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ВОВЕД 

 

Планираните цели и активности во годишната програма за работа во 2019 година, на 
Фондацијата НВО Инфоцентар Скопје беа во насока на остварување на визијата1 и мисијата2  на 
организацијата.  

 

НВО Инфоцентарот, во 2019 година,  своите активности ги фокусираше на: 

 Подобрување на соработката меѓу граѓанските организации и новинарите во насока на 
поттикнување 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), на Народниот правобранител, на локалните 
инспекторати и на општините, и нивното доближување до граѓаните. 
 

 Зајакнување на капацитетите на локалните власти и локалните граѓански организации 
за планирање, собирање и искористување 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, УСАИД, Европската унија и 
Шведската влада преку Меѓународниот центар „Улоф Палме“. 

 

 

  

                                                             
1 Визија - Отворено, развиено и слободно демократско општество втемелено на владеење на правото и почитување на 
човековите права, општество на просветени и проактивни граѓани кои живеат во благосостојба и ги негуваат достоинството, 
еднаквоста, солидарноста и правичноста. 
2 Мисија - НВО Инфоцентар посветено работи на создавање култура на постојано и проактивно учество на граѓаните во 

политичките и општествените процеси преку континуирана едукација и  еманципација, како и јавно застапување за 
ослободување на јавниот простор од центрите на моќ и влијание. 
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АКТИВНОСТИ ВО 2019 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, до 2019 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 беше 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. 

 

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 2019 година, спроведе серија обуки за граѓанските организации и новинарите, ја продолжи 
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работата на неформална коалиција на новинари и активисти за борба против корупцијата, 
учествуваше во доделувањето пет 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 Велес и Маврово, беа обучени 
26 новинари и уредници, од вкупно 15 медиуми во државава. На двете работилници за активисти 
и новинари, одржани во Скопје, 31 учесник (граѓански активисти и новинари) имаа можност за 
разменат искуства и практики, но и да научат нови техники за следење и известување за 
корупцијата. 

Во 2019, проектот продуцираше два мултимедијални продукти:  

▪ Прилогот „Меѓу тајноста и можните 
злоупотреби – Заднината на отфрлените 
кривични Пријави“, од новинарот Васко 
Маглешов, кој се занимава со можните 
злоупотреби и корупција во отфрлањето 
кривични пријави од страна на вишите јавни 
обвинителства. Прилогот можете да го најдете 
на http://nvoinfocentar.mk/megju-tajnosta-i-
moznite-zloupotrebi/ 

 

▪ Прилогот „Јалова борба со криминалот и 
корупцијата“, подготвен во соработка со 
новинарката Маја Јовановска од 
Истражувачката репортерска лабораторија 
(ИРЛ), дава осврт на непостоењето систематски 
пристап во борбата против корупцијата, која 
често останува само на ниво на предизборна 
реторика. Прилогот може да го најдете на 
http://nvoinfocentar.mk/jalova-borba-so-kriminalot-

i-korupcijata/ 

НВО Инфоцентарот активно учествуваше и во организацијата на тематскиот форум: „Дали и 
како се пријавува корупцијата во институциите?! Кои се механизмите на институциите, дали има 
линии за пријавување, дали тие функционираат, ефекти и резултати?“. На форумот, како 
панелисти, говореа: Васко Маглешов, новинар; Мила Царовска, министерка за труд и социјална 
политика, Ѓоко Танасоски, директор на Царинска управа, Дејан Андонов, помошник министер за 
внатрешна контрола при МВР и Софка Пејовска Дојчиновска, член на ДКСК. 

 

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

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

 

http://nvoinfocentar.mk/megju-tajnosta-i-moznite-zloupotrebi/
http://nvoinfocentar.mk/megju-tajnosta-i-moznite-zloupotrebi/
http://nvoinfocentar.mk/jalova-borba-so-kriminalot-i-korupcijata/
http://nvoinfocentar.mk/jalova-borba-so-kriminalot-i-korupcijata/
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2. 1 МОНИТОРИНГОТ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА И 
ОДГОВОРНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА ЗА МЕДИУМИТЕ – PROFORMANCE WATCH 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 2019 година, беше 
активно вклучен во првиот дел од реализацијата на 
„Мониторингот на ефикасноста, ефективноста, 
транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за 
медиумите – PROformance watch II“. 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 во 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 2019 година, НВО Инфоцентарот активно учествување во изработката на вкупно три 
периодични извештаи за работата на регулаторните тела АВМУ и АЕК: Вториот, Третиот и 
Четвртиот извештај во рамки на проектот PROformance Watch II. Учествуваше и во подготовката 
и реализацијата на промотивните дебати, како и други истражувања и подготовка на 
мултимедијални промотивни продукти: видеото „Како граѓаните ја оценуваат работата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ)?“, испитувањето на јавното 
мислеше за работата на АВМУ и АЕК, како и видеото „Што мислат граѓаните за работата на 
Агенцијата за електронски комуникации (АЕК)?“. 

 

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 2019, организираше серија јавни настани „Народниот правобранител и 
локалната власт: Подобра соработка за поголема заштита на правата на граѓаните“ во Куманово, 
Битола и Штип, со цел подобрување на соработката на локалните власти, државните и јавните 
институции на локално ниво, со Народниот правобранител.  

Исто така, беше спроведено и спроведе анкетно истражување за тоа какви се перцепциите и 
ставовите на граѓаните за работата и перформансите на Народниот правобранител (НП). 

Анкетата беше спроведена во периодот од 16 февруари до 7 март 2019 година, на повеќеслоен 
стратификуван примерок од 1.202 испитаници, постари од 18 години. Примерокот е национално 
репрезентативен според пол, возраст, етничка припадност, регион и место на живеење. 

http://nvoinfocentar.mk/promoviran-vtoriot-izvestaj-za-rabotata-na-avmu-i-aek-vo-ramkite-na-proformace-ii/
http://nvoinfocentar.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8/
http://nvoinfocentar.mk/promocija-na-cetvrtiot-periodicen-izvestaj-avmu-i-aek/
https://youtu.be/QWB1ZO8eogA?list=PLhJQzIYHd0vKz5wq-J_sv93CdlqQ3dst1
https://youtu.be/QWB1ZO8eogA?list=PLhJQzIYHd0vKz5wq-J_sv93CdlqQ3dst1
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%92%D0%9C%D0%A3-%D0%B8-%D0%90%D0%95%D0%9A-2019.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%92%D0%9C%D0%A3-%D0%B8-%D0%90%D0%95%D0%9A-2019.pdf
https://youtu.be/Dghh50-JFU4?list=PLhJQzIYHd0vKz5wq-J_sv93CdlqQ3dst1
https://youtu.be/Dghh50-JFU4?list=PLhJQzIYHd0vKz5wq-J_sv93CdlqQ3dst1
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Резултатите покажаа дека две третини од граѓаните 
(66,6%) знаат за постоењето на институцијата Народен 
правобранител, а солиден број се запознаени со дел од 
нејзините основни надлежности. Сепак, тоа што речиси 
половина од испитаниците не знаат каде и како можат да 
му се обратат на Народниот правобранител 
недвосмислено укажува на потребата од поголема 
промоција и видливост на оваа институција, на нејзините 
надлежности и секако, подобро и поинтензивно 
информирање за начините каде и на коj начин, 
засегнатите граѓани можат да доставуваат претставки и 
да комуницираат со Народниот правобранител. 

 

2.3 ГРАЃАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ЛОКАЛНИТЕ 
ИНСПЕКТОРАТИ 

Кон крајот на 2019 година, НВО Инфоцентарот, 
започна со реализација на уште еден проект поддржан од 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави (САД), 
насловен „Граѓански мониторинг на локалните 
инспекторати“. 

Едногодишниот проект се фокусира набљудување на 
ефикасноста, транспарентноста, одговорноста и 
независноста на локалните инспекторати. Имајќи 
предвид дека не постои детално мапирање и мониторинг 
на инспекторатите на локално ниво, како и локална јавна 
расправа за улогата на локалните инспекторати во 

владеењето на правото и борбата против корупцијата, НВО Инфоцентар ќе се обиде да ги открие 
слабостите и пречките за функционирање на инспекциите на локално ниво во однос на нивната 
компетентност, ефикасност, транспарентност и независност и ќе го зајакне граѓанскиот притисок 
и јавната расправа (како на национално така и на локално ниво) за важноста од превентивни, 
ефикасни, компетентни и транспарентни инспекторати. 

 

2.4 РЕФЛЕКТОР ВРЗ АНТИКОРУПЦИСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ЛОКАЛНО НИВО 

НВО Инфоцентарот, во декември 2019 година, започна со реализација на проект поддржан од 
агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД), насловен „Рефлектор врз антикорупциските 
практики на локално ниво“. 

Проектот ќе го поддржи развојот на нови и подобрени антикорупциски политики и механизми 
на општинско ниво преку организирање серија работилници, консултации и јавни расправи. 
Владеењето на правото и борбата против корупцијата се наметнуваат како централни теми во 
Северна Македонија, но тековните дебати главно се насочени кон трендовите и политиките на 
национално ниво. Како резултат, информациите и дискусиите за динамиката и особеностите на 
локално ниво честопати се занемаруваат, што резултира во недостаток на неопходно внимание 
на антикорупциските практики на локално ниво. НВО Инфоцентарот, најпрво, ќе ги мапира 
антикорупциска политика во сите 81 македонски општини, а потоа ќе организира серија јавни 
настани за опциите на политиките за справување со корупцијата на локално ниво. На овој начин, 
ќе помогнеме во разоткривање на динамиката на локалната корупција и ќе ја подигнеме општата 
свест за антикорупциските стандарди во избраните општини. 
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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 2019 година продолжи 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 оствари плодна соработка со 
општинската администрација и граѓанските организации во општините Битола, Струмица, Тетово 
и градот Скопје.  

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.  

Со помош на проектниот тим, а во соработка со 
претставници од локалните гражански организации, 
општините и Градот Скопје подготвија акциски планови 
за поефикасно прибирање средства за локален развој 
од разни европски фондови и од други донатори. 

Проектот заврши во јуни 2019, со националната 
конференција „Предизвиците во искористувањето на 
ИПА средствата на локално ниво“. Во фокусот на панел 
дискусијата беа предизвиците и проблемите со кои се 
соочуваат општините и граѓанските организации во 

искористувањето на средствата од Инструментот за претпристапна помош – ИПА, со акцент на 
тековната финансиска перспектива ИПА2, вклучувањето 
на општините и граѓанските организации во 
програмирањето на средствата, како и промените кои се 
очекуваат со новата финансиска перспектива – ИПА 3.  

Како помош за граѓанските организации, општините, 
но и за други заинтересирани, проектот подготви серија 
информативни материјали (инфографици и 
видеографици) за програмите за помош на Европската 
Унија. Видеографиците можат да се најдат на линковите: 
На кратко за ИПА, ИПА – Алатка за локален развој и 
Програми на Европската Унија. 

 

 

 

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
https://nvoinfocentar.mk/na-kratko-za-ipa/
https://nvoinfocentar.mk/ipa-alatka-za-lokalen-razvoj/
https://nvoinfocentar.mk/programi-na-evropskata-unija/
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4.  ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИЈАТИВИ ДА 
МОБИЛИЗИРААТ ГРАЃАНИ И ДА СЕ ЗАЛАГААТ ЗА ПАРТИЦИПАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА 

 

4.1 АКТИВНИ ГРАЃАНИ И ПАРТИЦИПАТИВНА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА 

Проектот „Активни граѓани и партиципативна локална 
демократија“ поддржан од  Меѓународниот центар „Улоф Палме“ од  
Шведска, се спроведе со идеја 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 партиципативна демократија. 

Во период од 15 месеци, НВО Инфоцентарот соработуваше со 
десет локални граѓански организации од пет општини: Крива Паланка, 
Кавадарци, Неготино, Теарце, Маврово и Ростуше. 

Проектот реализираше два дводневни тренинзи за јакнење на капацитетите на локалните 
организации, како и серија од 12 еднодневни работилници за специфични потреби на вклучените 
граѓански организации. 

Во периодот мај – септември 2019 година, во соработка со локалните граѓански организации, 
НВО Инфоцентарот спроведе квалитативен мониторинг на транспарентноста на општинските 
власти спрема граѓаните и на механизмите за вклучување на граѓаните во процесите на креирање 
и спроведување локални политики. Беа подготвени и публикувани пет анализи за Крива Паланка, 
Кавадарци, Неготино, Теарце, Маврово и Ростуше, како и една компаративна анализа.  

Со идеја да го употребат стекнатото знаење, да ги мобилизираат граѓаните и да поттикнат јавна 
дебата за локални потреби и проблеми, проектот ги поддржа десетте локални организации во 
реализација на десет мали локални акции: 

 „Младите, активистите и општината заедно за почиста средина“ на Еко живот од 
Квадарци, во јуни 2019; 

 Проектен форум, организиран од страна на организацијата Спектар, во соработка со 
општина Крива Паланка, во октомври 2019; 

 Форумска работилница „Активни млади и партиципативна демократија со предлози, 
идеи и иницијативи за подобрување на квалитетот на живот на млади на локално ниво“ 
на организацијата Цик-Цак од Крива Паланка, во ноември 2019; 

  

 Дебата „Граѓанско учество во позитивни 
сообраќајни практики и култура на однесување” на 
здружението Норгес Вел, во соработка со општина 
Крива Паланка, подрачната сообраќајна полиција 
и Советот на родители. Дебатата, одржана на 19 
ноември 2019, се одржа со цел да се продискутира 
за сообраќајната безбедност на учениците во 
општината. Исто така беше организирана и локална акција „Пази не ме гази“ на 23 
ноември 2019.  

https://nvoinfocentar.mk/vklucuvanje-na-gragjanite-i-treansparentnosta-na-opstina-kriva-palanka/
https://nvoinfocentar.mk/opstina_kadaraci_transparentnost_vklucuvanje_gragjani/
https://nvoinfocentar.mk/opstina_negotino_transparentnost-_vklucuvanje_gragjani/
https://nvoinfocentar.mk/opstina-tearce-transparentnost-i-vklucuvanje-na-gragjanite/
https://nvoinfocentar.mk/mavrovo_rostushe_transparentnost_vklucuvanje_gragjani/
https://nvoinfocentar.mk/monitoring-na-vklucuvanjeto-na-gragjanite/
https://nvoinfocentar.mk/akcija_mladite_aktivistite_opstinata_zaedno_za_cista_sredina/
http://nvoinfocentar.mk/proekten-_forum_kriva_palanka/
http://nvoinfocentar.mk/kriva-palanka-forumska-rabotilnica-za-aktivni-mladi-i-particiipativna-demokratija/
http://nvoinfocentar.mk/kriva-palanka-forumska-rabotilnica-za-aktivni-mladi-i-particiipativna-demokratija/
http://nvoinfocentar.mk/kriva-palanka-debata-za-pogolena-bezbednost-vo-soobrakjajot/
http://nvoinfocentar.mk/kriva-palanka-debata-za-pogolena-bezbednost-vo-soobrakjajot/
http://nvoinfocentar.mk/kriva-palanka-gra%d0%b3%d1%98anska-akcija-za-bezbednost-vo-soobrakjajot/
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  „Стратегија за мапирање и чистење на 
дивите депонии во Маврово Ростуше“ 
на организацијата ЗЕУКС Тритон, во 
соработка со Националниот парк 
Маврово, 11 месни заедници и општина 
Маврово и Ростуше. Со помош на 
локалното население беа откриени и 
документирани 42 дини депонии во 11 
села. Беше продуцирано видео и се 
одржа дискусија со надлежните институции и претставници на локалното население. 
нареден чекор во акцијата беше донирање 40 канти за отпад, поставени на фрекфентни 
локации во селата Скудриње, Присојница, Јанче, Аџиевци, Ростуше, Велебрдо, 
Битуше, Требиште, Видуше, Жировница и Врбјане (http://nvoinfocentar.mk/donirani-kanti-
za-gjubre-vo-11-mesni-zaednici-vo-mavrovo-i-rostushe/).  

 Организацијата Рекански бисер, заедно со младите од селото, на 18 октомври 2019 
организираше акција за чистење на планинарска патека во Ростуше, со цел да го 
подигне јавното мислење и грижата за животната средина.  

 Организациите ЦЕД и Скаут, на 23 ноември 2019, во Теарце, организираа работилница 
за петнаесетина советници и претседатели на месните заедници во општината, на која 
заеднички ги дефинираа најголемите проблеми со кои се соочуваат граѓаните и 
предлагаа ефикасни решенија. Теарце како општина има бројни проблеми почнувајќи 
од тоа што нема канализација, завршувајќи до тоа дека има многу диви депонии, нема 
пожарникарска служба, ниту пак има дваесет четиричасовна медицинска заштита. 

 Организацијата Проект ЕУ од Кавадарци, на 29 ноември 2019, одржа Младински 
форум, во соработка со општината. Форумска дискусија беше посветена на проблемите 
и потребите на младите во градот.  

 Акцијата #Урбано Неготино се одржа 
на 8 ноември 2019, во   организација на 
Спо-Кул од Неготино за разубавување 
на кејот. Акцијата беше реализирана 
во соработка со општината, 
градинките, основните и средните 
училишта од Неготино и Демир Капија 
и на неа зедоа учество десетици 
млади, креативни луѓе. 

 

 

 

 

 
Фондација НВО Инфоцентар Скопје            Скопје, март 2020 
Ул. Васил Главинов, 3/4-2, Скопје 
contact@nvoinfocentar.org.mk 
www.nvoinfocentar.mk 
 

http://nvoinfocentar.mk/potrebni-se-itni-i-odrzlivi-merki-za-problemot-so-divite-deponii-vo-mavrovo/
http://nvoinfocentar.mk/potrebni-se-itni-i-odrzlivi-merki-za-problemot-so-divite-deponii-vo-mavrovo/
http://nvoinfocentar.mk/donirani-kanti-za-gjubre-vo-11-mesni-zaednici-vo-mavrovo-i-rostushe/
http://nvoinfocentar.mk/donirani-kanti-za-gjubre-vo-11-mesni-zaednici-vo-mavrovo-i-rostushe/
http://nvoinfocentar.mk/mladite_vo_akcija_iscistena_pesacka_pateka_vo-_rostuse/
http://nvoinfocentar.mk/rabotilnica-vo-tearce-sovetnicite-i-mesnite-zaednici-za-problemite-na-gragjanite-baraat-pogolema-transparentnost-na-opstinata/
http://nvoinfocentar.mk/rabotilnica-vo-tearce-sovetnicite-i-mesnite-zaednici-za-problemite-na-gragjanite-baraat-pogolema-transparentnost-na-opstinata/
http://nvoinfocentar.mk/forum-za-potrebite-i-problemite-na-mladite-vo-kavadarci/
http://nvoinfocentar.mk/forum-za-potrebite-i-problemite-na-mladite-vo-kavadarci/
http://nvoinfocentar.mk/nvo-infocentar-i-spo-kul-urbano-negotino/
http://www.nvoinfocentar.org.mk/
http://www.nvoinfocentar.org.mk/

