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Семинар за стратешко планирање, едукација и градење партнерства: 

„Транспарентност и одговорност во политичките процеси“ 

ПОКАНА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА УЧЕСТВО ВО 

СЕСИИТЕ ОТВОРЕНИ ЗА ЈАВНОСТА 

Почитувани, 

Чест ни е да Ве информираме дека Билјана Ивановска, ДКСК, Бранимир Јовановиќ, Институт за 
општествени и хуманистички науки, до скоро, советник на екс-министерот за финансии, Тевдовски, Аце 
Коцевски, Градоначалник на Велес и Џабир Дерала, Претседател на ЦИВИЛ, се дел од агендата на 
претстојниот семинар на ЦИВИЛ.  

Организацијата нуди ексклузивна можност за ограничен број посетители да присуствуваат на 
презентации и излагања на извонредно жешки теми, на семинарот „Транспарентност и одговорност во 
политичките процеси“, кој ќе се одржи на 14 и 15 август, во хотел „Романтик“, на брегот на Велешко 
Езеро. Бројот на учесници е ограничен на максимум 25. Заинтересираните треба да го најават своето 
присуство (ЛИНК ДО ПРИЈАВАТА).  

Терминот за презентација на проектот „Граѓански објектив“ во четврток, 15 август, од 13:30 до 14:00 
часот, присутните медиуми можат да го искористат за прашања на сите теми што се од интерес за 
јавноста, а на кои претставниците на ЦИВИЛ ќе одговорат најдобро што можат.  

ВАЖНО 

 Присуство на семинарот е возможно само во точно определени термини.  

 Оваа покана не значи дека присуството е обезбедено, потребно е да се пополни ФОРМУЛАР ЗА 
ПРИСУСТВО: ТУКА. Организацијата го задржува правото на селекција на учесниците на настанот. 

 Учесниците од Велес ќе можат, зависно од пријавата, да искористат такси превоз, договорен од 
ЦИВИЛ, до хотелот и назад. Такси превозот ќе биде обезбеден 30 минути пред почетокот на 
сесиите. Организаторите не покриваат трошоци за друг вид превоз или престој.  

 Присуството е овозможено само во термините наведени во агендата во продолжение на оваа 
покана. Останатите сесии се затворени за јавност.  

 За време на излагањата на нашите говорници, не е дозволено видео и аудио снимање. 
Исклучок од ова правило е терминот за презентација на проектот „Граѓански објектив“ во 
четврток, 15 август, од 13:30 до 14:00 часот, кога присутните медиуми ќе имаат можност да 
снимаат и да поставуваат прашања на сите теми што се од интерес за јавноста.  

 Прочитајте повеќе за настанот на овој ЛИНК.  
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АГЕНДА (сесии отворени за јавност) 
Среда, 14 август 

15:00 Билјана Ивановска, ДКСК 

„Институциите, медиумите и граѓанскиот сектор заедно во борба против корупцијата“ 

16:00 Џабир Дерала, ЦИВИЛ 

Презентација на примери за злоупотреби на јавни ресурси и коруптивно однесување на 
политичките партии и нивните функционери 

17:00 Дискусија 

Четврток, 15 август 

10:30 Аце Коцевски, Градоначалник на Велес 

„Партнерствата меѓу локалната самоуправа и граѓанскиот сектор во обезбедување 
транспарентност одговорност на локално ниво“.  

11:30 Дискусија 

12:00 Бранимир Јовановиќ, Институт за општествени и хуманистички науки 

„Транспарентност и одговорност во политичките процеси (политички 
ветувања/остварувања, реформи и одговорност/отчетност)“  

13:00 Дискусија 

13:30 Тим на ЦИВИЛ 

Презентација: „Граѓански објектив – повеќе од проект“ 

Дискусија, прашања од медиумите 

 

Останатиот дел од семинарот на ЦИВИЛ во Велес ќе биде посветен на стратешко планирање 
на проектот „Граѓански објектив: Транспарентност и одговорност во политичките процеси“, 
финансиран од National Endowment for Democracy, на кој учествуваат исклучиво членовите на 
тимот за имплементација на проектот.  

Тимот на ЦИВИЛ ќе биде на располагање за изјави за локалните медиуми на сите прашања од 
интерес на јавноста, по претходна најава, но најдобар термин за тоа е токму терминот за 
презентација, во четврток, 15 август, во 13:30 часот. 

 

Формулар за пријава: ТУКА 
Дополнителни информации побарајте на:  
civil@civil.org.mk или на телефоните: 02/5209 176 и 075 / 389 698 (секој работен ден, 9-17 ч.) 
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