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 Демократски развиено македонско општество, со влијателен, 
одржлив и транспарентен граѓански сектор.

ВИЗИЈА

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.

НВО Инфоцентарот, во согласност со својата визија и мисија,  во периодот  
2008 - 2010 година, се фокусираше на:

Зголемување на видливоста и влијанието на граѓанскиот сектор 
во општеството;

Подобрување на квалитетот на информации што граѓаните ги 
добиваат од медиумите за клучните општествени процеси и 
настани;

Поттикнување на јавната дебата и зајакнување на 
евроинтеграциските процеси на Македонија;

Зголемување на медиумската писменост и аналитичко-
критичките знаења и вештини на младите луѓе  и

Поттикнување на транспарентноста и отчетноста на локалните 
власти во Македонија.



НВО Инфоцентарот и во 2012 година функционираше како прес-центар на цивилниот 
сектор во Македонија, во кој секојдневно се случуваа настани од јавен карактер. 
Граѓанските организации од сите региони во државава со експертска и логистичка 
поддршка на тимот на НВО Инфоцентарот интензивно организираат прес-конференции, 
презентации, промоции, тркалезни маси, работилници, обуки и др. НВО Инфоцентарот 
за секој настан обезбеди комплетна експертска и логистичка поддршка: пишување 
и испраќање покани до медиумите и другите целни групи; обезбедување директна 
комуникација со медиумите и присуство на новинарите; пишување и испраќање 
соопштенија за јавноста; подготовка на прес-клипинг и мониторинг на медиумите на 
секој настан; консултации и др.

Прес-центарот на НВО Инфоцентарот им е добро познат не само на граѓанските 
организации, туку и на сите новинари од локалните и националните медиуми. Во 2012 
година, во НВО Инфоцентарот беа организирани 45 настани, на повеќе од триесетина 
граѓански организации. Во просек, секој од овие настани го проследија 6 новинари од 
различни медиуми. 

За активности кои се случуваа во НВО Инфоцентарот или пак, беа спроведени и 
организирани со помош на НВО Инфоцентарот, во текот на 2012 година, во електронската 
прес-клипинг база, се архивирани над 1.107 новинарски текстови и прилози, објавени 
во дневните весници и националните телевизии.  

ВИДЛИВОСТ И ВЛИЈАНИЕ 
НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Прес- центар



НВО Инфоцентарот и во 2012 година продолжи со реализацијата на програмата за 
континуиран мониторинг на медиумите односно на квалитетот на информациите што ги 
добиваат граѓаните за најважните општествено-политички теми и процеси: „Медиумско 
огледало“.

Во соработка со Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО), НВО 
Инфоцентарот постојано го следеше информирањето на медиумите за евроинтеграциите, 
како и присуството на пропагандата и манипулациите во информирањето за важните 
општество-политички процеси и настани. Во 2012 година беа подготвени и дистрибуирани 
три извештаи поврзани со евроинтеграциските процеси и еден специјален извештај1, 
„Тримфализам престорен во разочарување“.

Со мониторингот беа опфатени седум дневни весници („Утрински весник“, „Дневник“, 
„Вест“, „Вечер“, „Нова Македонија“, „Фокус“ и „Ден “), централните информативни 
емисии на седум телевизии со национална и сателитска концесија („Канал 5“, „Сител“, 
„Телма“,„МТВ1“, „Алфа“, „АлсатМ“ и „Вести 24“) и три информативни портали „Плусинфо“, 
Скај мк“ и „Курир“.

НВО Инфоцентарот и МЦЕО реализираа и две дебати на атрактивни теми, „Пари и дијалог 
на високо ниво“ и „Во ИМЕТО на датумот – државата, медиумите и евроинтеграциите/
преговорите“ со цел да се поттикне истражувачкото и аналитичкото новинарство за 
евроинтеграциите во медиумите.

1 Медиумско огледало: Пари и дијалог на високо ниво; 
    Медиумско огледало: Идилична европска агенда; 
    Медиумско огледало: Во Името на датумот; 
    Медиумско огледало: Тримфализам престорен во разочарување.

Медиумско огледало /2012/

За да се утврди дали и колку Македонската радиотелевизија (МРТВ) ги исполнува 
функциите на јавен радиодифузен сервис и со идеја да се иницира општествена дебата 
за функциите на јавниот радиодифузен сервис, НВО Инфоцентарот, во соработка 
со Центарот за развој на медиуми, започна со реализација на проектот „МРТ - јавен 
сервис на граѓаните?“. Беше спроведена длабинска анализа на функционирањето на 
јавниот радиодифузен сервис во Република Македонија и мониторинг на програмските 
содржини на Македонската телевизија односно мониторингна  на содржините на Првата 
програма, Втората програма и на Собранискиот канал. 

Анализата ќе биде објавена во 2013 година, а проектот ќе заврши со јавната регионална 
дебата посветена на независноста и професионалноста на јавните редиодифузери во 
регионот.

МРТ - јавен сервис на граѓаните?

МЕДИУМИ



НВО Инфоцентарот, во соработка со Центарот за граѓански комуникации и ЕХО од Штип, 
во 2012 година, продолжи со реализација на тригодишниот „Проектот на УСАИД за 
транспарентно владеење“. 

Тргнувајќи од фактот дека еден од најдобрите начини за борба против корупцијата е 
поголемата транспарентност, одговорност и отчетност, овој проект ќе придонесе кон 
заживувањето на механизмите за транспарентност, одговорност и отчетност на локалните 
власти, кон зајакнувањето на учеството на граѓаните во донесувањето одлуки на локално 
ниво, како и кон размената на добри практики меѓу локалните самоуправи на национално 
ниво . 

Проектот, кој се реализира во три фази, во 2012 година, влезе во третата, завршна фаза на 
размена на искуства меѓу општините. Искуствата и добрите практики од пилот-општините 
од Источна Македонија (Штип, Струмица, Виница и Свети Николе) и четирите скопски 
општини: Гази Баба, Петровец, Чучер Сандево и Арачиново, беа претставени во пет општини 
од северниот и северозападниот регион: Куманово, Тетово, Дебар, Кичево и Охрид.

Во секоја од нововклучените општини беше спроведено истражување за практиките 
во локалната заедница, со кое се идентификуваа слабостите и недостатоците на јавното 
менаџирање, граѓанското вклучување во работата на локалните власти, а исто така и, 
задоволството на граѓаните и бизнис секторот од локалното управување и услугите на 
локалните служби. Врз основа на препораките, добиени од истражувањето и дебатата, беа 
организирани и обуки наменети за претставниците на локалната власт.

Во рамките на проектот, НВО Инфоцентарот ја издаде публикацијата „Транспарентно локално 
владеење : Состојба, препораки и предизвици“. 

Публикација ги содржи резултатите од завршното истражување со кое го измеривме напредокот 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Проект на USAID за транспарентно владеење

во работењето на општините, како и 
насоките за натамошно унапредување 
на транспарентноста и отчетноста на 
локалните самоуправи. 

Во истражувањето беа опфатени 1000 
граѓани, 145 локални фирми и 75 
невладини организации од општините 
Струмица, Штип, Виница, Свети Николе, 
Гази Баба, Петровец, Чучер-Сандево и 
Арачиново (во истражувањето не беа 
опфатени општините Дебар, Тетово, 
Кичево, Куманово и Охрид бидејќи се 
вклучија во проектот во последната 
фаза и се уште беше рано да се мерат 
постигнатите ефекти од примената 
на практиките). Истражувањето 
беше спроведено во периодот  од 
25 септември до 15 октомври 2012 
година, врз основа на структурирани 
прашалници, подготвени за секоја 
одделна група испитаници.

Проектот, во 2013 година, ќе заврши со 
национална конференција посветена 
на транспарентноста и одговорноста на 
локалните власти и антикорупциските 
практики, а ќе бидат подготвени и 
дистрибуирани до сите релевантни 
институции препораки / политики за 
транспарентно, отчетно и одговорно 
владеење на локално ниво.



Во 2012 година, активностите на НВО Инфоцентарот предизвикаа внимание во 
медиумите, но и во јавноста. Во печатените, електронските и интернет медиумите беа 
објавени 23 новинарски текстови и прилози за работата на НВО Инфоцентарот.

НВО Инфоцентар во медиумите

Публикации на НВО Инфоцентар

Во третата, завршна, фаза од „Проектот на УСАИД за транспарентно владеење” беше 
објавена публикацијата „Транспарентно локално владеење: Состојба, препораки и 
предизвици“.

Публикација ги содржи резултатите од завршното истражување со кое го 
измеривме напредокот во работењето на општините, како и насоките за натамошно 
унапредување на транспарентноста и отчетноста на локалните самоуправи. 

Во истражувањето беа опфатени 1000 граѓани, 145 локални фирми и 75 невладини 
организации од општините Струмица, Штип, Виница, Свети Николе, Гази Баба, 
Петровец, Чучер-Сандево и Арачиново (во истражувањето не беа опфатени општините 
Дебар, Тетово, Кичево, Куманово и Охрид бидејќи се вклучија во проектот во 
последната фаза и се уште беше рано да се мерат постигнатите ефекти од примената 
на практиките). Истражувањето беше спроведено во периодот  од 25 септември до 15 
октомври 2012 година, врз основа на структурирани прашалници, подготвени за секоја 
одделна група испитаници.

 „Транспарентно локално владеење: 
Состојба, препораки и предизвици“



2013

Донатор  

ФООМ 4.788.082,50 МКД

УСАИД 4.458.750,00 МКД

Вкупен буџет 9.246.832,50 МКД

2012


