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ВОВЕД 

 

Планираните цели и активности во годишната програма за работа во 2018 година, на Фондацијата 
НВО Инфоцентар Скопје беа во насока на остварување на визијата1 и мисијата2  на организацијата. И во 
2018 година, НВО Инфоцентарот се стремеше 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. 

 

НВО Инфоцентаро, во 1028 година,  своите активности ги фокусираше на: 

 Подобрување на соработката меѓу граѓанските организации и новинарите, во насока на 
поттикнување на истражувачкото новинарство и  реформите во општеството, како и на 
борбата против корупција. 
 

 Подобрување на транспарентноста, отчетноста, ефикасноста на независните регулаторни 
тела (Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  и Агенцијата за електронски 
комуникации) и на Народниот правобранител и нивното доближување до граѓаните. 
 

 Зајакнување на капацитетите на локалните власти и локалните граѓански организации за 
планирање, собирање и искористување на средства од ИПА2 механизмот на ЕУ. 
 

 Поттикнување на локалните граѓански организации и иницијативи да мобилизираат граѓани и 
да се залагаат за партиципативна демократија на локално ниво.  

 

За реализација на предвидените активности, НВО Инфоцентарот имаше финансиска поддршка од 
Амбасада на Кралството Велика Британија, Амбасадата на САД, Европската унија и шведската влада 
преку Меѓународниот центар „Улоф Палме“. 

 

 

  

                                                           
1 Визија - Демократски развиено општество, со влијателен, одржлив и транспарентен граѓански сектор. 
2
 Мисија - 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. 
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АКТИВНОСТИ ВО 2018 ГОДИНА 

 

1. ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
НОВИНАРИТЕ, ВО НАСОКА НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКОТО НОВИНАРСТВО И  
РЕФОРМИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО, КАКО И НА БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА 

За овие активности, НВО Инфоцентарот има поддршка од Европската Унија - ИПА 
механизмот, преку два тригодишни проекти. 

 

1.1 ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РЕФОРМИ 

Носител на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“ е Центарот за граѓански 
комуникации, а партнери се НВО Инфоцентар и Бирн Македонија. Станува збор за тригодишен проект, кој 
започна да се реализира во февруари 2016 година. НВО Инфоцентарот, во соработка со партнерските 

организации, во 2018 година, реализираше серија 
обуки за граѓанските организации и новинарите за да 
се поттикне нивната соработка и комуникација; 
финансиски поддржа и координираше спроведување 
на 8 локални иницијативи за собирање податоци и 
креирање бази на податоци за прашања од локален 
интерес - економија, инфраструктура, демографија, 
здравство,социјала и др.; и спроведе мониторинг на 
присуството на истражувачки стории во медиумите. 

Целта на проектот е да создаде јадро на добро 
обучени истражувачки новинари, како и мрежа од 
локални граѓански организации кои ќе придонесат за 
подобрување на истражувачкото новинарско 
известување и за подобро информирање на јавноста. 

НВО Инфоцентарот беше активно вклучен во 
спроведувањето на мониторингот на медиумите за 
процена на квантитетот и квалитетот на 
истражувачкото и аналитичкото новинарско 
известување во 2018 година. Мониторингот 
овозможува не само оцена на состојбите и мерење на 
промените, туку претставува и основа за проектните 
активности во насока на засилено присуство на 
истражувачкото новинарство.  

Во рамки на проектот беше 
организирана дебатата „Перспективите на 
истражувачкото новинарство“, на која се 
дискутираше за наодите од мониторингот 
со претставници на сите засегнати страни 
(новинари, медиуми, новинарски и 
медиумски здруженија, регулаторни тела 
и невладини организација), а се отворија 
прашањата за тоа што се прави за 
поддршка на истражувачкото 
новинарство, слабата примена на 
техничките на истражувачко новинарство 
и за начините за надминување на дел од 
ограничувачките фактори.  

http://nvoinfocentar.mk/analiza-na-rezultatite-od-monitoringot-na-izvestuvanjeto-na-mediumite-2018/
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1.2 ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИУМИТЕ ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА - 

КОАЛИЦИЈА ЗА НУЛА ТОЛЕРАНЦИЈА 

Проектот „Граѓанските организации и медиумите во борба против корупцијата - коалиција за 
нула толеранција“ е тригодишен проект кој започна да се спроведува во 2018 година, во 
партнерство со Транспарентност Македонија. Целта на проектот е да воспостави функционална 
стратешка соработка помеѓу граѓанските организации (ГО) и медиумите, со заеднички 
активности за алармирање на јавноста за појавите на корупција; да го зајакне капацитетот на ГО 
и на медиумите за непристрасно следење на спроведувањето на антикорупциското 
законодавство, политики и практики за спречување и борба против корупцијата; и да го 
потпомогне процесот на создавање средина за поттикнување на концептот на свиркачи. За таа 
цел, НВО Инфоцентарот, во 2018 година, спроведе серија обуки за граѓанските организации и 
новинарите, воспостави неформална коалиција на новинари и активисти за борба против 
корупцијата, учествуваше во доделувањето три мали грантови за граѓански организации, и 
продуцираше два  мултимедијални продукти наменети за поттикнување на борбата против 
корупцијата. 

На обуките наменети за медиумски професионалци, одржани во Охрид и Пехчево, беа 
обучени 21 новинари и уредници, од вкупно 18 медиуми низ државава. На двете работилници за 
активисти и новинари, одржани во Скопје и Струмица, 18 граѓански активисти и 10 новинари 
имаа можност за разменат искуства и практики, но и да научат нови техники за следење и 
известување за корупцијата. 

Во 2018, проектот продуцираше два мултимедијални продукти:  

▪ Дебатна емисија "Дали има волја во Македонија за справување со корупцијата?" емитувана 
на СТАДИОН - Во живо на Канал 77. Во шоуто учествуваа директорот на Канцеларијата за 
финансиска полиција, Арафат Муареми, Герман Филков од Центарот за граѓански 
комуникации, новинарот и уредник Бранко Героски, новинарот Васко Маглешов и директорот 
на Транспарентност Македонија Ана Јаневска Делева. Новинар-домаќин беше Столе Наумов. 
Шоуто беше емитувано во живо на 8 декември 2018 година, од 10.00 до 12.00 часот, на 
националното радио Канал 77, а може да се најде како и на YouTube на линкот: 
https://www.youtube.com/watch?v=wh9dr_tvka0&fbclid=IwAR0TN5AC_0dhR7XetRloVwVYDHB-
84uxhtj2zL3Q-2w0VOdS1d4l2EVjSLk. 

▪ Кратко видео "Виски за 
лекар - благодарност или 
само корупција?" кое се 
однесува на проблемот со 
ситната корупција, особено 
неспособноста на обичните 
граѓани да го препознаат овој 
модел на однесување и да не 
ја гледаат веќе практиката на 
подароци и услуги на 
државните службеници како 
"нормална". Видеото беше 
изготвено и произведено во соработка со ВидиВака, а може да се најде на YouTube на 
линкот: https://www.youtube.com/watch?v=lGRQU6SAoQ4&feature=youtu.be 

НВО Инфоцентарот го организираше тематскиот форум: „Судирот на интереси во власта – 
тенката линија до корупција“, на кој учествуваа: Вања Михајлова, експертка, Кочо Анѓушев, 
заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Герман Филков од Центарот за 

https://www.youtube.com/watch?v=wh9dr_tvka0&fbclid=IwAR0TN5AC_0dhR7XetRloVwVYDHB-84uxhtj2zL3Q-2w0VOdS1d4l2EVjSLk
https://www.youtube.com/watch?v=wh9dr_tvka0&fbclid=IwAR0TN5AC_0dhR7XetRloVwVYDHB-84uxhtj2zL3Q-2w0VOdS1d4l2EVjSLk
https://www.youtube.com/watch?v=lGRQU6SAoQ4&feature=youtu.be
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граѓански комуникации, Роберт Поповски, министер за транспарентност, отчетност и 
комуникации, и Бранко Азески, претседател на Стопанската комора на Македонија. Форумот 
беше организиран заради честото преплетување на јавните и приватните интереси во 
Македонија, како и потребата од зголемување на одговорноста, транспарентноста и отчетноста 
на избраните и именувани функционери и други службени лица. Оттаму, главниот фокус на 
дискусијата беше како можеме успешно и ефикасно да се бориме против судирот на интереси и 
како да ги избереме најсоодветните средства за создавање „општество на доверба”, а не 
„општество на недоверба”. 

 

2. ПОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА, ОТЧЕТНОСТА, ЕФИКАСНОСТА НА 
НЕЗАВИСНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА (АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ  И АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ) И НА 
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И НИВНОТО ДОБЛИЖУВАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ 

НВО Инфоцентарот овие активности ги реализира преку два проекти. Мониторингот на АВМУ и на 
АЕК, се спроведува во рамки на проектот „PROformance Watch“, поддржан од амбасадата на Кралството 
Велика Британија, додека набљудувањето на работата на Народниот правобранител е поддржано од 
амбасадата на САД.  

 

2. 1 МОНИТОРИНГОТ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА И 
ОДГОВОРНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА ЗА МЕДИУМИТЕ – PROFORMANCE WATCH  I и II 

НВО Инфоцентарот, како партнерска 
организација, заедно со Македонскиот центар 
за европско образование (МЦЕО), 
Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот 
комитет за човекови права на Република 
Македонија, во 2018 година, беше активно 
вклучен во првиот дел од реализацијата на 
„Мониторингот на ефикасноста, ефективноста, 
транспарентноста и одговорноста на 
регулаторните тела за медиумите – 
PROformance watch“. Првиот дел од проектот 
кој се реализираше во периодот септември 
2016 – март 2018 година, продолжи на 
иницијатива на Британската амбасада во 
Република Северна Македонија, како втор дел 
кој ќе се реализира до крајот на 2019 година.  

Проектот будно го мониторира работењето 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за 
електронски комуникации (АEK), односно, има 
за цел да утврди кои се нивните силни и слаби 
страни, како и која е нивната отпорност на 
надворешни влијанија и притисоци.  

Во 2018 година, НВО Инфоцентарот 
активно учествување во изработката на вкупно 
три периодични извештаи за работата на 
регулаторните тела АВМУ и АЕК: Петтиот 

квартален извештај и Завршниот извештај од Проектот PROformance Watch I, како и Првиот периодичен 
извештај во работата на АВМУ и АЕК во рамки на проектот PROformance Watch II, а  учествуваше и во 
подготовката и реализацијата на промотивните дебати. 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/02/Izvestaj_AVMU_AEK_5_04.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/02/Izvestaj_AVMU_AEK_5_04.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/04/4ad5dc68dfa8de88c5da2454.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/11/Prv-kvartalen-izvestaj_AVMU-i-AEK.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/11/Prv-kvartalen-izvestaj_AVMU-i-AEK.pdf
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2.2 ГРАЃАНСКИ МОНИТОРИНГ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Од 2016 година, НВО Инфоцентарот, започна со реализација на проектот „Граѓански мониторинг на 
Народниот правобранител“, поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави (САД). 
Проектот се реализира со цел да ги детектира слабостите и препреките во работата на Омбудсманот, да 
го препознае степенот на влијание што го има врз владините и државните институции, да го зајакне 
граѓанскиот притисок и да поттикне јавна дебата за улогата и потребата од проактивна, отворена, 
ефикасна канцеларија на Народниот правобранител (НП), како чувар на граѓаните во случаите на 
институционална дискриминација и тортура. Проектот, која започна како едногодишна активност, во 
соработка со донаторот беше продолжен до март 2019 година.  

НВО Инфоцентарот, во 2018, подготви извештај за 
отвореност на институциите за соработка со НП, а 
организираше и серија јавни настани.  

Дебатата „Омбудсманот меѓу специјалните 
надлежности и капацитетите: Надворешна граѓанска 
контрола врз работата на полицијата“ беше фокусирана 
на улогата, надлежностите и капацитетите на НП во 
воспоставувањето и функционирањето на надворешниот 
механизам за граѓанска контрола врз полицијата. Во 
дискусијата учествуваа: Иџет Мемети, Народен 
правобранител; Оливер Спасовски, министер за 
внатрешни работи; Петар Јорданоски, Совет на Европа; 
Гордан Калајџиев, експерт и претседател на 

Хелсиншкиот комитет за човекови права и Горан Лазаров, Евротинк – Центар за европски стратегии.  

Со цел да се зајакне улогата на Народниот правобранител како клучна независна државна 
институција во заштита на правата на граѓаните, и начините за подобрување на соработката на 
локалните власти, државните и јавните институции на локално ниво, беа организирани два јавни настани,  
со наслов „Народниот правобранител и локалната власт: Подобра соработка за поголема заштита на 
правата на граѓаните“ заедно со градоначалниците  во Струмица и во Тетово. 

 

3. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ И ЛОКАЛНИТЕ 
ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, СОБИРАЊЕ И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ОД ИПА2 МЕХАНИЗМОТ НА ЕУ 

 

3.1 ЛОКАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ИПА 2 

НВО Инфоцентарот во јануари 2018 година започна со реализација на 18-ет месечен проект поддржан 
од Европската унија, преку Министерството за финансии. Проект „Локален консултативен механизам за 
ИПА 2“, НВО Инфоцентарот го реализира со партнерската организација – Организација на жени 
Струмица.  

За да се зголеми вклученоста на општините и 
локалните граѓански организации од четири статистички 
региони (Скопски, Полошки, Пелагониски и Југоисточен 
регион) во програмирањето, следењето и спроведувањето 
на фондовите на ИПА2, проектот подготви четири 
аналитички извештаи од мапирањето на тековните 
состојби и соработката помеѓу општините и граѓанските 
организации во програмирањето и учеството во фондовите 
од ИПА во општините Битола, Струмица, Тетово и градот 
Скопје. Исто така, беше подготвена и студија на 
моменталната состојба, потребите и политиките на 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/05/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Report-01-MKD-ver-01.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/05/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Report-03-MKD-ver-01.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/06/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Report-04-MKD-ver-01.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/05/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Report-02-MKD-ver-02.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/05/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Report-02-MKD-ver-02.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/12/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Komparativna-Analiza-MKD-ver-01.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/12/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Komparativna-Analiza-MKD-ver-01.pdf
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граѓанските организации  за искористување на ИПА фондовите. 

Во рамките на проектот беа организирани 20 еднодневни работилници за активисти и членови на 
општинската администрација за зголемување на знаењето и подобрување на способностите на 
општините и на граѓанските организации за учество во програмирањето на ИПА фондовите и аплицирање 
за европско финансирање. На работилниците беа обучени 186 активисти и 116 членови на општинската 
администрација од Град  Скопје, Тетово, Битола и Струмица. 

 

4.  ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИЈАТИВИ ДА 
МОБИЛИЗИРААТ ГРАЃАНИ И ДА СЕ ЗАЛАГААТ ЗА ПАРТИЦИПАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА 

НВО Инфоцентарот овие активности ги реализира преку два проекти, со финансиска поддршка од 
Фондацијата отворено општество Македонија и Меѓународниот центар „Улоф Палме“ од Шведска. 

 

4.1 ЕУрека 

Како дел од граѓанската иницијатива „Зачекори напред“, која ја спроведе истоимената кампања во 
пресрет на Референдумот 2018, НВО Инфоцентарот ја координираше подготовката и печатењето на две 
изданија на бесплатниот весник ЕУрека. Кампањата се одвиваше на национално ниво и содржеше 
различни аудио-визуелни материјали (ТВ спотови, анимации, фото факти и др.) кои се објавуваа на 
телевизиите, радио станиците, социјалните мрежи, а беа поставени и билборди. Истовремено беа 
организирани и низа медиумски и јавни дебати, директни средби со граѓаните, промоции на книги и др. 

Основната цел на весникот 
ЕУрека беше на граѓаните да им 
овозможи подобар пристап до 
релевантни информации 
поврзани со придобивките и 
предизвиците од зачленувањето 
во Европската Унија и НАТО. 
Весникот издаде два броја, а 
секој од броевите беше 
отпечатен во 55.000 примероци 
и беше двојазичен, на 
македонски и на албански јазик. 
Весникот беше дистрибуиран на 
целата територија на државата, 

а беше достапен и во електронска форма, на интернет-страницата на кампањата „Зачекори напред“ 
(zacekorinapred.mk).  

Исто така, тимот на НВО Инфоцентарот, го набљудуваше известувањето на медиумите, за нападите 
врз Фондацијата „Отворено општество“ Македонија, Џорџ Сорос, граѓанските организации и активисти, 
како и за текот на граѓанската кампања „Зачекори напред“, во пресрет на референдумот одржан на 30 
септември 2018 година. Мониторингот опфати 17 медиуми (примарен корпус) во кои влегуваа 
централните вести и објавите на интернет-страниците на телевизиите: МРТ1, Алфа, Сител, Канал 5, 
Телма и ТВ 24; информативните портали: Курир, Република, Плусинфо, А1он, Инфомакс, Букефал, Лидер 
и Нетпрес; како и интернет-изданијата на дневните весници: Нова Македонија, Вечер и Слободен печат. 
Беа опфатени и други медиуми (над 40) кои објавуваа содржини поврзани со тематскиот опсег. 
Селектираниот материјал се анализираше претежно содржински, односно од квалитативен аспект. Во 
овој период беа објавени 9 неделни мониторинг извештаи. 

 

  

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2018/12/Local-Consultation-mechanism-for-IPA-2-Komparativna-Analiza-MKD-ver-01.pdf
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4.2 АКТИВНИ ГРАЃАНИ И ПАРТИЦИПАТИВНА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА 

Проектот „Активни граѓани и партиципативна локална демократија“ е дизајниран да ги поттикне 
локалните граѓански организации, како и неформалните граѓански иницијативи, да мобилизираат граѓани 
и да се залагаат за партиципативна демократија на локално ниво, преку зајакнување на нивните 
капацитетите за мобилизација, застапување и одржлив развој, а со цел да се поттикнат локалните власти 
да промовираат и да практикуваат партиципативната демократија. 

Во период од 15 месеци, НВО Инфоцентарот ќе соработува со десетина локални граѓански 
организации/ иницијативи од пет општини во Полошкиот, Североисточниот, Скопскиот и Вардарскиот 
регион – Крива Паланка, Кавадарци, Неготино, Теарце, Маврово и Ростуше. 

Проектот ќе реализира серија активности кои вклучуваат локални граѓански организации, локални 
власти и граѓани, прилагодени на специфичните потреби на локалните заедници: 

Проектот започна во октомври 2018 година, ќе трае до крајот на 2019 година, а е поддржан од  
Меѓународниот центар „Улоф Палме“ од  Шведска. 
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БУЏЕТ 2018 

 

НВО Инфоцентарот, за реализација на активностите во 2018 година, располагаше со буџет од  
8.293.943 денари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фондација НВО Инфоцентар Скопје            Скопје, март 2019 
Ул. Васил Главинов, 3/4-2, Скопје 
contact@nvoinfocentar.org.mk 
info@nvoinfocentar.org.mk 
www.nvoinfocentar.mk 
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