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ВОВЕД 

 

Фондацијата НВО Инфоцентар Скопје и во 2013 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, работеше на подобрување на 
транспарентноста и отчетноста на локалните власти и иницираше општествена дебата за функциите на 
јавниот радиодифузен сервис, Македонската радиотелевизија (МРТ).  

 

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. 

 

 

1. ВИДЛИВОСТ И ВЛИЈАНИЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ИНИЦИЈАТИВИ 

 

1.1 МЛАДИ ПРОМОТОРИ НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ  

НВО Инфоцентарот, во соработка со Младинскиот образовен 
форум , го реализираше проектот „Млади промотори на 
слободата на изразување“, финансиран од Европската Унија, 
преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права 

(ЕИДХР). Проектот поттикна креативноста на младите активисти, но уште повеќе, ги  охрабри и обучи 
младите да бидат гласни и видливи во битката за слободата на изразување и заштита на човековите 
права.  

Идејата беше едноставна. Да се 
пронајдат младинците кои имаат желба 
да учат, да се надградуваат и да се 
активираат. Подобар начин од 
самостојното и доброволно 
пријавување – нема. Затоа, уште на 
самиот почеток, НВО Инфоцентарот и 
МОФ, објавија јавен конкурс под мотото 
„Слободен си – изрази се“, за сите оние 
средношколци и студенти кои сакаат да организираат кампањи, да продуцираат мултимедијални 
содржини и да пишуваат есеи посветени на слободата на изразувањето, борбата против говорот на 
омраза и заштитата на човековите права. Пријави пристигнуваа секојдневно, а на крајот беа селектирани 
четирисетина млади луѓе со конкретни идеи за нивен креативен јавен ангажман. 

Процесот на реализација на предложените идеи и активности се одвиваше во неколку фази. Прв чекор 
беше збогатување на знаењата на младите активисти за слободата на изразување, човековите права, 
пропагандата, медиумите и јавното застапување. Втор чекор беше надградување на вештините на овие 
млади луѓе за организирање кампањи, пишување есеи, снимање аудио и видео материјали, дизајнирање 
на плакати и постери. Неколкудневните обуки беа организирани во Охрид и во Струмица. Покрај 
едукаторите од НВО Инфоцентарот и МОФ: Билјана Бејкова, Елена Симоноска, Марјан Забрчанец, Дона 
Костуранова и Анте Гулин, обучувачи беа и: Роберто Беличанец од Центарот за развој на медиуми, Бојан 

http://www.nvoinfocentar.org.mk/
http://www.mof.mk/
http://www.mof.mk/
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Маричиќ од Македонскиот центар за европско образование, новинарот Горан Величковски, дизајнерот 
Александар Василевски, радио продуцентот Жарко Настоски и професорката по македонски јазик, 
Татјана Ефтимова. 

Трет чекор на младите промотори на слободата на 
изразување беше периодот од неколкумесечно 
подготвување на кампањите, есеите и 
мултимедијалните производи, под директно менторство 
на Татјана Ефтимова, Горан Величковски, Александар 
Василевски, како и на проектниот тим на НВО 
Инфоцентарот и МОФ. Четвртиот чекор во рамките на 
овој проект беше спроведувањето на кампањите, 
објавувањето на есеите, филмовите, радио 
материјалите и постерите. Беа реализирани пет 
кампањи, а беа објавени десет есеи, четири постери, 
два документарно - репортажни филмови и два радио 
прилога. Спроведувањето на сите активности 

претставуваше еден неверојатно успешен, креативен, позитивен и исклучително видлив спој на 
енергиите, идеите и вештините на младите активисти. Секоја производ беше засебен, но едновремено 
нераскинливо поврзан со другите активности. Она што, на пример, тргна како порака на првиот ѕид за 
слободно изразување во Скопје – Слобода е..., стана лајтмотив на сите останати активности. Тоа беше 
нишката која ги поврзуваше ѕидовите поставени во Тетово и во Струмица; кампањата во Тетово и 
филмот посветени на поттикнување на граѓаните јавно да зборуваат и да бараат од општината решавање 
на нивните проблеми; кампањата во Струмица посветена на борбата против предрасудите; филмот на 
младите неготинчани за тоа дали има слобода на изразување во училишните клупи; постерите посветени 
на слободата на изразување и борбата против говорот на омраза; радио прилозите посветени на 
актуелни граѓански и студентски проблеми и десетте есеи за слободата, слободата на изразување, 
средношколските и студентските проблеми и др.  

Големо беше задоволството да се биде дел од овој проект, да се 
учествува во реализацијата на активностите, но уште поголемо беше 
задоволството да се видат и да се доживеат позитивните реакции на 
јавноста и на граѓаните. Тие ги поддржаа младите во нивните 
заложби за слобода, а голем број и активно се вклучија во јавните 
настани организирани во рамки на кампањите. Не беше мал бројот 
ни на оние граѓани кои секоја недела ги читаа и ги препорачуваа за 
читање есеите на младите есеисти објавени  во неделникот „Фокус“, 
како и на порталите на Радио МОФ, Плусинфо и НоваТВ. Имаше и 
есеи кои беа цитирани и претставуваа поттик за новинарски прилози 
за образованието и вклучувањето на младите во процесот на донесување одлуки.  

За видливоста и успешноста на проектот говорат и стотината информации, текстови и прилози посветени 
на активностите на младите луѓе, објавени во националните и локални телевизии, во дневните весници и 
неделници,  и секако, на информативните интернет - портали. 

Петтиот и последен чекор од проектот „Млади промотори на слободата на изразување“ е објавувањето 
на оваа брошура како сведоштво за тоа дека младите навистина се прогресивната, креативната и 
движечката сила на едно демократско и слободно општество. 

 

1.2 ВИДЛИВОСТ И ПРОМОЦИЈА НА ГРАЃАНСКИ АКТИВНОСТИ 

И во 2013 година, НВО Инфоцентарот продолжи со бесплатните услуги за граѓанските иницијативи, од 
областа на односите со јавноста: подготовка и дистрибуција на покани за јавни настани и соопштенија, 
помош при организирање јавни настани, следење на настаните и подготовка на написи и сл. 
Едновремено, НВО Инфоцентарот редовно ги следи медиумите и подготвува прес-клипинг на 
медиумското покривање на граѓанските активности. Во текот на 2013 година, НВО Инфоцентарот 
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архивираше над илјада медиумски прилози за активностите на граѓанските организации, објавени во 
дневните весници и националните телевизии.  

 

2. МЕДИУМИ 

 

2.1 МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО 2013 

НВО Инфоцентарот и во 2013 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“. Проектот придонесе кон 
препознавање и јавно обелоденување на пропагандата и манипулациите како од страна на медиумите, 
така и од страна на власта и другите општествени фактори, за политичките процеси и настани 
исклучително важни за демократијата во Република Македонија. 

Со мониторингот беа опфатени дневните весници: „Утрински весник“; „Дневник“; „Вест“; „Вечер“; „Нова 
Македонија“, „Фокус“, „Ден“ и „Слободен печат“, централните информативни емисии на телевизиите со 
национална и сателитска концесија: „Канал 5“, „Сител“, „Телма“, „МТВ1“, „Алфа“, „АлсатМ“ и „Вести 24“) и 
три информативните портали: „Плусинфо“, „Либертас“, „А1.он“, „Скај.мк“, „МКД.мк“ и „Курир“. 

Мониторингот го анализираше информирањето на медиумите за следниве настани и теми: 
сопственичките, кадровските и програмските промени во телевизија „Алфа“; тужбата на директорот на 
УБК, Сашо Мијалков за „Фокус“; извештајот на „Репортери без граници“; јавното извинување на 
уредничката на „Утрински весник, Соња Крамарска до првиот парламентарец; акцијата на јавни 
извинувања до власта од страна на новинарите и Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските 
работници; анкетата на „Вест“: „Која водителка без гаќи пред Груевски?“; листата на наводни новинари - 
хомосексуалци во „Вечер; згаснувањето на „Ден“1; активностите на државните и на општинските власти, 
во контекст на претстојните Локални избори 2013 2; изборните видео-спотови на владејачката коалиција 
„За подобра Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ и на опозициската коалиција „Сојуз за иднината“, 
предводена од СДСМ, а беа анализирани и дел од предизборните говори на лидерите на владејачката 
коалиција и на опозицијата за време на Локалните избори 20133; односите меѓу Република Македонија и 
Република Бугарија4; предлог-законите за медиуми, случајот Кежаровски и Извештајот на Европската 
комисија (ЕК) за прогресот на Република Македонија во 2013 година (делот кој се однесува на медиумите 
и слободата на изразување)5. 

 

2.2 МРТ – ЈАВЕН СЕРВИС НА ГРАЃАНИТЕ? 

За да се утврди дали и колку Македонската радиотелевизија 
(МРТ) 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 анализа6 на функционирањето на 
јавниот радиодифузен сервис во Република Македонија и 
мониторинг на програмските содржини на Македонската 
телевизија односно мониторинг на содржините на Првата програма, Втората програма и на Собранискиот 
канал. Проектот се реализираше со финансиска поддршка „Проект на УСАИД за граѓанско општество“. 

                                                           
1
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1524 

2
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=nvo&menu=3&lang=mak&id=1527 

3
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1534 

4
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1559 

5
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1587 

6
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=&lang=mak&id=1526 

http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1524
http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=nvo&menu=3&lang=mak&id=1527
http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1534
http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1559
http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=1.3&lang=mak&id=1587
http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=mm&menu=&lang=mak&id=1526
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Регионалната јавна дебата „Независен јавен сервис – (не)возможна мисија на Балканот“, со цел да се 
промовираат наодите и препораките од анализата, беше одржана на 28 февруари 2013 година. 
Генералниот заклучок на дебатата, на која учествуваа и гости од Загреб и Љубљана, беше дека 
влијанието и контролата на јавниот радиодифузен сервис на власта не е само проблем на МРТ, туку е 
распространета состојба и на јавните радиодифузери во Хрватска и во Словенија. Сепак, реформите во 
МРТ се се уште многу далеку од хрватскиот и словенечкиот модел7. 

 

3. ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

 

3.1 ПРОЕКТ НА USAID ЗА ТРАНСПАРЕНТНО ВЛАДЕЕЊЕ 

НВО Инфоцентарот, во соработка со Центарот за граѓански комуникации и ЕХО од Штип, во 2013 година, 
ја заврши реализацијата 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 реализираше во три фази, во 2013 година, влезе завршната 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.  

Проектот заврши со национална конференција посветена 
на транспарентноста и одговорноста на локалните власти 
и антикорупциските практики, а беа подготвени и 
препораки за транспарентно, отчетно и одговорно 
владеење на локално ниво, дистрибуирани до сите 
релевантни институции. 

 

 

 

4. НВО ИНФОЦЕНТАРОТ ВО МЕДИУМИТЕ 

Во 2013 година, активностите на НВО Инфоцентарот предизвикаа внимание во медиумите, но и во 
јавноста. Во печатените, електронските и интернет медиумите беа објавени 170 новинарски текстови и 
прилози за работата и активностите на НВО Инфоцентарот. 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=nvo&menu=3&lang=mak&id=1529 

http://www.nvoinfocentar.org.mk/event.asp?site=nvo&menu=3&lang=mak&id=1529
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5. ПУБЛИКАЦИИ НА НВО ИНФОЦЕНТАРОТ 

 

5.1 ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОТО И ОТЧЕТНО ЛОКАЛНО 
ВЛАДЕЕЊЕ 

Документот е плод на повеќе од тригодишното работење со 13 
општини во Македонија и секојдневното согледување на 
состојбите, промените, проблемите и потребите на локалните 
заедници, а во насока на натамошното унапредување на еден од 
најзначајните процеси во земјава - децентрализацијата.  

Инаку, во рамките на проектот за транспарентно, владеење беа 
воведени и заживеаја механизми за потранспарентно, поодговорно 
и поотчетно работење на општините, преку охрабрување на 
граѓаните за поголемо учество во процесот на донесување одлуки 
на локално ниво, а преку размена на добрите практики на 
општините се зголеми довербата и соработката меѓу локалните 
власти и граѓаните, бизнис заедницата и граѓанските организации. 

 

5.2 МРТ – ЈАВЕН СЕРВИС НА ГРАЃАНИТЕ? 

Анализата „МРТ – јавен сервис на 
граѓаните?“ е обид да се утврди дали 
и колку МРТ ги исполнува функциите 
на јавен радиодифузен сервис и, 
секако, да поттикне јавна 
општествена дебата за улогата и 
функционирањето на јавниот 
радиодифузен сервис во Република 
Македонија. НВО Инфоцентарот, во 
партнерство со Центарот за развој на 
медиуми, во периодот септември 
2012 – јануари 2013 година, направи 
длабинска анализа на работењето на 
Македонската радиотелевизија 
(МРТ) и на нејзините телевизиски 
програми: МРТ1, МРТ2 и Собраниски 
канал.  

Анализата на МРТ се состои од две 
компоненти: анализа на правно-
административната поставеност на 
МРТ и на внатрешните процедури и 
анализа на програмите на МРТ1, 
МРТ2 и на Собранискиот канал. Овој 
документ, покрај деталната анализа 

на работењето на МРТ и на нејзините телевизиски програми, ги содржи и клучните наоди и препораки за 
унапредување на функционирањето на МРТ како професионален јавен радиодифузен сервис, а содржи и 
краток пресек на историјатот на МРТ. Анализата е финансиски поддржана од УСАИД и од Фондацијата 
Отворено општество - Македонија (ФООМ), во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. 
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5.3 ВОДИЧ НА МИСЛИТЕЛОТ ЗА ЛОГИЧКИ ГРЕШКИ 

Како дел од активностите за одбележување десетгодишнината 
од своето постоење, НВО Инфоцентарот ја публикуваше 
книгата „Водич на мислителот за логички грешки – уметноста 
на менталните итроштини и манипулацијата“, од авторите 
Ричард Пол и Линда Елдер.  

Во медиумскиот, но и во јавниот простор воопшто, се креираат 
бескрајно изобилство пораки кои постојано ја жртвуваат 
вистината заради спинот, пропагандата и манипулацијата. На 
сите нам ни се потребни креативни согледби и интелектуални 
орудија кои ќе ни озвозможат да се заштитиме од тоа да 
станеме интелектуални жртви на намножените 
пропагандистички и медиумски „пирани“. Оваа книга е 
наменета токму за наша граѓанска заштита и помош во 
препознавањето и обелоденувањето на пропагандата и 
манипулацијата кои секојдневно ни се случуваат и се 
обидуваат да не заслепат. 

Авторските права за книгата ги отстапи американската 
Фондација за критичко мислење, а преводот на македонски 
јазик го направи Гордана Стошиќ. Публикацијата е испечатена 
во тираж од 550 примероци, а печатењето финансиски го 
поддржа Фондацијата Отворено општество Македонија. Книгата не се продава, туку се користи во 
едукативни цели, и е достапна, во електронска верзија, за сите заинтересирани граѓани и активисти. 

 

5.4 СЛОБОДА Е... 

Публикацијата „Слобода е...“ претставува преглед на 
активностите и резултатите постигнати во рамките на 
проектот „Млади промотори на слободата на 
изразување“, финансиран од Европската Унија, преку 
Европскиот инструмент за демократија и човекови 
права (ЕИДХР). Публикацијата е сведоштво за 
посветеноста и креативноста на младите активисти во 
нивните обиди за одбрана и промоција на слободата и 
демократските вредности во нашето општество.  

Публикацијата опфаќа краток опис материјалите за 
застапување и промоција на  слободата на 
изразување: спроведените локални кампањи во Скопје, 
Тетово и Струмица, креативните производи кои ги 
изработија младите: есеи, постери, радио прилози и 
кратки документарци. Двојазичната публикација (на 
македонски и англиски јазик) е испечатена во 200 
примероци. 
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6. ФИНАНСИСКА СЛИКА  2013 

 

 

 

 

Фондација НВО Инфоцентар Скопје 

Ул. Васил Главинов, 3/4-2, Скопје 

++389 2 3216 690 

++389 2 3216 689 

www.nvoinfocentar.org.mk 

 

 

 

Скопје, март 2014 

18% 

43% 

39% 
УСАИД 

ЕИДХР 

ФООМ 

http://www.nvoinfocentar.org.mk/

