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ЗА МОСТ
Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, граѓанска и непартиска организација,
формирана во мај 2002-та година, од страна на претставници на 20 граѓански
организации од целата држава.
Визија
Свесните и активни граѓани водат кон одговорна власт, што е пак основа за
одржливо и демократско градење на општеството во Македонија, регионот и светот.
Мисијата на МОСТ е да работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги
користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија,
зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и
политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.
МОСТ верува дека зголемувањето на инволвираноста на граѓаните може да има
значајна улога во зајакнувањето на демократските институции, владеењето на
правото и почитувањето на човековите права во Македонија.
Од почетокот на своето постоење, организацијата игра значајна улога
во
домашното набљудување на изборите, докажувајќи се како добар организатор и
достоен лидер во граѓанскиот сектор. Вклучувањето на граѓани од сите етникуми,
религии и политички погледи во активности од интерес на целото општество
претставува значаен успех за граѓанското општество во Македонија. Базата на
податоци со повеќе од 30.000 волонтери со која располага организацијата е
доволен доказ за тоа.
Цели на организацијата
• Да се поттикнат и мобилизираат граѓаните да станат активни учесници во
демократијата во Македонија на национално и локално ниво;
• Да се поддржуваат напори и организираат активности за реформирање на
институциите и процесите со цел тие да станат поодговорни, потранспарентни и
поотворени кон потребите на граѓаните;
• Да се зајакне капацитетот на граѓанското општество со цел истото да овозможи
гласност и простор за граѓанска акција на одржлива основа.
Со цел да се исполнат мисијата и целите на организацијата, своите активности во
2012-та година, МОСТ ги спроведуваше во рамките на следните програми:
• Отворени институции;
• Едукација и вклучување на граѓаните и
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• Одговорност и транспарентност.
Првиот проект на организацијата којшто ги надмина очекувањата беше “Домашно
набљудување на парламентарните избори 2002 година”, што претставуваше
пионерски чекор во Македонија. Оттогаш па наваму, МОСТ има набљудувано 8
изборни процеси на национално ниво, 4 изборни процеси на локално ниво во
Република Македонија, како и 3 референдуми и претставува значаен фактор кој
придонесува кон поголемо ниво на транспарентност на истите.
Паралелно со заложбите за зголемување на транспарентноста на изборниот процес,
МОСТ работи и на полето на поттикнување и мобилизирање на граѓаните да станат
активни учесници во демократијата во Македонија, со што придонесува во
зголемувањето и одржливоста на знаењето на граѓаните за нивните граѓански и
политички права и обврски.
Поддржувањето напори и организирањето активности за реформирање на
институциите и процесите беше еден од предизвиците со кои МОСТ се соочи во
текот на своето работење. Проектите и активностите кои беа спроведени во оваа
насока претставуваат пионерски обиди, не само во земјава туку и во регионот.
МОСТ и понатаму ќе продолжи со спроведување на активности и проекти кои ќе
придонесат кон подобро функционирање на демократијата во Македонија, со што ќе
ја задржи позицијата на лидер во граѓанскиот сектор.
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ВОВЕД
Овој извештај има за цел да ја презентира работата на Граѓанската асоцијација
МОСТ во текот на 2012-та година.
Оваа година беше јубилејна за Граѓанската Асоцијација МОСТ бидејќи прослави
десет години од своето основање.
Годината започна со продолжување на веќе започнатите проекти: “Застапување за
отворени листи”, “Мојот Парламент” и “Стандарди за одржливост на одговорноста,
транспарентноста и кооперативноста на локалната самоуправа”.
Проектот “Застапување за отворени листи” продолжи да се спроведува и оваа
година со одржување на регионални дебати, како и националната конференција
која имаше цел да ги сумира резултатите и впечатоците од спроведената кампања.
Проектот е насочен кон подобрување на изборниот систем во Република Македонија
преку воведување на пропорционален изборен систем со отворени листи.
Во 2012-та г. МОСТ продолжи да го имплементира проектот “Мојот Парламент”,
којшто има за цел да ја набљудува работата на собраниските комисии и процесот
на донесување закони. Во рамки на проектот беше изготвен извештај чија цел беше
да го промовира концептот на партиципативна демократија и вклучување на
граѓаните во процесот на креирање политики и донесување одлуки. Извештајот ја
презентираше работата на собраниските комисии во текот на една година, како и
анализа на фреквенцијата на измени и дополнувања на законите донесени во
периодот на набљудување. Во рамките на проектот беше организирана и јавна
дебата на тема: “Законски можности, влијание и учество на граѓанските
организации во процесот на креирање политики и донесување одлуки” на која
учество земаа претставници од Собранието на РМ и од граѓанските организации.
МОСТ продолжи со работата со локалната самоуправа преку проектот “Стандарди за
одржливост на одговорноста, транспарентноста и кооперативноста на локалната
самоуправа”, во кој беа опфатени сите општини во Р.Македонија вклучувајќи го и
градот Скопје. Како резултат на активностите беше изготвен извештај за работата
на 85-те совети на единиците на локалната самоуправа, а беше промовиран и
“Прирачник за употреба на стандардите за водење на записник од седници на
Советот на ЕЛС” изработен во соработка со ЗЕЛС.
Оваа година МОСТ започна со спроведување и на проектот “Право да знаеш” чија
цел е да презентира теми од јавен интерес преку прецизен и методолошки начин на
собирање и иновативен начин на презентирање на веродостојни статистички
податоци, како и информирање и активирање на граѓаните, граѓанските
организации, новинари и блогери. Во рамки на проектот беше организирана и
конференција на која беше промовиран порталот pravodaznaes.mk како ресурс кој
содржи статистички податоци за различни аспекти од функционирањето на
единиците на локалната самоуправа низ одреден временски период.
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Исто така, кон крајот на годината започна да се спроведува и проектот “Активни за
демократија” кој претставува продолжување на долгорочните напори на МОСТ за
подигнување на свеста и зголемување на активизмот кај младите гласачи. Целта на
проектот е да даде придонес кон зајакнување на капацитетите на младите преку
промоција на нивните права и слободи поврзани со изборите, како и преку
промоција на потребата од активно учество во демократските процеси.
Останатите проекти – “Патуваме во Европа” и “Правен ресурсен центар” продолжија
да се имплементираат и оваа година. Истовремено МОСТ преку учеството на
различни работни групи продолжи да работи кон подобрување на изборната
легислатива, изборниот процес и надминување на изборните нерегуларности.
Во 2012-та година МОСТ ја продолжи соработката со постоечките партнери, но исто
така оствари и нови врски и партнерства.
Од сето ова, може да се заклучи дека и десетата јубилејна година на МОСТ беше
успешна година во која МОСТ продолжи да ја остварува својата мисија за
зајакнување на демократската култура во Македонија и зголемување на
демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички
актери.
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ПРОГРАМА: ОТВОРЕНИ ИНСТИТУЦИИ
ПРОЕКТ: ПРАВЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

Бесплатниот пристап кон легислативата во многу европски земји е востановена
практика, додека кај нас претставува финансискo оптоварување за граѓаните и
компаниите. Јавни расправи се одржуваат ретко, а дебати околу предлог-законите
се случуваат само во рамките на парламентарните сесии. Доближувањето на
законите поблиску до граѓаните и овозможување на една поширока дебата е
неопходен услов за развој на едно стабилно и демократско општество.
Основна цел на проектот
Основна цел на Правниот ресурсен центар е да обезбеди брз, лесен и бесплатен
пристап до законите донесени од Собранието на Република Македонија, судската
практика на Врховниот суд на Република Македонија, како и да обезбеди простор за
информирање на граѓаните и отворање на јавни дебати за предлог-законите.
Активности и постигнати резултати
Проектот започна да се имплементира во 2004-та година, и оттогаш се разви во
водечки ресурс во сферата на граѓанските услуги поврзани со законодавството и
информирањето. Порталот http://www.pravo.org.mk e уникатен, лесно достапен и
бесплатен ресурс којшто на граѓаните им дозволува пристап до целокупното
законодавство на Република Македонија и до голем број анализи на закони и
судска практика, како од Врховниот суд на Република Македонија, така и од
Европскиот суд за човекови права. До повеќето од овие законодавни документи
граѓаните може да обезбедат пристап и преку Службениот весник на Република
Македонија, но за таа услуга се наплаќа определена сума која не секој граѓанин
може да си ја дозволи. Идејата започна да се развива и продолжи да се
имплементира поради разбирањето на потребата секој граѓанин во Македонија да
биде информиран за законодавно-правните промени во државата, а преку тоа да
може да учествува во процесот на донесување одлуки. Законите го регулираат
секојдневието на граѓаните и тие имаат право да имаат бесплатен пристап до нив.
Потребата од овој портал е јасно видлива од показателите и повратните реакции од
корисниците.
Во текот на 2012-та година се регистрирале 9651 корисници со што вкупниот број
на корисници ја достигна бројката од 66223. Просечниот број на дневни посети на
порталот изнесува 2163.
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Во овој период, на порталот беа објавени79 нови закони, како и
дополнувања на закони.

159 измени и

Од креирањето на порталот во 2004 г. заклучно со 31.12.2012 г. вкупно се
објавени: 1.385 закони, 2.248 измени и дополнувања на закони, 593 одлуки на
Уставниот суд на Р. Македонија, 165 пресуди на Врховниот суд на Р. Македонија,
2.503 пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права во кои како тужена
страна се јавува Република Македонија и 38 анализи на правни прашања. Досега од
порталот се направени 6.868.104 преземања на неговата содржина.
Интернет страница: http://www.pravo.org.mk
Донатори
Проектот е самоодржлив од 2010 година. Претходно беше поддржан
Амбасадата на Кралството Холандија, SHC (Шведски хелсиншки
комитет
човекови права) и SDC (Швајцарската агенција за развој и соработка).
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ПРОЕКТ: МОЈОТ ПАРЛАМЕНТ
Во изминатите години, Граѓанската асоцијација МОСТ и Собранието на РМ
соработуваа и заеднички спроведоа голем број на значајни активности и проекти.
Покрај проектите што вклучуваа соработка, МОСТ ја набљудуваше и работата на
Собранието. Дел од проектите кои ги спроведуваше МОСТ во оваа област постигнаа
институционална и финансиска одржливост.
Проектот „Мојот Парламент“ претставува чекор понатаму од проектот „Мојот
пратеник”, којшто ја презентираше работата на пратениците и беше имплементиран
од страна МОСТ (во периодот 2003–2006), а подоцна беше преземен од страна на
Собранието на РМ. Овојпат, активностите беа насочени кон мониторинг на работата
на постојаните работни тела во рамките на Собранието.
“Мојот парламент” започна да се имплементира во септември 2011-та г., како
резултат на потребата граѓаните да се вклучат во процесите на креирање политики
и донесување одлуки и со тоа да влијаат кон остварувањето на своите интереси.
Проектот предвиде собирање, обработка и презентација на податоците за работата
на комисиите во Собранието на Р. Македонија, врз основа на усвоените записници
од одржаните седници, добиени во согласност со Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер.
Основна цел на проектот
Целта на проектот “Мојот парламент” е да даде придонес кон зголемување на
влијанието и учеството на граѓанските организации во процесот на креирање
политики и донесување на одлуки, преку поттикнување на Собранието и
пратениците во поголема мера да ги користат законските можности за граѓанска
вклученост. Во исто време преку проектот се промовира концептот на
партиципативна демократија и вклучување на граѓаните во општеството преку
споделување на најдобрите практики како основа за функционална демократија.
Активности и постигнати резултати
Мониторингот на работата на собраниските комисии се спроведе врз основа на
различни критериуми кои се однесуваа на присуството/отсуството на пратениците
на седниците на комисиите, бројот на прочитани закони во рамките на седниците,
бројот на јавни расправи и надзорни сослушувања, бројот на јавни дискусии, како и
придонесот на засегнатите страни (експерти, претставници на граѓански
организации итн.) во работата на собраниските комисии. Покрај тоа, една од
активностите беше и мониторингот на квалитетот на донесените закони, односно
фреквенцијата на нивното изменување и дополнување.
За потребите на мониторингот, Граѓанската асоцијација МОСТ изготви 84 барања во
согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за
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добивање на записниците од седниците на комисиите во Собранието. Како одговор
на поднесените барања, добиени се 247 од вкупно 251 усвоен записник од
одржаните седници на комисиите. Покрај тоа, како извор на податоци за составот на
собраниските комисии е користена интернет-страницата на Собранието на
Република Македонија, www.sobranie.mk.
Како резултат на мониторингот беше подготвен извештај којшто содржи податоци за
функционирањето на постојаните работни тела во рамките на Собранието на
Република Македонија за периодот од конституирањето на новиот парламентарен
состав, односно од 25 јуни 2011-та година до 1 јуни 2012-та година.

Целта на извештајот беше да ги презентира податоците за работата на секое од 21
постојани работни тела (собраниски комисии) во законодавниот дом, според
однапред утврдените критериуми и параметри. Извештајот првенствено не
претендираше да покаже кои се недостатоците во работата на собраниските
комисии, туку реално да прикаже колку комисиите се успешни во својата работа.
Следните критериуми и параметри беа користени при изготвувањето на извештајот:
присуство на пратениците и нивните заменици на седниците, учество на останатите
засегнати страни во работата на комисиите, како и бројот на одржани јавни и
надзорни расправи од страна на комисиите. Исто така, во рамките на извештајот
извршена беше и анализа на фреквенцијата на изменување и дополнување на оние
закони кои се донесени во периодот на набљудувањето, давајќи хронолошки
преглед за измените и дополнувањата на овие закони десет години наназад.
Во процесот на имплементација на проектот, односно на неговиот почеток, МОСТ
оствари средби со претседателите и секретарите на скоро ситекомисии во
Собранието на Р. Македонија со цел да ги информира за проектот и проектните
активности, како и да обезбеди размена на информации.
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Во рамките на проектот, Мојот парламент, беше организирана јавна дебата на тема:
“Законски можности,влијание и учество на граѓанските организации во процесот на
креирање политики и донесување одлуки“. На дебатата како панелисти говореа гдинот Александар Спасеновски, Претседател на Комисијата за образование, наука и
спорт во Собранието на РМ, г-динот Хајрула Мисини, Претседател на Комисијата за
Европски прашања во Собранието на РМ и г-динот Менде Диневски, Претседател на
Комисијата за здравство во Собранието на РМ. Покрај останатите претседатели на
комисии и пратеници, на дебатата присуствуваа и секретарите на комисиите како и
претставници од невладиниот сектор. Препораките и заклучоците од оваа дебата
беа инкорпорирани во извештајот.
Покрај подготовката на извештајот, во рамките на проектот беа подготвени и
емитувани 4 телевизиски емисии, чија што цел беше да ги пренесат најдобрите
практики од развиените демократии за учеството на граѓаните во работата на
Собранието, како и во процесот на креирање политики и донесување на одлуки. Три
од овие емисии беа релизирани во соработка со ТВ магазинот „Еврозум“. Истите беа
на тема „Граѓанско учество во процесот на донесување на законски решенија“, а
беа снимани во Холандија и Чешка. Последната, четврта емисија, беше релизирана
во соработка на ТВ магазинот „НИЕ“, а се однесуваше на организираната јавна
дебата на тема: Законски можности, влијание и учество на граѓанските организации
во процесот на креирање политики и донесување одлуки“.
Донатори
Проектот “Мојот парламент” e финансиски подржан од NED (Национален фонд за
демократија).
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ПРОГРАМА: ЕДУКАЦИЈА И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
ПРОЕКТ: ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА ОТВОРЕНИ ЛИСТИ
Главната цел на проектот “Застапување за отворени листи” е да ја подигне свеста
кај граѓаните за предностите на системот со отворени листи како модалитет на
пропорционалниот изборен систем. Преку системот со отворени листи, граѓаните,
покрај тоа што гласаат за предложените листи на кандидати, ќе можат да гласаат и
за поединечните кандидати на листите.

Идејата за проектот произлегува од долгогодишните напори на Граѓанската
асоцијација МОСТ да работи и да придонесува кон унапредувањето на изборниот
систем и процесите на креирање политики и донесување одлуки. Проектот од
самиот свој почеток се спроведува во соработка со Институтот за парламентарна
демократија и Националниот демократски институт. Системот со отворени листи
несомнено ќе придонесе за позитивни промени во однос на граѓаните. Имено,
неговото воведување ќе овозможи поголемо ниво на вклученост и заинтересираност
на граѓаните за изборите зашто тие ќе можат да изберат точно за кој/- и кандидат/и сакаат да го дадат својот глас. Исто така, унапредувањето на изборниот систем ќе
ја зголеми одговорноста на избраните претставници пред граѓаните и ќе ја зајакне
нивната меѓусебна врска.
Поддршката за овој проект е отворена за сите оние кои сметаат дека системот со
отворени листи ќе донесе позитивни промени во демократскиот живот на Република
Македонија.
Основна цел на проектот
Целта на проектот е да придонесе кон поголема внатрепартиска демократија и
одговорност на избраните претставници кон потребите на нивните избирачи преку
воведување на пропорционален изборен систем со отворени листи.
Специфични цели на проектот
• Зголемување на свеста на јавноста и обезбедување на јавна поддршка за
концептот на отворени листи;
• Поттикнување на масовна дебата во сите сфери на општеството за важноста од
воведувањето на пропорционалниот систем со отворени листи;
• Лобирање за изменување и дополнување на Изборниот законик во насока на
воведување на пропорционален изборен систем со отворени листи.
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Активности и постигнати резултати

Проектот започна во март 2010-та година и се спроведуваше до мај 2012-та година.
Во 2012 година продолжи одржувањето на дебатите, започнати во 2011 година, во
поголемите градови низ Македонија. Во периодот февруари – март 2012 година беа
одржани следниве дебати:
•
•
•
•

Дебата
Дебата
Дебата
Дебата

во
во
во
во

Струмица на 01.02.2012 година;
Куманово на 08.02.2012 година;
Битола на 29.02.2012 година и
Гостивар на 14.03.2012 година.

И овој пат целта на дебатите беше да ги информираат граѓаните за предностите кои
им ги нуди системот со отворени листи. На 9-те дебати организирани за
времетраењето на проектот учествуваа преку 450 претставници на локалните
ограноци на политичките партии, членови и претседатели на советите на
општините, граѓански организации, пратеници и заинтересирани граѓани. При тоа,
секоја дебата резултираше со добивање нови приврзаници за идејата секој граѓанин
да може самостојно да одлучува кој ќе биде негов политички претставник и точно да
знае од кого да бара одговорност, кого да награди или казни.
Со цел за да се допре и до оној дел од популацијата кој не користи интернет, во
неколку дневни весници се објавуваа статии на македонски и на албански јазик,
изготвени од експерти во изборната проблематика и подржувачи на концептот.
Вкупниот број на објавени статии беше 25, а истите беа објавени во дневните
весници Дневник, Нова Македонија, Фокус и Коха.
Заради проширување на дебатата во сите општествени сфери, се одржаа и бројни
јавни настапи на националните медиуми како: ТВ Сител, 24 Вести – Анализа, Алсат
– М, МТВ, како и бројни настапи во локални медиуми кои ги покриваа регионалните
дебати, со цел да се промовира концептот и со повик за понатамошно
продлабочување на дебатата за предностите и слабостите на предложената
промена.
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За да се измери влијанието на кампањата, по нејзиното завршување МОСТ спроведе
истражување на јавното мислење. Истражувањето беше спроведено од страна на
Брима Галуп Интернационал во март 2012 година.
При направената анализа на некои од прашањата со вкрстување на нивните
одговори, резултатите го покажаа вистинското влијание на кампањата. Имено, оние
испитаници кои рекле дека би поддржале воведување на отворени листи и кои
истовремено рекле дека ја слушнале/виделе кампањата на МОСТ (9,8%), исто така
беа прашани: “Колку кампањата влијаеше на вашиот позитивен став кон
воведувањето на систем со отворени листи?”. Збирот на двете категории испитаници
на кои на некое ниво позитивно влијаела од кампањата изнесува 72,7%. Ова значи
дека од 9,8% од испитаниците кои одговориле дека би поддржале систем со
отворени листи и се информирани за кампањата на МОСТ, 72,7% го имаат тој став
поради кампањата. Ако го претвориме овој процент во апсолутна бројка, можеме да
кажеме дека на ставот на приближно 130.000
гласачи позитивно влијаела
кампањата.
Дополнително, од 18,1% од испитаниците кои дале точен одговор на прашањето:
“Дали знаете што претставува систем со отворени листи?”, 79% би поддржале
воведување на системот. Дури и испитаниците кои не знаеле што претставува
систем со отворени листи истиот го поддржале, иако во помал број, што значи дека
постои потреба за понатамошно подигнување на свеста на граѓаните со цел да ги
разберат предностите кои системот со отворени листи им ги нуди, со што бројот на
поддржувачи дополнително ќе се зголеми. Ова е само мал дел од анализата на
резултатите од истражувањето на јавното мислење.
Една од предвидените проектни активности беше и формирањето на работна група
која ќе има за задача да изработи амандмани на Изборниот законик, кои потоа
требаше да бидат прифатени од страна на Собранието на РМ, за воведување на
систем со отворени листи. Со цел да се одбере најсоодветниот модел на
пропорционален изборен систем со отворени листи за македонскиот контекст, тимот
за имплементација одржа посебни состаноци со Генералните Секретари на четирите
најголеми македонски и албански политички партии. Состаноците се одржаа со цел
да се направат детални презентации за различните модалитети на пропорционален
изборен систем со отворени листи и воедно да се одреди претставник од
политичките партии кој ќе учествува во работата на работната група за изготвување
на нацрт измените на Изборниот Законик.
Првиот состанок на работната група се одржа во март 2012 година, единствено со
пратеници од СДСМ и ДУИ (пратеникот од ДПА го откажа своето присуство во
последен момент, но потврди дека ќе присуствува на идните состаноци на работната
група). ВМРО-ДПМНЕ ниту номинираше претставник кој ќе учествува во работата на
работната група, ниту пак нивни претставник присуствуваше на состанокот. И
покрај сите напори кои беа направени со цел да се презентира прашањето на
партиските раководства, изготвувањето на амандманите на Изборниот Законик
сепак зависи од политичката волја на политичките партии, која во овој случај ја
немаше на нивна страна.
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На крајот на кампањата се организираше национална конференција која имаше за
цел да ги сумира впечатоците, резултатите и заклучоците од спроведените
активности во рамки на кампањата и истите да и ги презентира на јавноста.
Конференцијата се одржа на 3 мај
2012
година,
при
што
беа
презентирани
резултатите
од
истражувањето на јавното мислење, но
исто така, уште еднаш се отвори
дебатата за предностите и слабостите
на пропорционалниот изборен систем
со отворени листи. На конференцијата
присуствуваа преку 80 претставници
од
меѓународната
заедница,
политичките
партии,
граѓанските
организации, како и експерти од
областа на изборната проблематика.
Во иднина МОСТ нема да ги запре своите активности во оваа насока и ќе продолжи
да лобира и да го застапува унапредувањето на изборниот систем преку воведување
на отворени листи.
Интернет страница: http://www.otvorenilisti.org
“Facebook”- страница: Застапување за отворени листи

Донатори
Овој проект е финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија,
Амбасадата на Соединетите Американски Држави и Амбасадата на Обединетото
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.
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ПРОЕКТ: ПАТУВАМЕ ВО ЕВРОПА

Посетата на друга земја е еден од
најдобрите начини за проширување на
погледите, осознавање на различни
култури
и
цивилизации,но
и
осознавање на самиот себе и својата
земја.
Цел на проектот
Проектот “Патуваме во Европа” има за
цел да им овозможи патување во Европа
на најдобрите студенти преку кое тие ќе
имаат можност да се запознаат со
демократските вредности, обичаите и
културата на земјите од Европа, да ги
промовираат и доближат тие вредности
во Македонија, а во исто време да ја
промовираат и Македонија во Европа.

Активности и постигнати резултати
Во 2012 година, 12 претставници на најдобрите студенти во завршните години на
студии еден месец бесплатно патуваа низ Европа. Ова беше шеста година по ред
како Граѓанската асоцијација МОСТ го реализира овој проект. Во рамките на
проектот беше објавен јавен конкурс и се изврши селекција на најдобрите
кандидати кои беа рангирани по неколку критериуми, се со цел да бидат избрани
токму оние студенти кои навистина го заслужуваат тоа.
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За време на своето едномесечно патување студентите ја ширеа културата на дијалог
и размена на различни искуства, а воедно ја запознаваа Европа и нејзините граѓани
со младите од Македонија. Проектот постигна успех и во подигнувањето на нивото
на свеста кај младите во Македонија за важноста на успехот во текот на
образованието, односно образованието како веродостоен начин за успех во
животот. По крајот на патувањето студентите гостуваа во неколку електронски
медиуми, а освен тоа во дел од пишаните медиуми беа објавени написи со приказни
на студентите за европските вредности и пораки до граѓаните на Република
Македонија за важноста на тие вредности.
По нивното враќање, беше организирана
изложба на фотографиите кои студентите
ги направија за време на патувањето.
Исто така на изложбата беше прикажан и
краток филм за почетокот на нивното
патување во Берлин. Со цел да се
поттикне креативноста на студентите,
беше предвидено тие да напишат есеј
(патепис) за своите доживувања. За
најдобриот есеј, како и за најдобрата
фотографија беа обезбедени симболични
награди.
Водена од изреката “Светот е како книга и оние кои не патуваат читаат само една
страница од него” Дајана Димитриеска за своето учество во проектот ќе напише: „
Целиот концепт и понудените услови беа совршено склопени за еден студент да
може да побегне од секојдневието, да го доживее големиот Европски сон а
истовремено и да ја доближи нашата Македонија до Европските очи. Чувствата кои
произлегоа од посетувањето на многубројните места и знаменитости во европските
земји, авантурите, новите луѓе, контактот со нови култури, не можат да се доловат
и опишат со зборови – мора да се доживеат!“
Маја Тасевска пак за своето учество во проектот ќе напише: „На ова патување
сфатив дека со луѓето низ Европа сме еднакви, само живееме со различни културни
и традиционални вредности, сите живееме на свој начин, некои слични еден на друг
а некои начини се толку различни. Секој треба да почувствува како живеат другите
во Европа, и да се впушти во авантура да ги погледне нештата со нивните очи.
Мене ова ми беше потребно да сфатам дека она што го носам во себе е духот на
Македонија. Ние младите најмногу сакаме да ги менуваме нештата во нашата земја,
но мислам дека за да се смени нешто на глобално ниво секој треба да почне од себе
со промената.“
Досега преку проектот „Патуваме во Европа“ повеќе од 120 студенти имаа можност
да ја истражат Европа.
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Интернет-страница: http://www.patvoevropa.org.mk
“Facebook”-страница: Патуваме во Европа 2011
Донатори
Овој проект финансиски беше поддржан од Фондацијата Роберт Бош преку
Балканскиот фонд за демократија (BTD),а средства и услуги донираа и неколку
домашни компании. Коктелот и изложбата на фотографии беа организирани со
поддршка на ЕУ Инфо Центарот во Скопје.
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ПРОЕКТ: АКТИВНИ ЗА ДЕМОКРАТИЈА

Граѓанската Асоцијација МОСТ во декември 2012 г. започна со имплементација на
проектот “Активни за демократија”, а истиот ќе се спроведува до декември 2013 г.
Главните предизвици кои ги адресира проектот „Активни за демократија“ се
недостатокот од познавање на младите гласачи за теми поврзани со изборите, како
и нискиот степен на заинтересираност за активно учество во демократските
процеси. Во таа насока, проектот има за цел да ја подигне свеста за потребата од
постојано образование на гласачите, кое претставува еден од предизвиците со кои
се соочува секое демократско општество, како и да понуди решенија за
надминување на неправилностите во текот на изборните процеси во државата.
Проектот „Активни за демократија“ претставува продолжување на долгорочните
напори на Граѓанската асоцијација МОСТ за подигнување на свеста кај младите
гласачи и зголемување на нивниот активизам, кои почнаа со проектот Прв Пат
Гласам, спроведуван од 2004 до 2011 г.
Општа цел
Проектот “Активни за демократија” има за цел да даде придонес кон зајакнување на
капацитетите на младите преку промоција на нивните права и слободи поврзани со
изборите, како и преку промоција на потребата од активно учество во демократските
процеси.
Aктивности предвидени во проектот
• Подигнување на свеста кај младите гласачи за проверка во Избирачкиот список
пред Локалните избори 2013 година, како и постојана комуникација и интеракција
со младите гласачи преку интернет во периодот пред изборите.
• Зајакнување на капацитетите на формалното образование преку креирање на
дополнителен прирачник наменет за професорите во средните училишта.
• Спроведување на јавни настани и кампања на интернет - “Активни за
Демократија”.
Идни очекувања
Во текот на 2013 година во рамките на проектот се очекува да се организираат 20
регионални настати кои ќе опфатат 12.000 млади гласачи од сите 94 средни
училишта низ Република Македонија. Во рамките на проектот е планирано е
креирање на дополнителен прирачник наменет за професорите во средните
19

Годишен извештај 2012
училишта. Исто така планирано е и да се организираат 20 обуки за професорите од
средните училишта кои предаваат теми поврзани со изборите.
Интернет страница: www.prvpatglasam.org.mk
Донатори
Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за
демократија и човекови права (ЕИДХР).
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ПРОГРАМА: ОДГОВОРНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ
ПРОЕКТ:СТАНДАРДИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ НА ОДГОВОРНОСТА,
ТРАНСПАРЕНТНОСТА И КООПЕРАТИВНОСТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Во текот на 2012-та година Граѓанската асоцијација МОСТ продолжи со
реализирање на завршните активности од овој проект којшто започна да се
спроведува во јануари 2011-та година. Во рамките на проектот беа вклучени сите
85 единици на локалната самоуправа (ЕЛС) во Република Македонија.
Цели на проектот
Општата цел на проектот е да придонесе кон зголемена транспарентност, отчетност
и добро владеење на локалната самоуправа и подигнување на свеста на граѓаните
за работата на општинските совети. Активностите во рамките на проектот се во
насока на обезбедување на долгорочните цели на проектот:
 Зголемен квалитет и достапност на информациите за работата на општинските
совети до граѓаните;
 Информирани граѓани за успешноста во применувањето на утврдените
критериуми и стандарди во подготвувањето и достапноста на записниците за
работата на советите.
Активности и постигнати резултати
Во рамките на проектот во 2012-та година се спроведоа 2 вида на активности:
 Анализа и обработка на записниците од седниците на советите според
примената на основните стандарди за водење на истите; и
 Изработка, промоција и дистрибуција на Извештај од набљудувањето и
анализата на работата на советите на ЕЛС и Прирачник за употреба на
стандардите за водење на записник од седниците на совет на ЕЛС.
 Анализа и обработка на записниците од седниците на советите според
примената на основните стандарди за водење на истите.
Со цел добивање на записниците од седниците на советите на ЕЛС беа испратени
барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до сите 85 ЕЛС, на
што одговор добивме од 81 ЕЛС. Податоците од добиените 982 записници од
одржаните седници на советите на 81 ЕЛС беа анализирани од аспект на три клучни
стандарди кои произлегуваат од законските акти и деловниците за работа на
советите на ЕЛС:
1. Евиденција на присуството на седници;
2. Евиденција на резултатите од гласањето;
3. Евиденција на излагањата на говорниците.
При анализирањето на записниците методологијата беше адаптирана на фактичката
состојба и поради тоа овие три стандарди беа поткрепени со дополнителна 31
различна практика на употребување на истите од страна на ЕЛС при водењето на
записниците на советот.
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Техничката обработка на податоците се состоеше од внесување на 38.298
поединечни податоци во база на податоци, специјално развиена за потребите на
оваа активност.
Изработка, промоција и дистрибуција на Извештај од набљудувањето и анализата
на работата на советите на ЕЛС и Прирачник за употреба на стандардите за водење
на записник од седниците на совет на ЕЛС.
Извештајот ги содржи резултатите од анализата на работата на општинските совети
во врска со достапноста на записниците од седниците до граѓаните, и успешноста во
употребата на стандардите за водење на записници од седниците.
Со цел да се придонесе кон унифицирање на записниците на ниво на сите ЕЛС во
Република Македонија, во соработка со Заедницата на единиците на локалната
самоуправа (ЗЕЛС), се изработи Прирачник за употреба на стандардите за водење
на записник од седници на Совет на ЕЛС кој се состои од практични примери,
објаснувања и препораки за начинот на водење записниците од седниците.
Примерите во Прирачникот се базираат на најдобрите практики на употреба на
горенаведените стандарди во анализираните записници од одржаните седници на
советите во периодот декември 2010 - декември 2011 г. Како составен дел на
Прирачникот изготвен е и Урнек за водење на записник од седници на совет на ЕЛС,
кој ги содржи насоките за водење на записниците.

Промоцијата на Извештајот и на Прирачникот беше спроведена на пресконференција на која свое видување за Извештајот и Прирачникот дадоа
претставници на МОСТ и на ЗЕЛС, како и експертите кои учествуваа во
подготовката на Прирачникот. Извештајот и Прирачникот беа дистрибуирани до
градоначалниците, претседателите на советите и советничките групи во сите 85
ЕЛС, како и до општинската администрација која е одговорна за водење на
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записници од одржаните седници на советите на ЕЛС. Извештајот и Прирачникот се
објавени на интернет-страницата на проектот со цел тие да бидат достапни за сите
оние кои би имале корист од нив во текот на својата работа.
Идни очекувања
Во текот на спроведувањето на проектот МОСТ се здоби со капацитет да продолжи
со спроведување на активности на локално ниво во многу поголем обем, што
сигурно ќе влијае врз планирањето на идните проекти на организацијата.
Интернет страница: http://www.mojotsovetnik.org.mk
Донатори
Проектот беше финансиран од SDC (Швајцарската агенција за развој и соработка),
во рамките на програмата Civica Mobilitas, која е администрирана од страна на ЦИРа
- Центар за институционален развој.
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ПРОЕКТ: ПРАВО ДА ЗНАЕШ
Проектот започна во август 2012 година,
а се заснова и е дел од правниот
ресурсен
центар
(www.pravo.org.mk)
којшто беше лансиран во 2004 година.
Проектот презентира прашања од јавен
интерес преку реално и методолошко
прибирање
на
статистички
и
веродостојни податоци и иновативен
начин на нивно презентирање, со цел да
ги информира и активира граѓаните,
граѓанските организации, новинарите,
блогерите итн. Проектот придонесува кон
информирање, активирање и јакнење на
различните општествени групи, што е од
клучно значење за демократијата на
земја која се стреми да биде членка на
ЕУ и НАТО.
Основна цел на проектот
Главната цел на проектот “Право да знаеш” е да придонесе кон поинформирано и
посилно граѓанство.
Специфични цели на проектот
Прва специфична цел на проектот е:
- Функционален, постојан и моќен интернет ресурс кој преку користење и
вкрстување на официјални статистички податоци и податоци добиени со
истражувања, на визуелен и лесен за користење начин, цели кон различни
корисници и граѓански групи.
Втората специфична цел на проектот е:
- Зголемен обем на податоци споделени со граѓаните за аргументирана јавна дебата
и креирање на јавниот дискурс на национално и локално ниво, на значаен и
разбирлив начин во областите на:


Транспарентност на единиците на локална самоуправа (постоење на активни
интернет страни на општините, достапност на стратешки документи –
стратешки планови, буџети, завршни сметки на буџети, статути, акциски
планови, одлуки итн.)



Вклучување и опфаќање на граѓаните (законска рамка на единиците на
локалната самоуправа за вклучување на граѓаните и граѓанските
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организации, како и пропишаните законски механизми наспроти нивното на
користење од страна на граѓаните и граѓанските организации, број на
регистрирани организации по општини, % од општинскиот буџет одвоен за
граѓански организации, висина на финансиска помош од донатори и агенции
по општини, по години итн.)


Судска ефикасност на локално ниво – официјални податоци за бројот на
примени предмети, решени и обжалени предмети кај апелационите судови,
број на вратени предмети за повторно одлучување кај основните судови итн.)



Специфични околности од јавен интерес како: број на случаи на домашно
насилство по општини, број на сообраќајни незгоди по општини итн.



Демографски и економски карактеристики на општините – по општини



Изборни резултати од 2005 година до сега, по општини.
Активности и постигнати резултати

Подготвителната фаза на проектот претставуваше адаптирање на постоечкиот
www.pravo.org.mk интернет портал, реорганизирање на неговата содржина и
дизајнирање на новиот составен дел www.pravodaznaes.mk. Дизајнирањето на
новиот дел www.pravodaznaes.mk се состоеше од прилагодување на бесплатни
алатки за визуелизација, но и развој на алатки кои ќе овозможат единствен и
унифициран модел за секој податок внесен во базите на податоци. Ова беше
направено со цел да се добијат лесни за користење и разбирливи визуелни и
презентациски алатки кои ќе може да ги користи било кој интернет корисник со
минимални познавања од информатичките технологии. Па така, корисниците можат
да одберат помеѓу “динамичен графикон” и “мапа” со цел да ги истражуваат
прикажаните податоци на интернет порталот. Динамичниот графикон им овозможува
на корисниците да одберат неколку или сите општини и во нив да следат динамика
на одредена состојба низ одреден период на време. Истата можност ја нуди и
мапата, но во овој случај таа прикажува динамика на движење на одредена состојба
низ одреден временски период во сите општини.
Следните чекори опфаќаа изготвување на методологија за прибирање на податоци
за креирање на базите со податоци, како и формирање на Уредувачки Одбор.
Изготвената методологија (која е одобрена од Уредувачкиот Одбор) предвидува два
начини на прибирање на податоци – интернет истражувања и теренски
истражувања поддржани со поднесување на барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер до имателите на информациите. Уредувачкиот Одбор
е оформен со цел да има советодавна улога, давајќи генерални насоки за областите
кои ќе се истражуваат, како и совети за содржината и суштината на интернет
порталот. Тој е составен од 3 академски експерти и 2 новинари т.е. експерти за
медиуми и се состанува на секои три месеци.
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Процесот на прибирање на податоци се врши преку интернет истражување и
испраќање на барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до
имателите на информации. Базите со податоци се креираа единствено со
официјални податоци од државни органи, институции и единиците на локалната
самоуправа, добиени преку нивните официјални интернет страни и преку
поднесување на преку 900 барања за слободен пристап до информации од јавен
карактер за претходно утврдените. По спроведеното прибирање, обработување и
прилагодување на добиените податоци, беше креирана база на податоци која
досега содржи вкупно 8 области, 48 категории/индикатори и повеќе од 100.000
поединечни статистички информации. Сите податоци објавени на порталот
pravodaznaes.mk се достапни на македонски, англиски и албански јазик.

На 7 декември 2012 година на Конференцијата “Достапни информации – активни
граѓани” беше промовиран новиот интернет портал pravodaznaes.mk, на која
присуствуваа преку 50 претставници од меѓународната заедница, граѓанските
организации и единиците на локалната самоуправа, а еден од говорниците беше и г.
Ендру Стот кој бил прв директор на Transparency and Digital Engagement во Велика
Британија. За потребите на Конференцијата беше продуциран и видео спот кој
имаше за цел да го прикаже креирањето на новинарски прилог на традиционален
начин, наспроти креирање на аргументиран новинарски прилог преку користење на
фактичките податоци и состојби објавени на порталот pravodaznaes.mk.
СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
Врз основа на искуствата на МОСТ со претходните проекти, и овој пат се
спроведува интернет промотивна кампања која цели кон корисниците на Facebook,
Twitter, блогери и целокупната јавност. Интернет порталот секоја седмица објавува
по една тема од локално значење и од значење за животот на граѓаните. За овие
теми се продуцираат и видео спотови кои имаат за цел да им го приближат порталот
и можностите кои тој ги нуди на граѓаните. Исто така, се користи и постоечката база
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на корисници на порталот pravo.org.mk преку испраќање на електронска пошта
преку која се промовираат неделните теми со цел да се допре до што повеќе
граѓани.
Дополнително, на интернет порталот ќе бидат додадени и посебни сегменти кои ќе
опфаќаат податоци кои се однесуваат на целата држава т.е. на национално и
регионално ниво со што, порталот ќе стане централно место кое ги содржи сите
веродостојни и релевантни податоци за состојбите во државата, регионите и
општините. Истовремено постоечките бази постојано ќе се ажурираат и ќе се
додаваат нови.
На крајот на проектот ќе биде организирана уште една национална конференција
која ќе послужи да се презентираат искуствата и корисностите од користењето на
податоците објавени на порталот во процесот на аргументирано дебатирање и
фокусирање на вниманието кон вистинските проблеми на граѓаните.
Интернет страница: http://pravodaznaes.mk
Донатори
Овој проект е финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија,
Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и
Балканскиот Фонд за Демократија (BTD).
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ДРУГИ АКТИВНОСТИ
ПРОЕКТ: УЧЕСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО
Цел на проектот
Подобрување на изборната легислатива, изборниот процес и надминување на
изборните нерегуларности.
Активности и постигнати резултати
Со цел реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени на Пристапниот
дијалог на високо ниво со Европската комисија беа формирани две работни групи.
Првата работна група беше формирана од страна на Министерството за правда и
беше задолжена за подготвување на измени и дополнувања на Изборниот законик и
Законот за финансирање на политички партии во насока на имплементирање на
препораките од Конечниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР за предвремените
парламентарни избори во 2011 г. и препораките на ГРЕКО. Втората работна група
беше формирана од страна на Државната изборна комисија и беше задолжена за
проверка на Избирачкиот список. И двете работни групи беа составени од
претставници на релевантните државни институции, претставници од политичките
партии, претставници од меѓународната заедница и, како претставник на
граѓанскиот сектор, Граѓанската асоцијација МОСТ.
Работна група во рамките Министерството за правда
Оваа работна група одржа 7 состаноци во периодот април-јуни 2012-та г. при што
беа подготвени предлог-законите за изменување на Изборниот законик и на Законот
за финансирање на политички партии. Сепак, во предлог-законот за изменување на
Изборниот законик не беа имплементирани сите препораки содржани во Извештајот
на ОБСЕ/ОДИХР. Поради тоа, оваа работна група ќе продолжи со работа по
завршувањето на локалните избори во 2013 г.
Работна група за проверка на Избирачкиот список
Оваа работна група одржа 7 состаноци во периодот март-декември 2012-та г. На
почетокот на работата на работната група беше одлучено проверката да се насочи
кон граѓаните кои немаат извадено нови биометриски документи. Исто така, беше
направена проверка на лицата кои последен пат се јавиле пред административен
орган за издавање на нов личен документ во периодот 1981-2012 г., по што
требаше да следи и теренска проверка на податоците, но истата не беше
спроведена. На крајот од работата на работната група се донесе заклучок дека,
согласно Изборниот законик, во Избирачкиот список ќе бидат запишани само
граѓаните со важечки биометриски лични документи (лична карта или пасош).
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Проект: ПОЛИТИКАТА И ПАРИТЕ – ЦРНА ГОРА И РЕГИОНОТ

Во рамките на меѓународната соработка во периодот декември 2011-ноември 2012
година, Граѓанската асоцијација МОСТ беше дел од регионалниот проект
“Политиката и парите – Црна Гора и регионот”, кој беше имплементиран од страна
на Центарот за демократска транзиција (ЦДТ) од Црна Гора, а финансиски подржан
од Балканскиот фонд за демократија (Balkan Trust for Democracy - BTD). Покрај
МОСТ и ЦДТ, во проектот учествуваа и Транспаренси Интернешенел од Босна и
Херцеговина, ГОНГ од Хрватска, Центарот за развој на Србија, како и Иницијатива
за прогрес од Косово.
Цел на проектот
Спроведувањето на проектот имаше за цел да придонесе кон развој на
регионалната соработка помеѓу граѓанските организации во рамките на
набљудувањето на финансирањето на политичките партии, како и да обезбеди
компаративност на регионалните методи за набљудување на финансирањето на
политичките партии.
Активности
Сите учесници потпишаа Меморандум за разбирање за периодот од 1 декември 2011
до 30 ноември 2012.
Беше креирана интернет страница на која се поставени различни информации за
земјите од кои доаѓаат организациите-учеснички во проектот: легислатива од
областа на изборите и финансирањето на политичките партии, информации за
надлежните органи во оваа област, како и информации за парламентарните
политички партии. Исто така, беа подготвени и 4 билтени со информации за
финансирањето на политичките партии во периодот на спроведување на проектот.
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Во рамките на проектот, тимот за имплементација на МОСТ беше учесник на 3
средби кои се одржаа во Подгорица, Црна Гора, на кои директно беа разменети
искуствата поврзани со финансирањето на политичките партии на организациитеучеснички во проектот.
Како резултат на проектните активности на крајот од имплементацијата на проектот
беше развиена методологија за набљудување на финансирањето на политичките
партии.
Интернет страница: http://moneyandpolitics.me
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ПРОЕКТ: НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЖИВЕАЛИШТЕ
ВО СРЕБРЕНИЦА, БиХ
Имајќи го предвид долгогодишното домашно и меѓународно искуство на Граѓанската
асоцијација МОСТ во набљудувањето на изборите, Советот на Европа го
ангажираше МОСТ за набљудување на процесот на регистрација на живеалиште во
Сребреница, Босна и Херцеговина, кој беше дел од локалните избори кои се одржаа
во октомври 2012-та г.
Цел на проектот
Обезбедување на транспарентност на процесот на регистрација на живеалиште во
Сребреница.
Активности и постигнати резултати
За овој проект беше ангажиран тим од 4 набљудувачи кои требаше да го
набљудуваат процесот на регистрација во периодот јули-август 2012-та г. Тимот
прво го посети Сараево, каде имаше серија брифинзи со претставници на
меѓународната заедница со цел што подобро да се запознае со ситуацијата и
политичкиот контекст.
Потоа тимот замина за Сребреница со цел да започне со набљудувачката мисија.
Процесот на регистрација се одвиваше во полициската станица во Сребреница.
Сепак, тимот не можеше да започне со набљудувањето затоа што од командирот на
полициската станица беше известен дека, согласно законот, полициската станица
треба да добие официјална дозвола од Министерот за внатрешни работи за да можат
набљудувачите да го следат процесот.
По неколку дена престој во Сребреница, набљудувачкиот тим доби акредитации од
страна на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина, но овие
акредитации се однесуваа на набљудување на Центарот за избирачки список во
рамките на општината, а не за набљудување на процесот на регистрација во
полициската станица. Поради тоа, на тимот повторно не му беше дозволено да влезе
во полициската станица.
Еден од набљудувачите остана уште неколку дена во Сребреница, по што беше
известен од страна на надлежното лице од Советот на Европа дека со оглед на тоа
што Министерството за внатрешни работи не одобрува влез на набљудувачите во
полициската станица, набљудувачката мисија се прекинува.

31

Годишен извештај 2012
МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ И СОРАБОТКА
ENEMO

Граѓанската асоцијација МОСТ е членка на Европската мрежа на организации кои
набљудуваат избори (ENEMO) од октомври 2004 г.
Почнувајќи од ноември 2009 г. позицијата Генерален секретар на ENEMO е во
надлежност на МОСТ.
Една од функциите кои произлегуваат од оваа позиција е фацилитирање на
процесот на обезбедување на средства за меѓународните набљудувачки мисии кои
ги спроведува ENEMO, како и нивна имплементација.
Во Октомври 2012 година беа спроведени Парламентарни избори во Украина. За таа
цел, Граѓанската асоцијација МОСТ го почна процесот на обезбедување средства за
распоредување на набљудувачка мисија во месец јуни со цел да се распоредат
набљудувачите со самиот почеток на изборните активности во Украина. Исто така
проектниот тим од Граѓанската асоцијација МОСТ го спроведе и изборот на членови
на набљудувачката мисија преку интервјуирање на кандидите во соработка со
претставници на донаторите.
Како долгорочни набљудувачи на ЕНЕМО во Украина, беа распоредени два
претставника на МОСТ. За набљудување на изборниот ден, МОСТ беше претставен
со 3 краткорочни набљудувачи. Дополнително, како испомош на главниот тим беа
распоредени уште двајца набљудувачи за време на гласањето.
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УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ
Февруари 2012 година – учество на конференцијата “Balkan peer exchange”,
организирана од страна на Балканскиот фонд за демократија (BTD), во Белград,
Србија;
Септември 2012 година – промоција на меѓународната Декларација за отвореност на
Парламентот, чив потписник е и Граѓанската Асоцијација МОСТ во Рим, Италија;
Октомври 2012 година – учество на конференцијата “Democracy for all: Ensuring
Political, Social and Economic Inclusion”, организирана од страна на World Movement
for Democracy во Лима, Перу.

УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ НАБЉУДУВАЧКИ МИСИИ
Мај 2012 година - набљудување на парламентарни избори во Ерменија, еден
набљудувач;

СТЕКНУВАЊЕ НА ИСКУСТВА
Април и ноември 2012 година – учество на обуки за краткорочни набљудувачи,
организирани од ОБСЕ/ОДИХР, во Сараево, БиХ;
Април 2012 година – претставници на МОСТ учествуваа на вмрежување со
претставници на граѓанските организации кои се дел од програмата Civica Mobilitas,
која ја спроведува Центарот за институционален развој (ЦИРа) и е финансирана од
Швајцарската агенција за развој и соработка;
Јуни 2012 година – учество на обуки за долгорочни набљудувачи, организирани од
ОБСЕ/ОДИХР во Истанбул, Турција;
Август – декември 2012 година – учество на претставник на МОСТ на програмата
Community solutions организирана од страна на Стејт Департментот на САД, во
Њујорк и Вашингтон.

33

Годишен извештај 2012
ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Вкупно обезбедени средства по програми за 2012 г.
Одговорност и транспарентност

133.507 €

Едукација и вклучување на граѓаните
Отворени институции
ЕНЕМО
Вкупно

51.300 €
69.050 €
536.900 €
790.757 €

Вкупно обезбедени средства по
програми за 2012 г. во ЕУР
ЕНЕМО
Отворени институции
Едукација и вклучување на граѓаните
Одговорност и транспарентност

536900
69050
51300
133507
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Вкупно обезбедени средства по донатори, програми и проекти за 2012 г.
По програма во евра
Донатор/Проект

Одговорност и
транспарентност

Амбасада на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

Едукација и
вклучување
на граѓаните

Отворени
институции

19000

28300

Право да знаеш

ЕНЕМО

28300

Застапување за Отворени Листи

19000

Балкански фонд за демократија (BTD) – Германски Маршалов Фонд

13300

19800

Право да знаеш

19800

Патуваме во Европа

13300

ЦДТ-Центар за демократска транзиција

2300

Политика и пари – Црна Гора и регионот

2300

НЕД Национален Фонд за Демократија

28500

Мој парламент

28500

Совет на Европа

12600

Сребреница

12600

Швајцарска агенција за развој и соработка СДЦ

125000

Домашно набљудување на локални избори 2013

125000

ЦИРа- Центар за Институционален Развој преку програмата CIVICA
MOBILITAS на Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ

7000

Стандарди за одржливост на одговорноста, транспарентноста и
кооперативноста на локалната самоуправа

7000

Амбасада на Кралството Холандија

7000

Застапување за Отворени Листи

7000

20200

Право да знаеш

20200

Норвешка Амбасада Киев, Украина

57900

ЕНЕМО Парламентарни Избори Украина 2012

57900

Германска Амбасада Киев, Украина

84000

ЕНЕМО Парламентарни Избори Украина 2012

84000

Национален демократски институт (NDI)

395000

ЕНЕМО Украина Избори 2012

395000

Американска Амбасада

1500

Застапување за Отворени Листи

1500
Вкупни износи во евра
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133507

51300

69050

536900

