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ВОВЕД  
Ппшитувани пријатели, 

Ние сме ппдгптвени да ви гп претставиме гпдищнипт 

извещтај пд 2018 гпдина щтп ги сумира успесите и 

предизвиците щтп ja пбележаa пваа гпдина. 

Гпдината заппшнавме сп спнищта, идеи и прпекти. 

Какп и вп претхпдните гпдини, вп текпт на Оваа 

гпдина спрпведувавме прпекти ппврзани сп 

лпкалната сампуправа, енергија, прпекти ппврзани 

сп прпблемите сп неврабптенпста кај младите, 

бпрбата прптив насилнипт екстремизам, 

медурелигиски дијалпг, какп и спцијалнп 

претприемнищтвп и руралнипт развпј. Вп 2018 

гпдина, ние гп птвпривме патпт за рабпта вп нпви 

пплиоа и сп ппщтини низ цела Македпнија. 

Неспмненп се истакнува и Македпнскипт Енергетски 

Фпрум, единствен настан пд вакпв вид  кпј гп 

прганизиравме заеднп сп АД ЕЛЕМ, Владата на 

Република Северна Македпнија и Амбасадата на САД 

вп Република Северна Македпнија. Ппдгптпвки за 

МЕФ 2019 се вп тек и влпжуваме гплеми наппри за 

втпрп издание да биде истп тплку успещнп и 

грандипзнп какп и првата гпдина. Оваа гпдина за 

Институтпт ЗИП е гпдина на раст, ушеое, развпј, и 

навистина гпдина вп кпја се ппзиципниравме себеси 

ппдлабпкп вп кругпт на ренпмирани и виспкп 

респектабилни прганизации на македпнскипт и 

регипналнипт цивилен сектпр. Нащ 

ите идни планпви не мпже да се ппстигнат без Вас. 

Затпа би сакале да слущнеме пд Вас, какп и секпгащ. 

Се надеваме на заеднишки имплементација на 

прпмени вп Македпнија и регипнпт, и, се разбира, 

заеднишкп прпславуваое на успесите вп 2019 гпдина. 

Ущте еднащ, благпдарам щтп сте сп нас вп минатите 

7 гпдини.  

За ущте ппуспещна 2019 гпдина! 

Агим Селами 

Изврщен Директпр 

 

 

ГОДИШЕН 

ИЗВЕШТАЈ 2018 

Влијанието до денес 

+1000 учесници во нашите 

активности 

 

20 настани организирани од 

ЗИП 

 

6 Објавени публикации  

 

10имплементирани проекти
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За ЗИП Институт 
 

ЗИП Институт е независна, невладина организација која има за цел да ги подобри 

демократските  процеси, владеењето на правото и развојот на граѓанското општество во 

Република Северна Македонија преку прилагодени решенија за најитните социјални, 

општествени и систематски проблеми. Клучна карактеристика на работата на ЗИП институт се 

детални, опфаќајќи анализи, иницијативи и акции на локално, национално и регионално ниво, 

како и поврзување на процесите на истражување и анализа со конкретни решенија за 

најосновните проблеми и придонесувајќи за процесите на креирање политики. 

 Преку соработка со релевантни засегнати страни, како што се владини, невладини и 

регионалните институции, Институтот ЗИП има мисија за зајакнување на демократските 

процеси во Македонија, набљудувајќи го почитувањето на владеењето на правото и заштитата 

на човековите права и целокупното обезбедување најдобрите решенија за проблемите на 

граѓаните и институциите во македонското општество. Една од клучните карактеристики на 

работата на ЗИП Институт е социјално вклучување. Во текот на својата работа, ЗИП 

Институтот секогаш има за цел да ги достигне ранливите и маргинализираните заедници, 

слушајќи ги нивните потреби и вклучување во процесите на изнаоѓање решенија за нивните 

проблеми. Со оглед на тоа социјалната инклузија и премостувањето на разликите се еден од 

клучните столбови на нашата работа, преку избалансиран пристап, ЗИП Институт придонесува 

кон различни соживот. 

  ЗИП Институт има визија да служи како катализатор на позитивни општествени промени, 

преку проактивен пристап кон решавање на главните проблеми во процесите на 

демократизација. Нејзината визија за Република Македонија е високо развиена демократска 

држава, членка на Европската унија социјално активни граѓани и развиена општествена, 

колективна свест. 

Главни долгорочни цели 

 Демократизација на Македонското општество 

 Владеење на правото и добро владение 

 Активен граѓански сектор 

 Активни граѓани 

 Зајакнување на граѓанската свест 

 Инклузивни политики 

 Кооперација и долгорочен дијалог меѓу не-владиниот сектор и владините институции 

 Отстранување социјално девијантни однесувања 

 Промоција на неформално образование 

 Промоција на оддржливо формално образование 

 Мултиетнички, мултикултурен соживот 

 Промоција на регионална соработка 

 Промочија на Евро-интеграција 
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I. Проекти 
ЗИП Институт се стремеще да ја пдржи стапката на успех на пдпбрените прпекти и успеа да гп 

сними највиспкипт гпдищен прпмет пд гпдината на нејзинптп пснпваое. Од 2017 дп 2018 

гпдина, вкупнипт раст на финансираоетп е згплемен за 50 000 евра. Имплементираните 

прпекти вп 2018 гпдина се претежнп вп 4 ппртфплип кластери: демпкратизација, интеграција 

вп ЕУ, шпвекпви права и бпрба прптив насилнипт екстремизам. Имаме имплементиранп 

вкупнп 10 прпекти, кпи беа пснпвен извпр на финансиски средства за прганизацијата. Ппдплу е 

даден кратпк ппис на клушните и највиспките прпекти заклушени или заппшнати вп 2018 гпдина. 

Mother  Ci r c l e s  
Прпектпт има за цел да дејствува какп впдиш за мајката какп да ги задржат свпите деца да не 

паднат ппд влијание на екстремистите. Рабптејќи какп група на безбеден прпстпр, мајките беа 

вп мпжнпст да сппделат искуства и приказни без двпумеое и страв, да наушат нашини активнп 

да им ппмпгнат на свпите деца да не тргнат пп лпщ пат. За да им ппмпгнеме на патпт щтп тие 

гп пдбрале да пдат за дпбрптп на свпите деца, имавме пбушуваши кпи пбезбедија знаеое, 

емпципнална и мпрална ппддрщка. Зајакнуваое на кпхезијата на заедницата сп заппшнуваое 

на движеое на заедницата Mother Cirrcles, щтп ппдразбира ппддрщка на мајките и 

наставниците да прпдплжат редпвнп и на структуриран нашин да се ангажираат за да мпжат да 

гп искпристат свпјпт глас за да ја разбијат тищината пкплу темата на екстремизмпт. 

Донатор: Woman without Border   

Времетраење: Декември 2017 - Декември 2018 

1 .  Млади Амбасадори за  нула -коруоција  во  општеството  на  

локално  ниво  
Прпектпт се фпкусираще на пбука на младите луде и нивнп пбезбедуваое на вистински алатки 
за бпрба прптив кпрупцијата вп нивните лпкални ппщтества. Главната цел на предлпг-прпектпт 
е да се ппттикне култура прптив кпрупцијата кај младите пд ранливите и маргинализирани 
заедници и да се зајакне партнерствптп сп лпкалните власти за еднакви услуги за сите градани 
вп ппщтините Шутп Оризари, Сарај, Бутел и Газибаба. 
 

Донатор: German Embassy in Republic of Macedonia 

Времетраење: Октомври 2017 - Октомври 2018 

2 .  Македонски  Енергетски Форум 2018  
ЗИП институт и ЕЛЕМ, сп ппддрщка на Владата на Република Македпнија и Американската 
амбасада вп Скппје спздадпа еден пд најгплемите настани пд вакпв вид вп регипнпт, 
Македпнскипт Енергетски Фпрум се фпкусираще на тпа да дпнесе креатпри на пплитики и 
експерти пд пбласта на енергија на еднп местп за да разгпвараат за иднината на енергијата вп 
регипнпт. Фпрумпт се пдржа вп Струга пд 6 дп 8 јуни 2018 гпдина. Идејата на Фпрумпт беще да 
ппттикне редпвен фпрмален дијалпг за разни теми ппврзани сп енергијата, да придпнесе за 
разјаснуваое на интересите на енергетските инвеститпри вп пвпј регипн и нудеое 
алтернативни рещенија вп смисла на гепстратещки енергетски ппзиции. 
 

Донатор: US Embasssy, ELEM, EVN 

Времетраење: Јуни 2018 
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3 .  Зајакнување  на  капацитетите на  комиси јата за  односи  

меѓу  заедниците  во  општина Јегуновце  
Главната цел е изградба на мултикултурнп ппщтествп и зајакнуваое на медукултурнипт дијалпг 
вп ппщтина Јегунпвце. Целни групи: директни кприсници: шленпви на КОМЗ пд Јегунпвце; 
градани на ппщтина Јегунпвце, пспбенп претставници на немнпзинските етнишки заедници кпи 
живеат вп Јегунпвце; ппщтински спветници и градпнашалник на Јегунпвце; Администрација на 
ппщтина Јегунпвце. индиректни кприсници: други ппщтини, прганизација на граданскптп 
ппщтествп, централна власт. 
 

Донатор: EU Commission, Association for Democratic Initiatives (ADI) 

Времетраење: Март - Август 2018 

4 .  Интегрирана  школа  Сара ј  
Главната цел на прпектпт е да се наметне кплективнп веруваое за интегриранптп пбразпвание 
какп неппхпден кпнцепт на пбразпвнипт прпцес за надминуваое на етнишките бариери и 
впсппставуваое дијалпг ппмеду заедниците на лпкалнп нивп. Овпј прпект има за цел да ги 
спцијализира ушениците, да рабпти на тема вп интерес на сите страни, какп нашин за 
надминуваое на разликите. Други важни делпви пд прпектпт се: заппзнаваое на ушилищтата 
сп кпнцептпт на интегриранп щкплуваое без прешки и ппдигнуваое на кплективната свест за 
интегриранптп пбразпвание и разјаснуваое на пптенцијалните придпбивки пд пвпј кпнцепт вп 
лпкалната заедница. 
 

Донатор: EU Commission, PEACE ACTION 

Времетраење: Јануари – Април 2018 

5 .  Интегирана  школа  Чаир  
Главната цел на прпектпт беще наметнуваое на кплективнп веруваое за интегриранп 
пбразпвание какп неппхпден кпнцепт на пбразпвнипт прпцес за надминуваое на етнишките 
бариери и впсппставуваое на дијалпг меду заедниците на лпкалнп нивп. 
Специфишни цели на прпектпт: Спцијализација на ушениците, рабптејќи на тема вп интерес на 
сите страни, какп нашин за надминуваое на разликите. Впведуваое вп ушилищтата кпнцептпт 
на интегриранп пбразпвание без прешки. Ппдигнуваое на кплективната свест за интегриранптп 
пбразпвание и разјаснуваое на пптенцијалните придпбивки пд пвпј кпнцепт вп лпкалната 
заедница. 
 

Донатор: EU Commission, PEACE ACTION 

Времетраење: Aприл – Aвгуст 2018 

6 .  Мои пари –  моја  одговорност:  партиципативно  

буџетирање  во  општините на  Република  Македонија  
Главната цел на прпектпт е ппдпбруваое на практиката и згплемуваое на брпјпт на 
релевантни засегнати страни кпи ќе бидат ангажирани вп прпцесите на лпкалнп бучетираое и 
згплемуваое на севкупната ефективнпст на расхпдите на ппщтинските фпндпви. 
 
Дпнатпр: USAID Civic Engagement Project, Finance Think 
Времетраеое: Мај 2017 – Мај 2020 
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7 .  Институционален  грант  
Знашителен развпј на ЗИП Институт вп 2016 гпдина е пдпбруваое на институципнален грант сп 

цел ппнатампщнп кпнсплидираое на нащата прганизација. Грантпт е пбезбеден да им 

пвпзмпжи на ЗИП Институт неппвратна, прилагпдена, финансиска ппддрщка сп цел да ппмпгне 

вп развпјпт и спрпведуваоетп на активнпсти за институципнален развпј и прганизацискп 

зајакнуваое / прпектнипт дпкумент. Активнпстите се предвидени да се пдржат вп текпт на 

2017-2018 гпдина. 

 

Донатор: Civica Mobilitas 

Времетраење: Јануари 2017 – Јули 2018 

8 .  ПАКТ  
Прпектпт има за цел да гп птвпри дијалпгпт ппмеду разлишните млади теплпзи пд разлишни 
религипзни групи, какп и нивните религипзни лидери за ппдпбрп разбираое на 
манипулациите и ппгрещнптп тплкуваое на религијата заради пплитишка дпбивка или 
ппттикнуваое на гпвпр на пмраза и насилствп. Сп здружуваое на 3 разлишни верски заедници: 
правпславната, исламската и катплишката верска заедница вп Македпнија и птвпраоетп на 
дијалпг на пваа тема преку истражуваоа, рабптилници, видеп ппраки и спздаваое на присутни 
и пнлајн центри за дискусија, идејата на прпектпт има за цел при градеое кпнтра нарација на 
фенпмените на религипзнп ппгрещнп тплкуваое, искпристуваое на религијата за пплитишка 
дпбивка, кпнфликти, насилствп и екстремизам. 
 

Донатор: CIJA US  

Времетрање: Октомври 2017 – Март 2019 

9 .  MotherSchoo ls :  Parent ing  fo r  Peace!  2020  
Мајките имаат пптреба пд структурна и емпципнална ппддрщка за ппвтпрнп ппврзуваое сп 
свпите деца за време на предизвиците на адплесценцијата и за враќаое на нивната улпга какп 
мајки. Мпделпт за ушилищтата вп ушилищтата е стратегија за интервенција базирана на 
заедницата кпја има за цел да ги надгради ппстпешките спцијални услуги. Таа се ангажира сп 
лпкалните засегнати страни за да пбезбеди структури, алатки и вещтини за реализација на 
прпграмата. Кпнешнптп расппредуваое на MotherSchools се пдвива вп пет шекпри вп текпт на 
приближнп 18 месеци сп 2-3 MotherSchools кпи пбишнп рабптат паралелнп и ангажираат пкплу 
15 дп 20 мајки пп ушилищте. 
 

Донатор: Women Without Borders 

Времетраење: Октомври- 2018 – Jануари 2020 
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II. Активности 
Вп 2018 гпдина, ЗИП Институт прганизираще гплем брпј на настани, на теми ппврзани сп 

нащите пснпвни групи ппртфплип. Дел пд настаните беа планирани прпектни активнпсти; 

дпдека други беа ad hoc настани за кпи веруваме дека беа пд гплем интерес и знашеое за 

време на нивната прганизација. 

Ппдплу најдете некпи пд настаните щтп треба да се сппменат за 2018 гпдина. 

1. Едукативна обука на тема “Борба против корупција„ 

Обуките се пдржаа на 25-26 јануари, 9-10 февруари, 23-24 февруари и 25-26 февруари. 
Лпкација: Опщтина Сарај, Бутел, Чаир, Гази Баба и Шутп Оризари.
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2. Студиски посети на “Младите амбасадори против корупција„ 

Студиските посети се одржаа на 9 мај, 15 мај и 18 мај. Вкупниот број на учесници во 

студиските посети е 60. Локација: Општина Сарај, Бутел, Чаир, Гази Баба и Шуто 

Оризари. 
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3. Потпишани меморандуми за соработка во борбата против корупцијата 

ЗИП Институт ги претстави прпектните активнпсти пред градпнашалниците на 5 ппщтини; Чаир, 

Сарај, Шутп Оризари, Гази Баба и Бутел и сп нивна вплја пптпищавме мемпрандум за 

разбираое. Мемпрандумпт главнп беще пптпищан за спрабптка меду ппщтините и ЗИП 

Институт каде щтп изјавивме дека ппщтината ќе ни ппмпгне да најдеме млади луде и ни ги 

ппнудија нивните прпстприи за спстанпци и други активнпсти.
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4. Јавна дебата за КОМЗ 

Вп март се пдржа јавна дебата за КОМЗ, каде щтп се спбраа ппщтинските спветници, лпкалната 
администрација, прганизациите на граданскптп ппщтествп и другите релевантни засегнати 
страни за да дискутираат за важнпста на ппстпеое на целпснп функципнална и пперативна 
КОМЗ, сп цел да се дадат ппсакувани резултати вп пбласта на медуетнишките пднпси пднпси вп 
Јегунпвце. Брпјпт на ушесници беще 50 и се пдржа вп ппщтина Јегунпвце. Улпгата беще да се 
птвпри дискусијата на темата и да се изгради мпст ппмеду разлишните засегнати страни и 
целните групи.

 

5. Тренинг за учесниците на КОМЗ 

 Се пдржа вп мај два дена. Пп избпрпт на шленпвите на КОМЗ се пдржа двпдневна пбука на 

сппдветнп местп надвпр пд Јегунпвце за пптребите на градеое на капацитетите. Наставната 

прпграма и ппдгптпвката на пбуката беще ментприрана и предвпдена пд надвпрещен експерт 

пд КОМЗ сп 10 гпдини искуствп на пваа тема. Сите седум ушесници ќе ушествуваат на пбуката, а 

истп така и 5 шленпви пд ппщтинската администрација. Наставната прпграма вклушува теми кпи 

беа ппврзани сп медукултурна кпмуникација алтернативни рещаваое на сппрпви, 

кпмуникација сп единиците на лпкалната и централната власт, имплементација на прпекти и 

слишни теми.  
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6. Воспоставување на интегрирана пролетна школа 

Впсппставуваоетп на Интегриранп ушилищте вп Чаир вклуши садеое цвеќиоа ппмеду 

пснпвните ушилищта вп ппщтината Чаир. Оваа активнпст на садеое цвеќиоа се слуши на 

16.05.2018 гпдина и вп пваа активнпст беа вклушени ушеници пд сите ушилищта вп ппщтина 

Чаир. Студентите се спбраа вп ппщтина Чаир и заеднп засадија разлишни видпви на цвеќе. 

Садеоетп на цвеќетп беще шин на ппкажуваое разбираое, свеснпст и спшувствп кпн другите 

ушеници пд разлишна етнишка припаднпст. За време на садеое на цвеќе ушениците имаа 

мпжнпст да се ппврзат едни сп други и да се заппзнаат ппдпбрп. Оваа активнпст ја пдразува 

важнпста на едукација на децата пд разлишна етнишка заедница за да наушат да живеат и 

кпегзистираат вп кпхезивна и транспарентна средина.

 

7. Forum Discussions Форум Доскусија 

Фпрумпт беще пдржан на 30.03.2018 гпдина вп ппщтина Чаир. 

 Целта на фпрумпт беще прпмпвираое на напдите пд истражувашките публикации, какп и 
прпмпвираое на интегриранптп пбразпвание какп пдлишна алатка за згплемуваое на 
медуетнишкипт дијалпг и разбираое вп ппщтина Сарај. Наставниците, директприте на 
ушилищтата, врабптените вп ппщтините и невладините прганизации ќе имаат мпжнпст да се 
заппзнаат сп најнапредните практики на интегриранп пбразпвание и нашини за нивнп 
спрпведуваое вп пбразпвнипт прпцес. 
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8.  Македпнскипт Енергетски Фпрум 

Македпнскипт енергетски фпрум, MEF 2018, кпј за прв пат беще прганизиран какп заеднишка 

иницијатива на АД ЕЛЕМ, Амбасадата на САД вп Скппје, Владата на Република Македпнија и 

ЗИП Институт, се пдржа вп Струга пд 6 дп 8 јуни 2018 гпдина Идејата на Фпрумпт беще да 

ппттикне редпвен фпрмален дијалпг за разни теми ппврзани сп енергијата, да придпнесе за 

разјаснуваое на интересите на енергетските инвеститпри вп пвпј регипн и нудеое 

алтернативни рещенија вп ппглед на гепстратегиските енергетски ппзиции. Панелисти пд САД, 

Еврппа, претставници пд Еврппската енергетска заедница, шленпви на Владата на Република 

Македпнија, прпфеспри и експерти пд МАНУ, активнп ушествуваа на фпрумпт, на кпј беа 

разгледани разни теми пд пбласта на енергетиката. Беа реализирани гплем брпј на спрабптки 

ппмеду разлишни кпмпании и прганизации, и се дискутираще за глпбалните трендпви вп 

енергијата и нивнптп влијание вп Македпнија и на Балканпт. Фпрумпт птвпри дискусија за 

традиципнални, нп истп така и нпви извпри на енергија, прпекти за гасификација и 

максималнп искпристуваое на пбнпвливите извпри на енергија, какп и размислуваоа за 

светските трендпви вп енергијата кпи се пшекуваат вп наредните гпдини. Клушнптп и впдешкптп 

мптп на Македпнскипт енергетски фпрум 2018 беще "Рещенија вп енергетиката денес - 

алтернативи за иднината". 

Македпнскипт енергетски фпрум беще прганизиран вп пет панели, на пет разлишни теми. 

I. Панел 1 - Енергија вп светпт вп следните 20 гпдини 

II. Панел 2 - Обнпвливи извпри на енергија, микрп-мрежи и складираое на енергија 

III. Панел 3 - Енергетска стабилнпст и безбеднпст вп Западен Балкан 

IV. Панел 4 - Гасификација и диверзификација на снабдуваоетп сп прирпден гас 

V. Панел 5 - Енергетска пплитика вп Република Македпнија - Патпказ 

Македпнскипт енергетски фпрум 2018 успещнп ја презентираще Република Македпнија на 

странски и дпмащни панелисти, нп истп така и ппвеќе пд 200 делегати пд земјата и регипнпт, 

какп и сите пние кпи гп следеа живипт радипдифузен фпрум. Нащата дплгпрпшна цел е да гп 

направиме Македпнскипт енергетски фпрум традиција кпја ќе придпнесе за впсппставуваое 

енергетска стабилнпст вп пвпј регипн и ќе ппттикне бран нпви инвестиции.  
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III. Публикации  
Вп рамките на нащите прпекти, тимпт пд ЗИП Институт издаде 6 публикации на 3 разлишни 

јазици: македпнски, албански и англиски. 

1. Антикорупциски водич - борба против корупцијата  

 Впдишпт пди вп текпт на некплку рабпти кпи мпжат да ги 

интересираат младите и даваат кприсни инфпрмации за нив. 

Впдишпт за бпрба прптив кпрупцијата беще дизајниран вп фпрма 

на картишки каде щтп секпја картишка спдржи разлишни 

инфпрмации за кпрупцијата. Главните теми ппфатени вп впдишпт 

се: Дефинираое на кпрупцијата? Фпрми на кпрупција присутни вп 

целипт свет; Пришини зпщтп се слушува кпрупцијата; Ппследиците пд кпрупцијата; Какп 

кпрупцијата се мери и вп Македпнија и вп светпт; Кпрупцијата вп Македпнија и какп таа 

навистина е присутна; Закпн за бпрба прптив кпрупцијата? Какп да пријавите кпрупција ?; 

Најшестп кпристени фпрми на кпрупција. Електронските верзии на водичот можете да ги 

најдете во следниот линк: http://zipinstitute.mk/publications/ 

2.  Истражувачки труд - Интегрирано Чаир и Сарај 

Истражуваое за свеста за придпбивките пд интегриранптп пбразпвание 

меду ушениците, директприте на ушилищтата, наставниците и врабптените 

вп ппщтините вп Чаир и Сарај: активнпста ппфаќа темелнп истражуваое на 

нивптп на свест за интегриранп пбразпвание меду клушните засегнати 

страни вп Чаир и Сарај. Тпа ќе служи двпјнп: 1. Прпценка на пптребите за 

кпнкретнп пбликуваое на следните активнпсти на прпектпт; 2. Застапуваое 

и лпбираое на лпкалнп / централнп нивп за даваое на интегриранп 

пбразпвание ппвеќе централна улпга вп пплитиките кпи се пднесуваат на 

Примарна едукација.  

Електронските верзии на истражувачкиот труд можете да ги најдете на следниов линк:  

http://zipinstitute.mk/publications/ 

3. Документ за политики - Подобрување на работата на (CICR) во општина 

Јегуновце 

Целта на пвпј дпкумент е да се зајакне рабптата на Кпмисијата за пднпси 

меду заедниците (ЦИЦР) вп ппщтина Јегунпвце сп изнесуваое на пет 

преппраки шија имплементација ќе ги минимизира прпблемите сп кпи 

шленпвите на КОМЗ секпјдневнп се сппшуваат вп нивнптп рабптеое. 

Надминуваоетп на пвие бариери ќе биде пд кприст на КОМЗ вп ппщтина 

Јегунпвце, пспбенп ппради тпа щтп е нпвп и дпбрпвплнп пснпванп, а сп тпа и 

на нејзините шленпви им се дава мпжнпст да ги ппстават темелите на 

целпснп функципнален КОМЗ кпј ја прпмпвира медуетнишката спрабптка. 

Електронската верзија на политиката можете да ја најдете во следниот линк: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 
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4. Стратешки план на ЗИП Институт (2017 -2021) 

 Стратещкипт план за перипдпт 2017-2021 гпдина, ппдгптвен пд страна 

на ЗИП Институт, е впдиш за целите кпи сакаме да ги ппстигнеме вп 

нареднипт шетиригпдищен перипд. Главните цели на кпи ќе се 

фпкусираме вп нареднипт перипд пд 4 гпдини се: Стратещка цел 1: 

Ппдпбруваое на спстпјбата и изнапдаое пдржливи рещенија за 

прпблемите на лпкалнп нивп; Стратещка цел 2: Придпнес кпн развпјпт 

на граданскптп ппщтествп на лпкалнп нивп; Стратещка цел 3: Придпнес 

кпн ппдпбруваое на владееоетп на правптп и защтитата на 

шпвекпвите права; Стратещка цел 4: Прпмпвираое на вреднпстите на 

ЕУ на лпкалнп и наципналнп нивп. 

Електронските верзии на стратегискиот план можете да ги најдете на следниот линк: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 

5. Извештај за МЕФ 2018 

 Овпј извещтај беще ппдгптвен сп цел инфпрмираое на јавнпста за 

наушените лекции за енергијата и идните планпви за пваа тема. 

Фпрумпт птвпри дискусија за традиципнални, нп истп така и нпви 

извпри на енергија, прпекти за гасификација и максималнп 

искпристуваое на пбнпвливите извпри на енергија, какп и 

размислуваоа за светските трендпви вп енергијата кпи се пшекуваат вп 

наредните гпдини. Клушнптп и впдешкптп мптп на Македпнскипт 

енергетски фпрум 2018 беще "Рещенија вп енергетиката денес - 

алтернативи за иднината". 

Електронските верзии на извештајот можете да ги најдете на следниов линк: 

http://zipinstitute.mk/publications/ 
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IV.  Вредности  
 

Вп текпт на нащата рабпта вп 2017 гпдина, дпдадпвме акцент на 4 пснпвни вреднпсти щтп ги 

пдржувавме низ целата наща рабпта, сите нащи прпекти, настани, спрабптка и други 

иницијативи. 

1. Спрптиставуваое на штетни убедуваоа 

Секпј пат кпга се сппшивме сп веруваое кпе е щтетнп за ппединецпт, заедницата и нащетп 

ппщтествп, ние се трудевме се пптрудиме да се спрптиставиме на тпа. Преку внимателнп 

слущаое на ппединецпт, групата или здружениетп кпе гп има тпа веруваое, се пбидпвме да ја 

разбереме нивната гледна тпшка, да пбезбедиме внимателнп прилагпдена кпнтра нарација, 

пбезбедувајќи рещение за дплгптрајни, ппстпјани прпблеми. 

2. Инпвативнп Размислуваое 

Вп ЗИП, не станува збпр за гплеми инпвации: станува збпр за мнпгу мали инпвации: секпј ден, 

секпја недела, секпј месец, дпадаат сп идеи кпи прават нещтп малку ппдпбрп. Свесни сме дека 

за преживуваоетп вп македпнскипт и регипналнипт сектпр на граданските прганизации и на 

невладините прганизации е пптребна кпнтинуирана трансфпрмација и ппдпбруваое. Затпа, 

ние ја слущавме секпја идеја, без разлика кплку е гплема, амбиципзна, или навидум мала и 

ирелевантна ... 

3.  Инкубација на Идеи 

... и се пбидпвме да ги искпристиме тие идеи за да направиме прпмени вп нащите заедници. 

Ние ги ставивме нащите ресурси, перспнал, капацитети или ги ппврзувавме гплемите 

мислители сп кпи се сретнавме сп прганизации и ппединци кпи мпжат да им ппмпгнат да ги 

ппттикнат свпите идеи вп кпнкретни активнпсти. 

4. Страст и уппрнпст 

Имајќи цел, ппдгптвенпст да ушиме, да рабптиме наппрнп, да бидеме страсни и да ппкажуваме 

уппрнпст, се некпи пд силните страни на тимпт на ЗИП Институт, и е пна щтп ние се 

впсхитуваме целпснп да гп ппстигнеме вп нащата рабпта. Страста за правеое прпмени е пна 

щтп нѐ натера да пстанеме силни дури и вп најтещките пкплнпсти, и ппкрај сите прешки, 

пбесхрабруваоа и невпзмпжнпсти.  
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V. Донатори  
Оснпвнипт извпр на финансиски средства за прганизацијата вп 2018 гпдина беще пд следните 

дпнатпри 
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VI. Нашите очекувања за 2019 
 

2018 е гпдина сп мнпгу ппдеми и падпви. Дпдека влегуваме вп 8-тптп гпдищнп ппглавје пд 

рабптата на ZIP Institute, ги заврщуваме прпектите, активнпстите и иницијативите щтп заппшнаа 

вп 2018 гпдина, а пд друга страна сме зафатени сп нпви мпжнпсти и прпщируваое на пбемпт 

на рабпта сп заппшнуваое на нпви прпекти. 

Вп 2019 гпдина, ние се стремиме за ппнатампщен раст и развпј. Од друга страна, ние секпгащ 

се залагаме за раст и развпј. Оттука, ние секпгащ активнп рабптиме на нпви апликации за 

прпекти кпи ќе ја прпдлабпшат нащата експертиза и ппнатаму ќе гп прпщириме пбемпт на 

нащата рабпта. Сп нетрпение гп пшекуваме ппгплема спрабптка и вклушуваое вп прпекти сп 

Еврппската унија и сп Спветпт на Еврппа, щтп мпже да заппшне медунарпден, прекугранишен 

прпект. 

Сп нетрпение пшекуваме да прпдплжиме сп спрабптката сп владините институции: Владата на 

Република Македпнија, Кабинетпт на премиерпт, Министерствптп за пбразпвание, 

Министерствптп за инфпрматишка технплпгија и администрација, Министерствптп за 

земјпделствп, Министерствптп за надвпрещни рабпти, Министерствптп за пдбрана; единиците 

на лпкалната сампуправа, ппщтините и нивните тела, канцеларии на градпнашалници. 

Штп се пднесува дп пбразпваниетп, ја прпдплжуваме успещната спрабптка сп пснпвните, 

средните ушилищта и државните и приватните универзитети. Ние ја прпдплжуваме и нащата 

рабпта сп верските заедници, и, се разбира, сп граданскипт сектпр вп Македпнија. 

Ќе прпдплжиме сп спрабптката сп странските и медунарпдните мисии вп Македпнија, какп и 

традиципналните медиуми каде щтп ќе прпдплжиме да ја прикажуваме нащата рабпта и 

експертиза на ппщирпката јавнпст. 
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VII. Финансиски извештај за 2018 
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