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ВОВЕД 

 

Фондацијата НВО Инфоцентар Скопје и во 2014 година, интензивно работеше на зголемувањето на 
видливоста и влијанието на граѓанските иницијативи во Македонија, на подобрувањето на квалитетот на 
информациите што граѓаните ги добиваат од медиумите за клучните општествени процеси и настани, 
поттикнуваше јавни дебати за клучните општествени процеси како што е потребата од одржување попис 
во Република Македонија и спроведе мониторинг на односите со јавноста на Владата и на владините 
институции. 

 

Визијата на НВО Инфоцентарот е демократски развиено македонско општество, со влијателен, 

одржлив и транспарентен граѓански сектор. 

 

Мисијата е НВО Инфоцентарот да биде креатор на позитивната репутација, доверба и влијание 

на граѓанскиот сектор во  општеството, со развиена, постојана и одржлива експертиза во сферата 
на односите со јавноста и јавното застапување. 

 

 

ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ВО 2014 ГОДИНА 

 

ПОПИСОТ Е ДЕМОКРАТИЈА, А НЕ САМО ЕТНИЧКА БРОЈКА!  

НВО Инфоцентарот, во соработка со Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО), Центарот 
за развој на медиуми (ЦРМ) и „8-ми Септември“, го реализираше проектот „Пописот е демократија, а не 
само етничка бројка! “, финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско општество - Грантови за 
заеднички акции на граѓански организации. проектот се спроведе со цел да се подигне свеста на 
граѓаните за нужноста од спроведување попис на населението во Република Македонија, притоа да се 
промени на фокусот на доминантниот наратив во јавноста од етничките  кон посуштествените аспекти на 
пописот - политичките, социјалните,  економските  и образовните - преку зајакнување на активизмот и 
мобилизација на граѓаните.  

Според светските стандарди, пописите на населението се 
одржуваат на секои десет години. Пописите на населението 
претставуваат статистички операции кои во комплексните 
општества даваат длабок увид во состојбата на теренот и 
обезбедуваат основни податоци врз кои се темели 
креирањето на политиките и развојните стратегии во 
различни полиња. Меѓу нив, меѓу другото, спаѓаат 
економијата, социјалната политика, образовната политика, 

здравството, регионалниот развој, земјоделството, како и во политичкиот систем. Спроведувањето на 
пописите во Македонија, отсекогаш претставувало нешто повеќе од обична статистичка операција. Тоа не 
важи само за периодот откако Македонија е самостојна држава, туку ги влече своите корени од почетокот 
на 20-от век. Сепак,  иако со многу проблеми и тензии, Македонија успешно ги спроведе пописите во 
1990, 1994 и 2002 година. Притоа, треба да се напомне дека последниот попис се одржа набрзо по 
завршувањето на конфликтот во 2001, и претставуваше симбол, како на помирувањето, така и на 
капацитетот на државата да ја изведе оваа комплексна операција и покрај неповолниот и чувствителен 
контекст. Затоа се чинеше дека тој попис ќе биде последниот проблематичен попис во Македонија. Десет 
години подоцна, пописот на населението, во октомври 2011, траеше само две недели, и на крајот, 
државата  одлучи да го прекине со изговор дека бил спречен фалсификат. Притисокот и апелите на 
невладиниот сектор, дел од медиумите, опозицијата и ЕУ не помогнаа да се расветлат вистинските 

http://www.nvoinfocentar.mk/
http://mcet.org.mk/
http://mdc.org.mk/
http://mdc.org.mk/
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причини за прекинувањето на пописот. Досега ниту едно лице не е обвинето за фалсификат, иако, 
државната каса претрпи огромна штета од прекинувањето на овој многу важен процес. Владата сè уште 
не планира спроведување на пописот. Од овие причини, потребно е да се подигне свеста на граѓаните за 
нужноста од спроведување на попис на населението во Република Македонија, да се зајакне граѓанскиот 
активизам и да се зголеми граѓанскиот притисок за што побрзо спроведување на пописот според сите 
меѓународни стандарди. Заради тоа, потребна е промена на фокусот на доминантниот манипулативен  
наратив во јавноста од етничките  кон посуштествените аспекти на пописот, кои во моментов се 
дислоцирани и непостојни. 

Во рамките на проектот беше изготвена анализа и спроведена кампања за подигнување на свеста на 
граѓаните и засилување на јавната дебата за вистинското значење на пописот, како и за нужноста од 
негово итно спроведување 

Спроведената анализа претставува обид да се согледаат 
причините заради кои Пописот 2011 не успеа во Македонија, 
но уште повеќе да се согледаат причините заради кои 
пописот на населението е исклучителна важна статистичка 
операција за државата и за нејзиниот развој.. Анализата 
вклучува деск - анализа на суштинските аспекти на пописот, 
мониторинг и анализа на известувањето во медиумите за 
време на подготовките и одржувањето на Пописот 2011 и 
интервјуа со 15 експерти за кои сметавме дека се докажани 
во својата област (земјоделие, јавно здравство, меѓународни 
односи и надворешна политика, статистика и демографија, 
право, економија, локална самоуправа и др.) или пак имаат 
знаење и став кој ја отсликува реалната потреба за 
спроведување на попис. Анализата може да ја најдете на 
линкот http://popis.mk/analiza-popisot-e-demokratija-a-ne-samo-
etnicka-brojka/. 

Во рамките на кампањата беа одржани пет дебати во: Тетово, Струмица, Битола, Скопје и Струга, 
работилници со граѓански организации и новинари во Прилеп, Кавадарци, Тетово, Велес и Струмица, 
продуцирани видео материјали (достапни на Јутјуб каналот на НВО Инфоцентарот: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhJQzIYHd0vKHySf7mKwou3_RjAyR4wMG), а беше активирана и 
специјализираната интернет страна http://popis.mk/. 

 

МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО 2014 - ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО МЕДИУМИТЕ 

НВО Инфоцентарот, во рамките на својата програма за континуирано следење и анализирање на 
медиумите „Медиумско огледало“, во периодот од 1 јануари до 31 јули 2014 година, редовно го 
мониторираше медиумското покривање на активностите на граѓанскиот сектор во Македонија1. 

Овој мониторинг, во периодот јануари - јули 
2014 година, опфати вкупно седумнаесет 
медиуми: централните вести на телевизиите 
Телма, 24 Вести, МРТ1, Сител и Канал 5; 
дневните весници - Слободен печат, Утрински 
весник, Нова Македонија, Дневник, Вечер и 
Вест; неделникот Фокус, како и 
информативните портали - Плусинфо, А1он, 
Курир, Република, НоваТВ. Во периодот 
април - јули беа дополнително вклучени и 
шест медиуми на албански јазик: централните 

вести на МРТ2 и АлсатМ; порталите - Порталб и Алмакос, како и весниците - Коха и Лајм. 

                                                           
1 http://nvoinfocentar.mk/mediumsko-ogledalo-2014-gragjanskiot-sektor-vo-mediumite/ 

http://nvoinfocentar.mk/mediumsko-ogledalo-2014-gragjanskiot-sektor-vo-mediumite/
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Целта на овој мониторинг беше да се следи присуството на граѓанските организации во медиумските 
содржини, како и да се анализира начинот на кој новинарите и медиумите ги третираат граѓанските 
организации, нивните претставници, нивните активности и секако, темите и проблемите што ги 
адресираат. Со други зборови, овој мониторинг се обидува да даде одговор на прашањето каков е 
имиџот на граѓанскиот сектор во државава креиран од страна на медиумите.  

Медиумските содржини за граѓанскиот сектор беа анализирани преку методот на квалитативна 
содржинска анализа на новинарските текстови и прилози. Единствени квантитативни елементи во оваа 
анализа се бројот на анализирани прилози по медиум на македонски јазик, како и бројот на прилози во 
медиумите на македонски јазик во кои како субјект се јавува Фондацијата Отворено општество 
Македонија (ФООМ). Медиумите на албански јазик беа вклучени во последните четири месеци од 
мониторингот и нивните содржини беа  анализирани исклучиво од квалитативен аспект. 

Анализата на собраниот материјал која главно беше квалитативна, но со користење на определени 
квантитативни елементи (број на прилози, распределба по медиуми, број на прилози посветени на 
ФООМ, распределба по медиуми), овозможи да се добие одговор на клучните прашања: колку е присутен 
граѓанскиот сектор во медиумите (провладини и критички), на каков начин информираат критичките, а на 
каков начин информираат провладините медиуми, колкав и каков е третманот на ФООМ во критичките и 
во провладините медиуми, кои теми доминираат во известувањето на медиумите за работата на 
граѓанските организации и др.   

Финалниот извештај беше објавен во неколку влијателни медиуми (традицинални и нови) и на 
социјалните мрежи, а дневниот весник Слободен печат ја издвои речиси целата втора страна за 
претставување на резултатите од анализата. 

Мониторингот и анализата покажаа: 

- Критичките медиуми (во прв ред, информативните портали) редовно и во континуитет објавуваат 
информации за активностите на граѓанските организации во државата. Информациите за граѓанските 
активности се однесуваат на различни теми и проблеми, и најчесто се објавуваат како вести, изјави, 
извештаи и интервјуа. Многу поретко се среќаваат аналитички содржини, а мал број од проблемите 
иницирани од граѓанските активисти стануваат теми за натамошна обработка и дополнително 
истражување на новинарите.  

-  Наспроти критичките медиуми, провладините медиуми главно ги игнорираат  граѓанските активности, а 
кога информираат за нив, се поставуваат селективно кон фактите и неретко манипулираат со 
информациите во правец на заштита на политичките интереси на власта. Медиумите блиски до власта 
објавуваат информации за активности од важност за владејачката гарнитура, како и за хуманитарни 
инцијативи и културни настани.  

-  Она што е највидливо од анализата на информирањето на провладините медиуми за граѓанскиот 
сектор е континуираната медиумска хајка против Фондацијата отворено општество Македонија, против 
критичките медиуми и новинари, и против граѓанските организации кои имаат критички однос кон 
политиките на власта. Тие се постојана мета на напади, јавни дисквалификации и етикетирање. Во 
прилозите и написите, синхронизирано и во континуитет се тврди дека средствата што граѓанските 
организации и критичките медиуми ги добиваат преку грантови и донации, главно од ФООМ, 
претставуваат „директно политичко опозициско дејствување, корумпирање на медиумите и убивање на 
новинарството“. Едновремено, овие  медиуми, не само што ги ставаат под прашање веродостојноста и 
демократските капацитети на критичките медиуми и граѓанските организации, туку изнесуваат и 
обвинувања дека тие „работат на штета на државните интереси“. Провладините медиуми всушност се 
однесуваат како гласноговорници и продолжена рака на власта и владејачките партии, кои не 
дозволуваат отворена граѓанска дебата и јавно актуализирање на проблематичните аспекти од работата 
на институциите и на власта.  

- Анализата на објавените материјали во медиумите на албански јазик, пак, покажа дека политизирањето 
на активностите на граѓанскиот сектор е значително послабо отколку во  медиумите на македонски јазик, 
но и дека интересот за неговите активности е помал и спорадичен. 

Мониторингот се спроведе со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија 
(ФООМ). 
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ВЛАДАТА – ИНФОРМИРА ИЛИ ПРОПАГИРА? 

НВО Инфоцентарот, со поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ), спроведе 
мониторинг на односите со јавноста на Владата и на владините институции, со цел да утврди како 
извршната власт ја информира јавноста за спроведувањето на јавните политики, за своите активности, за 
постигнатите резултати, за постојните проблеми, како и да утврди какви пораки упатува Владата до 
македонските граѓани. 

Во рамките на проектот беа 
подготвени и публикувани пет 
извештаи, а наодите од анализата 
на ПР-от на Владата, формите и 
начините на политичката 
пропаганда и манипулација, НВО 
Инфоцентарот им ги 
презентираше на десетина млади 
активисти од Битола, а во март и 
во мај,  во Дојран и во Струга, им 
ги презентираше  на стотина 

граѓански активисти од цела Македонија, во рамки на обуките организирани од страна на ФООМ. 

Првиот извештај „Владата информира или пропагира?“2 недвосмислено покажува дека во комуникацијата 
на извршната власт со јавноста, информирањето на граѓаните за политиките од јавен интерес, не е во 
преден план.  Оваа комуникација е примарно во насока на убедување на граѓаните дека Владата е  
„успешна и безгрешна“, односно дека е „тефлон“ - извршна власт на која не се лепи ниту една грешка, 
ниту еден неуспех, ниту еден скандал, а во која успешно се „готват“ и спроведуваат политики по мерка на 
секој граѓанин. Законската обврска за информирање на јавноста е претворена во пропагандно-
индоктринирачка активност, чија главна цел е создавање позитивен имиџ за власта, како во медиумите, 
така и во јавноста. 

Вториот извештај, Случај „Македонска Банка“ 3 , го анализира т.н. економски ПР и дава детална 
разработка на владините комуникации во аферата „Македонска банка“ во која првиот човек на Владата и 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, директно беше обвинет од опозициската СДСМ за наводни 
незаконски и коруптивни активности поврзани со продажбата на Македонска банка. Овој случај има врвно 
политичко и општествено значење, и се наметна како главен фокус на мониторингот и клучна тема од 
интерес на јавноста. Предмет на анализа беа официјалните соопштенија, изјави, интервјуа и други 
реакции на Владата, Премиерот, владините претставници, владејачката партија (ВМРО-ДПМНЕ), а 
едновремено, беа анализирани и новинарските прилози објавени во медиумите во врска со овој случај. 

Детална анализа на реториката и клучните пораки во говорите на премиерот Груевски беа предмет на 
обработка во третиот извештај „Кој е народот на Груевски?“ 4. Преку текстуална анализа на внимателно 
одбрани говори (од различен тип) на Никола Груевски, кој честопати од политичките противници е 
посочен како популист, утврдивме колку често и во какви контексти, тој реферира на клучните елементи 
на популистичките наративи како што се: народот, луѓето, непријателската елита. Освен тоа, 
анализиравме дали во говорите се рефлектира манихејство, нелиберален светоглед, антиплурализам и 
конспиративно размислување, кои се карактеристични за начинот на кој популистичките лидери ја 
опишуваат политиката и општеството. Анализата е инспирирана од „симптомалното“ читање на 
популизмот, односно од теоријата на дискурсот. Се обидовме да објасниме во кој контекст, со која цел 
Груевски ги користи трите најфреквентни зборови од неговите говори, и тоа „народ(от)“, СДСМ и 
придавките нов(а / о / и). 

                                                           
2
 http://nvoinfocentar.mk/does-the-government-inform-or-does-it-engage-in-propaganda/ 
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Промотивните спотови од владините кампањи за разни политики, како една од најкористените, 
најмоќните и најскапите пропагандни алатки што ги користи Владата на Република Македонија, во главно 
еднонасочната комуникација со граѓаните, се обработени во четвртиот извештај „Мониторинг на 
владините медиумски кампањи“ 5. Анализата покажа дека основната цел на Владата преку кампањите не 
е да ги информира граѓаните за политиките од јавен интерес, туку да се промовира себеси и да им 
наметне на граѓаните вредности, ставови и принципи кои имаат исклучиво конзервативна- патријархална-
демохристијанска суштина. Такви се во прв ред кампањите за семејните вредности, за многудетните 
семејства и за здравствените реформи што го ограничуваат абортусот. Овие кампањи, како и кампањата 
за промоција на меѓуетничката и меѓурелигиската толеранција и соживот, преку навидум еманципаторски 
наратив, всушност промовираат неоконзервативни вредности и ги зацврстуваат постојните стереотипи и 
предрасуди. Всушност, тие се многу отворени и директни во промоцијата на идеолошката матрица на 
партијата на власт. Но и во другите кампањи, помалку или повеќе, се повторува истата практика. 

Петтиот извештај претставува сублимат на наоди од четирите претходни детални анализи. 

 

МОНИТОРИНГ НА ЈАВНАТА ДЕБАТА ЗА МЕДИУМСКИТЕ СЛОБОДИ, СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
НОВИТЕ МЕДИУСКИ ЗАКОНИ И ЗАКОНОТ ЗА ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОСТ ОД НАВРЕДА И 
КЛЕВЕТА 

За потребите на Проект за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера кој го 
спроведува Центарот за развој на медиуми, во рамките на Програма на УСАИД за зајакнување на 
независните медиуми во Македонија, НВО Инфоцентарот подготвува редовни извештаи за тоа како 
медиумите известуваат за примената и влијанието од Законот за медиуми, Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги и Законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета, како и за темите 
поврзани со медиумските слободи и слободата на изразување воопшто.  

Во мониторингот се вклучени 16 традиционални и нови медиуми - весници: Утрински весник, Нова 
Македонија, Дневник, Слободен печат и Вечер;неделници:Фокус; телевизии (централни информативни 
емисии): Канал 5, Сител,Телма, МРТ1 и 24 Вести, и портали:А1.он, Курир, Република, Плусинфо и 
НоваТВ. Предмет на анализа се новинарските текстови и прилози, колумните, фотографиите и другите 
илустрации поврзани со написите и со темите вклучени во мониторингот. Публикуваните извештаи можат 
да се најдат на http://nvoinfocentar.mk/category/monitoring-mediumi/. 

 

 

 
 
Фондација НВО Инфоцентар Скопје 
Ул. Васил Главинов, 3/4-2, Скопје 
++389 2 3216 690 
www.nvoinfocentar.mk 
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