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LISTA NA KANDIDATI  - Dolgogodi{en pridones 
 

Опис Подобност 

Кандидат: Ace Kocevski 
за Награда за граѓанско општество и демократија – долгогодишен придонес 

Предлагачи Далиборка Златева, Здружение на родители на деца заболени од 
целебрална паралица (ЗРДЗЦП); 
Тања Богатинова, Друштво на родители за грижа за здраво 
поколение (ДРГЗП) 

да 

Поддржувачи Листа на 10 подржувачи  да 
Тип на кандидат Поединец да 
Главно постигнување Огромна поддршка и непосредно учество во активностите на 

ДРГЗП, ЗРДЗЦП и Порака за подобрување на здравствената 
состојба на повеќе хронично болни деца, морална поддршка на 
проектните активности на здруженијата и лобирање за 
разрешување на најголемиот еколошки проблем до највисоките 
Владини институции И на меѓународно ниво, како И конкретни 
активности за подобрување на квалитето на животна средина во 
Велес 

да 

Тема Екологија и заштита на животната средина и санирање на 
последиците од екозагадување кај децата од Велес и подобрување 
на квалитетот на животната средина  

да 

Вид  Прв преставник од локалната власт кој сериозно се зафатил за 
разрешување на најгорливиот Велешки проблем во соработка со 
граѓанските организации и го истото го издигна на национално и 
меѓународно ниво. Истото резултираше со зголемени контроли и 
корективни мерки од државните институции, поднесена тужба 
против РМ, организирана меѓународна донаторска конференција 
„Аларм за Велес", органирани две акции за пошумивање заедно со 
други субјекти, набавен најсофистициран „Атомски апсорбер" за 
мерење на загадувањето 

да 

Период 1987-2004 Да 
Време на поднес. 08.04.2004                                                Формат: пропишан да 
Заклучок за исполнување услови позитивен 

Опис на главните 

активности 

YES 1, вработување на млади лица; YES 2, вработување на млади лица; 
Консензус базиран на заштитан а животната средина на ЛЕР, набавка на атомски 
апсорбер; 
Донаторска конференција; 
Подобрување на управувањето со цврст комунален отпад во Општина Велес, 
изработка на студија и медиумска кампања; 
Студија за економски развој; 
Креирање на модел на одделение за урбанистичко планирање, реконструкција; 
Изградба на детски забавни паркови; 
Изградба на систем за водоснабдување; 
Администрација на даноци; 
Регулација на речното корито на р.Вардар; 
Отварање на центар за информирање на граѓаните; 
Отварање на центар за посредување при издавање одобренија за градба; 
Центар за згрижување на деца изложени на семејно насилство 

Публикации Написи објавени во печатените медиуми; 
Учесник во изработка и автор на повеќе анализи усвоени од Владата на РМ, како и 
стратегија за реформа на системот на локална самоуправа 

Награди 2003 Бела еко листа за 2002 г, Еколошки прес центар;  
2002 Зелено јаболко, ДЕМ 
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Опис Подобност 

Кандидат: Извиднички одред Димитар Влахов Велес 

За Награда за граѓански општество и демократија - долгогодишен придонес 

Предлагачи Ангелче Гушев; Давор Ферина да 
Поддржувачи Листа од 3 поддржувачи да 
Тип на кандидат Здружение на граѓани да 
Главно 

постигнување 

50 години работи на образованието и воспитание на младата 
популација (неформално) и во последните 10 години работи на 
решавање на еколошките проблеми  

да 

Тема Права на децата. Имплементирање на активности за деца и млади, 
преку прогресивно стимулативни програми, креирани по 
развиениот светски скаутски метод за работа во мали групи. Со 
оваа методологија младите ги достигнуваат нивните потполни, 
физички, интелектуални, општествени и духовни можности како 
поединци, како одговорни граѓани и како членови на ничните 
локални и национални заедници 

да 

Вид Образование на младите луѓе за да станат самостојни, подготвени 
да даваат поддршка, одговорни и посветени. Изработка на добра 
програма за млади, која е релеватна и реално остварлива, со што се 
промовира неформалното образование кај младите преку 
прогресивни-стимулативни програми застапени во извидничката 
организација. Постоењето на почетни точки за формирање на 
самосвест и доверба, борба против изолираноста на младите и 
развој на идентитет во општествотои обезбедување место во него 

да 

Период 1953-2003 да 
Време на поднес. 08.04.2004                          Формат: пропишан да 
Заклучок за исполнување на услови позитивен 

Опис на главните 

активности 

Извидник – тренер, обука – семинар;  
Еко скаутска академија, еколошка едукација; 
Иницирање на ЛЕАП за општина Чашка; 
Школа за водачи на патроли и јата "Зелениот Еди", семинари – обука; 
Водач на патрола, едукативни активности; 
Да му помогнеме на езерото, еколошки активности; 
Извидниците преку медиуми до здрава и чиста средина, кампања; 
Деца, мудро трошете ја енергијата, еколошка едукација; 
Младите, мост кон иднината, едукација на младински лидери; 
Компакт диск „ИО Димитар Влахов"; 
Стипендија за учење на англиски јазик; 
Средби на извидници 

Публикации Водач на патрола, прирачник; 
Приказни за енергија, еколошка едукативна брошура; 
Деца, мудро трошете ја енергијата, еколошка едукативна боенка; 
Стоп за алкохолот, брошура; 
Стоп за дрогата, брошура; 
Стоп за пушењето, брошура; 
Патролен дневник, работен извиднички прирачник; 
Ориентација во природата, прирачник; 
Извидничко движење во Велес и Македонија, монографија; 
Мултимедијален скаутизам, компакт диск; ИО Димитар Влахов, ЦД; 
Извиднички репортер, извидничка ревија; 
Прв филм на македонски јазик за основачот на светскиот скаутизам РБП 

Награди 2003 Плакета на општина Чашка  
2002 Плакета 9ти Ноември 
1990 Златен Јаворов лист 
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Опис Подобност 

Кандидат: Стамен Филипов 
за Награда за граѓанско општество и демократија – долгогодишен придонес 

Предлагачи Виолета Шаклева, Вилма Јовановска, Елена Ташкова; ЗХА 
Синергија   

да 

Поддржувачи Листа од 23 поддржувачи да 
Тип на кандидат Поединец да 
Главно 

постигнување 

Поднесени преку 300 иницијативи до  Уставниот суд на РМ   за 
оспорување акти со кои се кршат определени права на човекот и 
граѓанинот а досега вкупно 103 се усвоени, како член на 
здруженија и асоцијации и како човек хуманист 

да 

Тема Владеење на правото. 
Заживување на правната држава и владеење на правото во РМ со 
долгогодишно испитување и иницирање на поништување на 
неусогласените правни акти со кои се повредуваат одредени права 
на човекот и граѓанинот 

да 

Вид Со долгогодишното испитување и иницирање на поништување на 
неусогласените правни акти со кои се повредуваат одредени права 
на човекот и граѓанинот се оневозможува нивно кршење што 
придонесува за развојот на граѓанското општество и демократија. 
Оспорените акти се укинуваат, неможат повторно да се донесат, 
со што се засилува правната сигурност на граѓаните која е основна 
претпоставка за развој на секое демократско општество. 
Модел на идентификација на останатите граѓани со можноста на 
обичниот граѓанин да придонесе за развој на правната држава и 
граѓанското општество. 

да 

Период 1993-2004 да 
Време на поднес. 08.04.2004                                   Формат: пропишан да 
Заклучок за исполнување на услови Позитивен 

Опис на главните 

активности 

Развој на политики за бесплатна правна помош - Јустиција, Предлог програма за 
бесплатна правна помош и медијација за 2005г. во РМ, член на истражувачки проект 

Публикации 2003/2002 Правна држава и владеење на правото, Адвокат 
2002/2001 Развој на граѓанското општество и демократија преку зајакнување на 
правната сигурност на граѓаните 
1996  Развој на граѓанското општество и демократија преку зајакнување на правната 
сигурност на граѓаните 

Награди 1977 Орден за народна армија со златни мечеви, Претседател на СФРЈ; 
1972 Орден за труд, Претседател на СФРЈ 
1967  Медалја за војнички особини и вештини, Претседател на СФРЈ; 
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 LISTA NA KANDIDATI  - Postignuvawe vo prethodnata godina 
Опис Подобност 

Кандидат: Zdru`enie za za{tita na pravata na deteto 
за Награда за граѓанско општество и демократија–постигнување во претходната година 

Предлагачи Драги Змијанац; Наташа Доковска да 
Поддржувачи Листа од 4 поддржувачи да 
Тип на кандидат Здружение на граѓани да 
Главно постигнување Формирање и функционирање на центарот произлегува од 

потребата да се имплементира Конвенцијата за правата на детето во 
нашето законодавство и практика.  

да 

Тема Пружање на бесплатна правна и социјална помош на децата и 
нивните семејства без разлика на видот на прекршеното односно 
загрозеното право 

да 

Вид Центарот за детска Правда укажува на потребата за заштита на 
правата на детето 

да 

Период 2003 да 
Време на поднес. 28.03.2003                          Формат: пропишан да 
Заклучок за исполнување на услови позитивен 

Опис на главните 

активности 

Центар за детска правда „Малиот голем човек"; 
Регионална анализа за Злоупотреба на детскиот труд во источна и западна Европа; 
СТОП за политичката злоупотреба на децата во текот на изборната кампања; 
Има ли живот за време и по затварањето, средби и работилници; 
Да создадеме средина без сексуална злоупотреба на деца од страна на деца и 
возрасни во јавните и приватните институции во 10 земји, анкетирање и 
презентирање; 

Публикации 2004 Има ли живот за време и по затворањето; 
2003 СТОП за политичка злоупотреба на децата во текот на изборната кампања; 
2002 Правата на детето и малолетничка Правда; 
1999 Зборник на трудови од симпозиум за правата на детето 

Награди 2004 Лиценциран сертификат за обука за односи со јавноста; 
2003 Сертификат за набљудувачИ; 
2003 Сертификат за раководење со проектен циклуц; 
2003 Сертификат за архивско работење; 

 
Опис Подобност 

Кандидат: Никола Маневски 

за Награда за граѓанско општество и демократија – постигнување во минатата година 

Предлагачи Сарафин Наумовски, општински одбор на МЗ Охрид; 
Вангел Спироски, ОПМ советодавно биро Охрид 

да 

Поддржувачи Листа на 5 подржувачи  да 
Тип на кандидат Поединец да 
Главно постигнување Во 2003 г. проект трибина на РО и ОО на Месна заедница 

"Пратеникот и неговата база – МЗ". Ги афирмира активностите на 
ОПМ – Охрид за правата на потрошувачите, го иницира издавањето 
на АМАКПРЕС 

да 

Тема Јакнење на граѓанската свест; 
Промовирање и јакнење на еколошката свест и заштита; 
Информирање и чинење на граѓанинот како активен субјект во 
информирањето  

да 

Вид  Општеството кое е во транзиција не може преку само преку закони 
и државни институции да ги достигне и применува стандардите на 
современото граѓанско и демократско општество. Демократијата е 
целосна и неделива на сфери и подрачја на животот. Свеста на 
граѓанинот се преобразува низ сите активности 

да 

Период 1979-2003 Да 
Време на поднесување 08.04.2004                                                Формат: пропишан да 
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Заклучок за исполнување на услови позитивен 

Опис на главните 

активности 

Пратеникот и неговата база – МЗ, трибини; 
Потрошувачите – ОПМ – нивните права; 
Покренување на весник АМК ПРЕС; 
Општински – локален еколошки план ЛЕАП; 
Амбасада (Агенција) за локална демократија; 

Публикации Написи објавени во печатените медиуми 
Награди 2001 Благодарница, Еколошко друштво Грашница; 

2000 Благодарница, Канцеларија на проектот Зелен План; 
1995 Благодарница, Покренување на првиот црковен весник во Охрид 

 
Опис Подобност 

Кандидат: OU Vasil Glavinov Veles 
за Награда за граѓанско општество и демократија - постигнување во претходната година 

Предлагачи Асен Прличков;Лидија ХаџиАрсова да 
Поддржувачи / не 
Тип на кандидат Основно училиште да 
Главно постигнување Имплементација на содржини од основи на демократијата во 

соодветни наставни содржини, дизајнирање на работни групи за 
реализација на истражувачки активности, изготвени и 
реализирани драматизации систематизирани во скрипта, видео 
материјали, презентација на материјалите пред носителите на 
проектот, дисеминација на знаења во пошироката средина, 
соработка со ЕЛС 

Да 

Тема Развој на граѓанското образование. 
Проект Темпус – обработка на концепти, Правда, авторитет, 
одговорност И приватност на начин најдостапен за учениците, 
обезбедување на наставниците со модел на интерактивна настава 

да 

Вид Воведување на нови димензии во образованието (содржина и 
методологија) создавање на средина во која се почитуваат 
демократските принципи, обезбедување на материјали и модели 
за полесно изучување на содржините 

да 

Период 2003 да 
Време на подне. 08.04.2004                    Формат: пропишан да 
Заклучок за исполнување на услови позитивен 

Опис на главни 

активности 
Основи на демократија, едукација, работилница, лобирање; 
Темпус, "Св.Климент Охридски" – Битола, Педагошки факултет, едукација, 
практични активности; 
ПРЕК, проект за разрешување на етничките конфликти, обука, работилница; 
Образование за човековите права УНИЦЕФ, едукација, работилница, 
лобирање; 
Едукација за човекови права со млади, НВО АМОС Битола, обука, игра низ 
работа; 
Едукација за ментално здравје 

Публикации Скрипта со модели за драматизации, дистрибуирани во ОУ 
Виедо материјал со реализирани активности 

Награди 2003 Сертификати 
1997 Дипломи и пофалници 

LISTA NA KANDIDATI  - Javnost i informirawe i/ili sorabotka 
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Опис Подобност 

Кандидат: Kumanovski bulevar  

за Награда за граѓанско општество и демократија – јавност и информирање и/или соработка 

Предлагачи Информативен центар за граѓанско општество; 
Суад Мисини 

Да 

Поддржувачи / не 
Тип на кандидат Здружение на граѓани да 
Главно постигнување Клучните теми кои ги обработуваат "Кумановски булевар" се 

проследуваат во континуитет, екслузивно и храбро – И покрај 
постојните закани, напади И институционални пречки. Најчитан И 
највлијателен локален медиум кој излегува во над 1000 примероци 
веќе 68 броја 

да 

Тема Информирање да 
Вид Поголемо информираност и свест на граѓаните, вработените, 

жртвите на општествените проблеми, потоа поместување во сите 
институции 

да 

Период 2003-2004 да 
Време на 

поднесување 

08.04.2004                         Формат: пропишан да 

Заклучок за исполнување на услови Позитивен 

Опис на главните 

активности 

Издавање на локален неделник 
 

Публикации / 
Награди / 
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Опис Подобност 

Кандидат: Организација на жени Радика   

за Награда за граѓанско општество и демократија – јавност и информирање и/или соработка  

Предлагачи Лилјана Поповска, Македонско женско лоби; 
Фуат Дурмиши, општина Ростуше 

да 

Опис Подобност 

Кандидат: Европско движење во Република Македонија  

за Награда за граѓанско општество и демократија – јавност и информирање и/или соработка 

Предлагачи Донати Киарини;Амбасадор, Шеф на делегацијата на Европската 
комисија во РМ; 
Радмила Шеќеринска, заменик претседател на Владата; 
Андреас Клајн, официјален преставник на Фондацијата Конрад 
Аденауер во РМ; 
Ѓорѓи Јовановски, директор на Информативната канцеларија на 
Совет на Европа; 
проф.д-р Христо Карталов, раководител на постдипломски студии, 
Европски студии при Филозофски факултет; 
проф. д-р Трајан Гоцевски, Декан на Филозофски факултет 
Марјан Иванов, преставник на студентите на Економски факултет 
– Скопје 

Да 

Поддржувачи / не 
Тип на кандидат Здружение на граѓани да 
Главно 

постигнување 

Одржување на повеќе трибини, симпозиуми и тркалезни маси за 
правата и слободите на европскиот граѓанин, воспоставување на 
дијалог. Во својот основен документ – Програмската декларација, 
ЕДРМ го определува своето делување во насока на ширење и на 
унапредување на европската идеја, дух и единство со цел 
Македонија да се вклучи во сите европски процеси и интеграции 

да 

Тема Објективно и аналитичко согледување на состојбите И 
перспективите на односите меѓу РМ и ЕУ; 
Поттикнување на јавната свест кај граѓаните за европските 
вредности, придобивки И заедничката европска иднина; 
Развивање на демократскиот дијалог за сите прашања од Евро-
интегративните процеси; 
Развој на цивилното општество во РМ И негово вклучување во 
остварување на визијата "Европа на граѓаните" 

да 

Вид Со полноправното членство на ЕДРМ во Меѓународното европско 
движење со седиште во Брисел и воопшто на меѓународен план, 
беше отворен еден исклучително значаен меѓународен лобистички 
канал поволен за изразување и одбрана на интересите и позицијата 
на нашата земја, но и повратно – за артикулирање на европските 
стандарди на цивилното општество кај нас. 

да 

Период 2003 да 
Време на 

поднесување 

08.04.2004                         Формат: пропишан да 

Заклучок за исполнување на услови Позитивен 

Опис на главните 

активности 

Конференција на Претседателите на Европските движења на земјите од 
Југоисточна европа за соработка во процесот на евро-интеграциите; 
Европска недела во средните училишта – "Знаејќи повеќе за европа и Европската 
унија, знаеме повеќе за нас"; 
Школа за политика; 
Темпус програма – Воспоставување интеграционен тренинг центар во РМ; 
ЕВРОПА – Нашата иднина, двонеделни манифестации низ РМ 

Публикации Европскиот говор на иднината – Борис Трајковски 
Награди / 
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Поддржувачи Листа од 3 поддржувачи да 
Тип на кандидат Здружение на граѓани да 
Главно 

постигнување 

Формирани нови активи со с. Горно и с.Долно Косоврасти и с. 
Лабуништа; Едукација на жените од реканскиот крај преку 
трибини и работилници за поголема активност на женската 
популација во локалната самоуправа, непосредно одлучување на 
жените за прашања кои се поврзани со нивниот живот; Зголемена 
информираност за трафикингот и превентивно делување 

да 

Тема Остварување и услогласување на интересите на жените и нивната 
еманципација, афирмација на човековите и граѓанските права и 
полова еднаквост  

да 

Вид Едукација да 
Период 2003 да 
Време на поднесу. 08.04.2004     Формат: пропишан да 
Заклучок за исполнување услови позитивен 

Опис на главните 

активности 

Граѓанска иницијатива за подобар живот (едукација на жените за нивно 
вклучување во активностите и развојот на ЕЛС), трибини и работилници; 
Едукација за запознавање на трговијата со луѓе како организиран криминал, 
трибини и работилници; 

Публикации Планирање на семејството, Граѓанските иницијативи за подобар живот, 
Препознавање на трговија со луѓе како организиран криминал, Запознавање на 
жените со нивните права, брошури; 
ОЖ Радика, Едукација на жени гласачи, Планирање на семејството, Граѓански 
иницијативи за подобар живот; Памфлети; 

 Граѓански инцијативи за подобар живот; Трговија со луѓе е криминал; Почитувајте 
ме и верувајте во мене; Плакати 

Награди / 
 
 
 
 


