услуги“

Документ „Документ за јавна политика за ефектите од постоечката 
регулатива врз уредничката/медиумската слобода“

Школа за политика и критика 2017

Списание „Идентитети“
“Whose Revolution?”

Лектура Лекторирање на прирачници и упатства 
поврзани со насилство на родова основа.

1 ноември, 2016 – 
10 декември, 2016

Нарачана студија (од UNFPA)
 6.600 USD

Студија на политики:  не е достапна

 The Independent Context Watch 2016 Подобрување во инкорпорирање на 
социјалната инклузија

10 октомври, 2016 – 
4 ноември, 2016

Швајцарска агенција за развој и 
соработка  144.000 МКД

Студија на политики:  не е достапна

 The Independent Context Watch 2016 Анализа на општите случувања и проблеми во 
областа на: демократско владеење и 
децентрализација, закони и граѓанско 
општество.

Јуни 1, 2016 
/Октомври 10, 2016

Швајцарска агенција за развој и 
соработка

 2.184.800 МКД

Студија на политики:  не е достапна

Специјално дизајнирана веб страница достапна на:

 Отворање нов потенцијал за левицата 
во Македонија

 Политичко и теоретско зајакнување на 
левичарските групи и организации во 
Македонија.

Јануари 1, 2017 – 
Декември 31,2017

Канцеларија за Југоисточна 
Европа -Роза Луксембург Стифтунг  35.000 EUR

Демаскирање на заробената држава 
во Македонија: „Илибералната 
демократија е легална“

Голема кампања заснована на податоци 
составена од: визуелизации, презентации, 
фактоиди и лични приказни за 

  б  

Мај 1, 2016 Април 
30, 2017

 National Endowment for Democracy

 45.000 USD

Дискусии за реформските приоритети 
во овозможувањето на 
„одзаробување“ на државните 
институции  

 Дискусии за обврските на Собранието на РМ 
произлезени од Итните реформски приоритети

 Јули 1, 2017 – Јуни 
30, 2018

 National Endowment for Democracy

  45.000 USD

Иницијатива за уредничка слобода: 
Нови политики и застапување 
засновано на податоци

Нови политики и застапување засновано на 
податоци за уредничката слобода

Февруари 1, 2017-
Февруари 1, 2019

Делегација на ЕУ – ИПА

 261.240 ЕUR

http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1.pdf
http://www.isshs.edu.mk/major-civil-society-concerns-related-to-the-reform-of-macedonias-system-for-interception-of-communications/
http://www.isshs.edu.mk/major-civil-society-concerns-related-to-the-reform-of-macedonias-system-for-interception-of-communications/
http://www.isshs.edu.mk/major-civil-society-concerns-related-to-the-reform-of-macedonias-system-for-interception-of-communications/
http://www.isshs.edu.mk/a-house-ready-to-crumble-putting-back-the-building-blocks-of-macedonias-parliamentary-democracy/
http://www.isshs.edu.mk/a-house-ready-to-crumble-putting-back-the-building-blocks-of-macedonias-parliamentary-democracy/
http://www.isshs.edu.mk/a-house-ready-to-crumble-putting-back-the-building-blocks-of-macedonias-parliamentary-democracy/
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Deliberation-The-Path-of-Dismantling-the-StateCapture-in-Macedonia.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2020/03/Deliberation-The-Path-of-Dismantling-the-StateCapture-in-Macedonia.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wpcontent/uploads/2017/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Discursive-Forensics-of-the-Macedonian-Law-on-Audio-and-Audio-Visual-Services1.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Discursive-Forensics-of-the-Macedonian-Law-on-Audio-and-Audio-Visual-Services1.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wpcontent/uploads/2017/09/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wpcontent/uploads/2017/09/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.pdf
http://www.isshs.edu.mk/w-content/uploads/2018/04/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.isshs.edu.mk/w-content/uploads/2018/04/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/school-for-politics-and-critique-2017.html
http://identitiesjournal.edu.mk/
http://www.isshs.edu.mk/whose-revolution-3/


www.zarobenadrzava.net
Промена во класите и националните 
идентитети во Македонија од 1980 
година

Истражување на смените и трансформациите 
во македонското општество од 1980 година па 
наваму за општествената класа, трудот, родот 
и националниот идентитет.

1 јануари, 2016- 31 
декември, 2018

Министерство за образование и 
наука на РМ (билатерална 
соработка со Австрија)  597.000 МКД

Школа за политика и критика 2016

Списание „Идентитети“
Студијата „Вистинската цена на евтината работна сила“
Студија „Медиумските политики и уредничката (не) слобода“

“The Specifity of the Macedonian Example of ‘State Capture’:
Студија “The Urgency of the UBK Related Reforms”
Студија “Towards a Solution for the Political Crisis in Macedonia”

Policy Memo on the Release of the EU Progress Report on Macedonia of 
November 2015

 1 август, 2015- 31 
јануари, 2017

Швајцарска агенција за развој и 
соработка

Прирачник за застапување засновано на податоци

January 31, 2017 Програма:Цивика Мобилитас Национална анкета за граѓански активизам
Истражување за родовата еднаквост 
во Полошкиот регион како дел од 
проектот „Меѓугранична еднаквост и 
родова интеграција“

Зајакнување на локалните организации за 
унапредување на родовата еднаквост, 
зајакнување на капацитетите на локалните 
женски организации, техничка поддршка на 
нивната мониторинг улога, како и подобро 
медиумско покривање.

 Април 2015 
/Февруари 2016

 Нарачана студија (од Акција 
Здруженска, поддржана од ЕУ)

 600.000 МКД

http://zdruzenska.org.mk/истражување-состојбите-со-родовата/

 The Independent Context Watch 2015 Анализа на општите случувања и проблеми во 
областа на: демократско владеење и 
децентрализација, закони и граѓанско 
општество.

Февруари 26, 2015 – 
Септември 30, 2015

Швајцарска агенција за развој и 
соработка

 2.306.800 МКД

Студија на политики:  не е достапна

Школа за политика и критика 2015

Списание „Идентитети“

Анализа на политиките и законите кои 
влијаат на слободата на изразување

Анализа на политиките и законите кои влијаат 
на слободата на изразување

January 1, 2015-June 
30, 2016

УСАИД – Фондација Отворено 
општество Македонија

39.730 USD

Студија „Слобода на изразување, здружување и претприемништво 
во заробена држава: Македонија во 2015“

Nationless Отворање простор за уметничка интервенција, 
обмислување и преобмислување на 
проблемот со национализмот.

Јануари 1, 2015 – 
Декември 31, 2015

Balkan Arts and Culture Fund

22.000 EUR

Публикацијата е достапна на следниов линк

Зголемување на транспарентноста и 
подобрување на владеењето на 
правото преку следење и известување 
за прекршувањето на човековите 
права во Република Македонија

Истражувањето за информираноста на 
граѓаните за човековите права и за 
механизмите за заштита при нивно 
прекршување.

Декември 18, 2014-
Јануари 15, 2015

Нарачана студија (од Хелсиншки 
комитет за човекови права на 
Република Македонија)

3.260 USD

Истражувањето е достапно на следниов линк

Студија на случај „Македонија“ Собирање на податоци, анализа, методологија 
за општествено-политичката динамика во 
Македонија

Ноември 20-2014 
Јануари 20, 2015

Нарачана студија (од Swisspeace)
2.100 CHF

Брошурата е достапна само на англиски јазик на следниов линк

Промовирање на социјално и 
финансиско образование кај децата

Развивање на курикулум за финансиско и 
социјално образование кај децата во 
основните училишта.

Јули 1, 2014/Август 
7, 2015

УНИЦЕФ
73.133 USD

Граѓанските организации во 
промоција и застапување на правото 
на слобода на изразување и 
здружување

Јакнење на  капацитетите на граѓанските 
организации за промовирање, заштита и 
застапување на слободата на здружување и 
изразување.

1.790.000 МКД

Политички активности за изградба на 
левичарска платформа во Македонија

Овозможување на процес на блиска соработка 
со левичарски активисти преку 

воспоставување широка коалиција

Јануари 1, 2015 / 
Декември 31, 2015

Канцеларија за Југоисточна 
Европа -Роза Луксембург Стифтунг

 43.200 EUR

Одговарајќи на предизвиците на 
социјалистичката стратегија и 
дискурсот во Македонија

Јакнење на капацитетите и 
активистичките/политички мрежи кон 
одржлива стратегија во Македонија и регионот 
на ЈИЕ

1 јануари, 2016- 31 
декември, 2016

Канцеларија за Југоисточна 
Европа -Роза Луксембург Стифтунг

 44.950 EUR

Грант за организациски развој Грант за организациски развој 1 декември, 2015 –  
30 ноември, 2017

Think Thank Fund/OSI Budapest

 137.784 USD

    
   

  

     
    

     
практикувањето на заробената држава.

    
 

     

   

http://www.zarobenadrzava.net/
http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/school-for-politics-and-critique-2016.html
http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/identitiesjournalvol13.html
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/06/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%90.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/09/The-specificity-of-the-Macedonian-example-of-%E2%80%9Cstate-capture%E2%80%9D.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Policy-brief-The-Urgency-of-the-UBK-Related-Reforms.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/POLICY-BRIEF-Towards-a-Solution-for-the-Political-Crisis-in-Macedonia.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Policy-MEMO-000.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Policy-MEMO-000.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/manuel.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC.pdf
http://zdruzenska.org.mk/%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/videogalleryspc15.html
http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/identitiesjournalvol12.html
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-2015.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Nationless-finalna-mala1.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/902/Istrazuvanje_Razbiranje_na_covekovi_prava_MK_EN_AL.pdf


The Independent Context Watch 2014 Анализа на општите случувања и проблеми во 
областа на: демократско владеење и 
децентрализација, закони и граѓанско 
општество.

Јуни 1, 2014-
Септември 30, 2014

Швајцарска агенција за развој и 
соработка

1.811.660 МКД

Студија на политики:  не е достапна

Официјалната употреба на јазиците во 
општините во Република Македонија

Преиспитување на постоечките практики при 
употребата на официјалните јазици во 
одредени општини и нивното влијание врз 
меѓуетничките односи.

Март 3, 2014- 
Септември 30, 2014

Канцеларијата на Високиот 
комесар за национални 
малцинства ОБСЕ 21.360 EUR

Студија на политики:  не е достапна

Деловна комуникација-
комуникациски вештини и стилови на 
работа на државните службеници

Обуки за стручно усовршување на 
раководните државни службеници

Февруари 20, 2014- 
Март 3, 2014

Министерство за образование и 
наука-Биро за развој на 
образование

202.800 МКД

Школа за политика и критика 2014

Списание „Идентитети“

Градење на алијанси за слободно 
новинарство и демократско 
општество

Отворање на поширока општествена дебата за 
важноста на медиумската слобода и 
новинарската независност.

Јануари 1,2014- 
Јуни 30, 2014

УСАИД – Фондација Отворено 
општество Македонија

22.355 USD

Зборник „Збор и слобода“

Студија „Хиперрегулацијата како средство на контрола врз 
медиумската и академската слобода“
Студијата “Solutions for the Macedonian Political Crisis after the 
Resignation of Ministers in the Cabinet: Seen from the Perspective of the 
Civic Movement” (само на англиски јазик)
Студија “Legalizing Restrictions of the Freedom of the Press” (само на 
англиски јазик)
Студија “The Uses and Abuses of Neoliberalism and Technocracy in the 
Post-totalitarian Regimes in Eastern Europe : The Case of Macedonia” 
(само на англиски јазик)
 „Глобите во македонското законодавство во периодот 1995-2014 
година“ 

Електронско списание „Идентитети“ Меѓународно списание за политика, род и 
култура

Октомври 8, 2013 Министерство за култура на РМ
40.000 МКД ИДЕНТИТЕТИ

Студии за родот во медиумите во 
Македонија во 2012/2013 година

Анализа на постоечките и третирањето на 
родовите проблеми во информативните 
програми и вестите и анализа на 
прикажувањето на мажите и жените во 
програмските содржини.

Септември 1, 2013-
Декември 31, 2013

Нарачана студија (од Совет за 
радиодифузија на Република 
Македонија) 115.000 МКД

 Анализи на:  Линк 1 / Линк 2

Проектот Скопје 2014 и неговите 
ефекти врз перцепцијата на граѓаните 
на Скопје за македонскиот идентитет

Споредување на  наративот на државата со 
наративот на граѓаните на Скопје за 
македонскиот идентитет со цел да открие 
дали едниот соодветствува со другиот.

Март 1, 2013- Јули 
31, 2013

Фондација Фридрих Еберт (ФЕС)

4.770 EUR

Студија на политики

Институционален грант Институционален грант Јануари 1, 2013- 
Декември 31, 2013

Швајцарска агенција за развој и 
соработка – ЦИРА

59.000 USD

Студија “Abandoning Ethnicity-Centered Discourse in the Government 
Political Rhetoric and in Institutional Policy Making”

Институционален грант Институционален грант Декември 1, 2012- 
Ноември 30, 2013

Foundation Open Society Institute 
(FOSI) 50.000 USD

Студија на политики „Чиј е Александар Велики: прашање на кое се 
потпира проширувањето на ЕУ“  достапна (само на англиски јазик)

„Зајакнување на капацитетите кон 
ефективни политики за родова 
еднаквост во Македонија”

Зајакнување на капацитетите на 
претставниците на локалната самоуправа за 
вклучување на родовите проблеми во нивните 
документи, политики и активности.

Октомври 18, 2012 
– Декември 17, 
2013

UN Women

2.872.800 МКД

Студијата на политики

Справување со кризата и зајакнување 
на левицата во Македонија

Јакнење на македонската левица. Јануари 1, 2014- 
Декември 31,2014

Канцеларија за Југоисточна 
Европа -Роза Луксембург Стифтунг 45.340 EUR

Институционален грант Институционален грант Декември 1, 2013- 
Ноември 30, 2015

Foundation Open Society Institute 
(FOSI)

80.000 USD

http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/videogalleryspc14.html
http://www.schoolforpoliticsandcritique.org/identitiesjournalvol11.html
http://www.isshs.edu.mk/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/?lang=mk
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Policy-Brief-on-the-Macedonian-Political-Crisis-May-2015-1.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Policy-Brief-on-the-Macedonian-Political-Crisis-May-2015-1.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Policy-Brief-on-the-Macedonian-Political-Crisis-May-2015-1.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/The-uses-and-abuses-of-neoliberalism-and-technocracy-in-the-post-totalitarian-regimes-in-Eastern-Europe-The-case-of-Macedonia.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/The-uses-and-abuses-of-neoliberalism-and-technocracy-in-the-post-totalitarian-regimes-in-Eastern-Europe-The-case-of-Macedonia.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/The-uses-and-abuses-of-neoliberalism-and-technocracy-in-the-post-totalitarian-regimes-in-Eastern-Europe-The-case-of-Macedonia.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/The-uses-and-abuses-of-neoliberalism-and-technocracy-in-the-post-totalitarian-regimes-in-Eastern-Europe-The-case-of-Macedonia.pdf
http://www.isshs.edu.mk/wp-content/uploads/2017/05/The-uses-and-abuses-of-neoliberalism-and-technocracy-in-the-post-totalitarian-regimes-in-Eastern-Europe-The-case-of-Macedonia.pdf
http://identitiesjournal.edu.mk/news.php
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Abandoning-ethnicity-final.pdf
http://isshs.bitsia.com/wp-content/uploads/2017/05/Abandoning-ethnicity-final.pdf


„Етничка и родова вклученост во 
ЛГБТИ движењето во Република 
Македонија“

Јакнење на капацитетите на ЛГБТИ 
движењето во Македонија особено во 
„невидливите“ групи во ЛГБТИ заедницата 
како: лезбејките, трансродовите лица и геј 
луѓето од другите етнички заедници.

Септември 1, 2012- 
Декември 31, 2013

Амбасада на Кралството 
Холандија во Република 
Македонија

1.487.923 МКД

Студијата на политики

„Зајакнување на механизмите на 
независното судство во Република 
Македонија“

Квалитативна анализа на механизмите и 
инструментите за независно судство, дискусии 
со судиите и изработена студија на политики

Април 30, 2012- 
Јануари 31, 2013

“THINK AND LINK” – Regional Policy 
Program

14.270 EUR

Студијата на политики


	Mk

