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ВОВЕД 

 

Фондацијата НВО Инфоцентар Скопје,  во 2017 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, слободата на изразување и слободата на 
здружување, а започна и процес на мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и 
одговорноста на регулаторните тела, како и набљудување на работата на Народниот правобранител на 
Република Македонија. 

 

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. 

 

НВО Инфоцентарот своите активности ги фокусираШЕ на: 

• Подобрување на соработката меѓу граѓанските организации и новинарите, во насока на 
поттикнување на истражувачкото новинарство и  реформите во општеството. 

• 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. 

• Мониторинг на присуството на граѓанското општество во медиумските содржини 
• Мониторинг на централните вести на првиот телевизиски канал на Македонската 

радиотелевизија 
• Подготовка на комуникациска стратегија на НВО Инфоцентар 

 

За реализација на активностите, НВО Инфоцентарот имаше финансиска поддршка од Амбасадата на 
Велика Британија, Амбасадата на САД, Европската унија и Фондацијата Отворено општество -  
Македонија (ФООМ). 
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АКТИВНОСТИ ВО 2017 ГОДИНА 

 

1. ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РЕФОРМИ 

Оваа активност на НВО Инфоцентарот е поддржана од Европската Унија преку ИПА механизмот. 
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 2017 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 ко 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. Мониторингот овозможува не само 
оцена на состојбите и мерење на промените, туку претставува 
и основа за прилагодување на проектните активности во 
насока на засилено присуство на истражувачкото новинарство.  

Во рамки на проектот беше организирана дебатата 
„Застапеност и квалитет на истражувачките новинарски текстови“, 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 слабата примена 
на техничките на истражувачко новинарство и за начините за надминување на дел од ограничувачките 
фактори.  

 

2. ПОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ЕФИКАСНОСТА НА НЕЗАВИСНИТЕ 

РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА (АВМУ И  АЕК) И НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ  

НВО Инфоцентарот овие активности ги реализира преку два проекти. Мониторингот на АВМУ и на 

АЕК, се спроведува во рамки на 18-месечниот проект „Проформанс воч“, поддржан од Британската 

амбасада, додека набљудувањето на работата на Народниот правобранител е поддржано од амбасадата 

на САД и се спроведува од  октомври 2016 година.  

2. 1 PROFORMANCE  WATCH 

НВО Инфоцентарот, како партнерска организација, заедно со Македонскиот центар за европско 
образование (МЦЕО), Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права на 
Република Македонија, е активно вклучен во реализацијата на „Мониторингот на ефикасноста, 
ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance 
watch“. Проектот се реализира во периодот септември 2016 – март 2018 година, a е поддржан од 
Британската амбасада во Република Македонија.  
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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 2017 година, НВО Инфоцентарот активно 
учествување во изработката на три периодични 
извештаи за работата на регулаторните тела АВМУ и 
АЕК: Втор квартален извештај за работата на АВМУ и 
АЕК, Трет квартален извештај за работата на АВМУ и 
АЕК и Четвртиот квартален извештај за работата на 
АВМУ и АЕК, учествуваше во подготовката и 
реализацијата на промотивните дебати, како и во 
подготовката на мултимедијални содржини: 
инфографици и видео анимации.  Видео анимациите се 
достапни на Youtube:  АЕК под лупа – Што е работата на 
АЕК?  и АВМУ под лупа - Што е работата на АВМУ?.. 

 

 

2.2 ГРАЃАНСКИ МОНИТОРИНГ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Од 2016 година, НВО Инфоцентарот, во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права, 
започна со реализација на проектот „Граѓански мониторинг на Народниот правобранител“, поддржан од 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави (САД). Проектот треба 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, како чувар на 
граѓаните во случаите на институционална дискриминација и тортура. Проектот, која започна како 
едногодишен, во соработка со донаторот беше продолжен до крајот на 2018 година.  

НВО Инфоцентарот, во 2017 продуцираше три периодични извештаи, а организираше и серија 
локални дебати за улогата на Народниот правобранител.  

Периодичниот извештај Омбудсманот во медиумите: Селективен новинарски интерес (2 дел) се 
занимава со известувањето на медиумите за работата на Народниот правобранител (НП). Во периодот 
од 1 мај до 20 ноември 2017 година предмет на мониторинг беа 15 медиуми: телевизиите 24 Вести, 
Телма, Сител, МРТ1, Канал 5, Алфа, Алсат М (нивните централни информативни емисии); интернет 
страницата на ТВ21; порталите А1.он, Плусинфо, НоваТВ, Република и Курир и електронските изданија 
на дневните весници Слободен печат и Вечер. 

Во овој период беа објавени вкупно 236 новинарски прилози или во просек 33 написи месечно. 
Најголемиот дел од содржините – 45% беа објавени на порталите, додека во централните вести на 
телевизиите беа емитувани 33,5%. Во интернет изданијата на весниците и телевизиите (ТВ21) беа 
објавени 21,5% од вкупниот број содржини. 

Во набљудуваниот период, доминираа информации за активностите на Народниот правобранител 
поврзани со: правата на децата, правата на бегалците и третманот што го имаат во Македонија, 
слободата на изразување и верските слободи, состојбите во затворите, локалните избори, како и односот 
на Народниот правобранител со Собранието и Владата. Медиумите претежно пренесуваа изјави и 
соопштенија на Народниот правобранител, како и на други засегнати страни. Во известувањето на 
новинарите имаше многу малку аналитички и истражувачки пристап. Тонот на прилозите е претежно 
неутрален, а во само неколку прилози е забележан и манипулативен приод. 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/06/Vtor-kvartalen-izvestaj_AVMU-AEK_03.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/06/Vtor-kvartalen-izvestaj_AVMU-AEK_03.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/09/Izvestaj_Mk_3_4.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/09/Izvestaj_Mk_3_4.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/12/Izvestaj_AVMU_AEK_4_03.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/12/Izvestaj_AVMU_AEK_4_03.pdf
https://youtu.be/XqVGQAdZut4
https://youtu.be/XqVGQAdZut4
https://youtu.be/p-CSz9gDPqg
http://nvoinfocentar.mk/ombudsmanot_vo_mediumite_selektiven_novinarski_interes_2_del/


4 

Главниот фокус на извештајот Омбудсманот – меѓу мандатот и капацитетите се измените и 
дополнувањата на Законот за Народен правобранител кои стапија на сила во март 2017 година и тоа, 
пред сѐ од аспект на неговите човечки и финансиски капацитети за реализација на широкиот дијапазон 
надлежности и функции.  

За потребите на овој извештај беа спроведени структурирани интервјуа со Народниот правобранител, 
замениците на Народниот правобранител, државните советници и лицето задолжено за односи со 
јавноста во канцеларијата на Народниот правобранител, а беа анализирани и законската регулатива за 
Народниот правобранител, Годишниот извештај на Народниот правобранител за 2016 година, 
систематизацијата на работните места, буџетот и други релевантни документи. 

Следејќи ја траекторијата на развој на Народниот 
правобранител од аспект на законските измени кои од 
класичен модел на омбудсман го трансформираа во 
институција со специјализирани надлежности, може да се 
констатира дека државата начелно покажува волја за 
унапредување на улогата на оваа институција во промоцијата 
и заштитата на човековите права во Република Македонија. 

Третиот периодичен извештај за 2017 година, Омбудсманот 
меѓу институциите и граѓаните е посветен на 
функционирањето на регионалните канцеларии на Народниот 
правобранител во Струмица, Битола, Штип, Куманово, Кичево 
и Тетово, како и перцепцијата на новинарите и граѓанските 
активисти за степенот на отвореност, достапност и ефикасност 
на оваа независна институција. За потребите на извештајот 
беа спроведени интервјуа со замениците на Народниот 
правобранител во регионалните канцеларии, а беа одржани и 
шест фокус групи со новинари и граѓански активисти од Скопје, 
Битола, Струмица, Тетово и Штип. 

 

 

3. МОНИТОРИНГ НА ПРИСУСТВОТО НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО МЕДИУМСКИТЕ 
СОДРЖИНИ 

НВО Инфоцентарот и во текот на 2017 година продолжи со редовното набљудување на медиумските 
содржини посветени на граѓанското општество. 

Во мониторингот вклучи 25 медиуми 
(традиционални и нови),  а беа подготвени 
42 извештаи, од кои 41 неделни и 1 
периодичен извештај. Оваа активност на 
НВО Инфоцентарот беше поддржана од  
ФООМ.Во текот 2017 година, тимот на 
НВО Инфоцентарот следеше, 
евидентираше и собираше видео исечоци 
и статии од 25 медиуми: централните 
информативни емисии на националните 
телевизии 24 Вести, Телма, Сител, Канал 
5, Алфа, ТВ Нова и АлсатМ, и на јавниот 
радиодифузен сервис МРТ1 ; дневните 
весници: Слободен Печат, Вечер, Дневник 
и Нова Македонија (нивниот веб портали / 
електронски публикации) и интернет 
страниците кои продуцираат вести: 

http://nvoinfocentar.mk/ombudsmanot_megju_mandatot_i_kapacitetite/
http://nvoinfocentar.mk/ombudsmanot-megju-instituciite-i-gragjanite/
http://nvoinfocentar.mk/ombudsmanot-megju-instituciite-i-gragjanite/
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Plusinfo.mk, A1on.mk, Kurir.mk, Republika.mk, NovaTV.mk, Нет Пресс, Инфомакс, Денешен, Антропол, 
Мактел, мета, Јавно, Дудинка и Макфакс и електронското издание на ТВ21. 

Собраните податоци (видео исечоци и статии) се секојдневно складирани во електронската база на 
податоци на НВО Инфоцентарот, специјално наменета за чување на прес-клипинг материјали и 
понатамошна анализа.  

Вкупно беа прибрани и обработени 1.289 написи и видео прилози. Собраните материјали беа 
искористени за подготовка на неделни извештаи. Анализата на содржините ги опфаќа начините на кои 
медиумите се вклучени во кампањата против граѓанското општество, т.н. процес на „десорозоизација“, 
како и начините на кои тие ја третираат оваа тема.  

 

4. МОНИТОРИНГ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕСТИ НА ПРВИОТ ТЕЛЕВИЗИСКИ КАНАЛ НА 
МАКЕДОНСКАТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

 

НВО Инфоцентарот, во текот на предизборниот и изборниот 
период на Предвремените парламентарни избори 2016 година, ги 
набљудуваше и анализираше централните вести на првиот 
телевизиски канал, на јавниот радиодифузен сервис. Проектот беше 
насловен како  „МРТ во функција на граѓаните?“ и беше финансиски 
поддржан од ФООМ 

 НВО Инфоцентарот ги набљудуваше и анализираше на редовна 
основа главните вести на МРТ1 и дебатните емисии за време на 
кампањата. Наодите од мониторингот беа објавени во 6 периодични 
извештаи - до изборната кампања беа објавени два извештаи, за 
време на кампањата беа објавени три неделни извештаи, а беше 
подготвен и еден завршен/финален извештај. Резултатите од 
анализата беа искористени за подготовка на инфографици. 

Финалниот извештај ( шести извештај ) беше објавен во март 2017 
и тој го опфати периодот од одржувањето на изборите, до 
конституирањето на Парламентот и изборот на претседател.  

 
 

 

5. ПОДГОТОВКА НА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА НА НВО ИНФОЦЕНТАР 

 

Во рамките на проектот „Подобрување на транспарентноста и отчетноста на НВО Инфоцентар“, 
поддржан од ФООМ, НВО Инфоцентарот спроведе процес на подготовка на четиригодишна 
комуникациска стратегија.  

За да ги унапреди своите комуникациски капацитети, како и капацитетите на повеќе граѓански 
организации - цел на засилена хајката во медиумите блиски до тогашната власт и засилена финансиска 
контрола од  државните органи, НВО Инфоцентарот, на 28 и 29 мај 2017 година,во Скопје, организираше 
работилница за комуникации и односи со јавноста. Работилницата, како гостин обучувач, ја водеше 
познатиот унгарски комуниколог Кристијан Сабадош, кој сподели искуства на унгарскиот граѓански сектор 
и неговите комуникациски активности како одговор на тамошната засилена медиумска кампања за 
оцрнување на граѓанските организации, а сподели и повеќе успешни техники за справување со 
негативната медиумска кампања. 

 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2017/04/MRT1_sesti_izvestaj_final.pdf
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6. БУЏЕТ 2017  

НВО Инфоцентарот, во 2017 година, располагаше со вкупен буџет од  4.460.,806  денари. 
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