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ВОВЕД

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

Овој извештај има за цел да ја презентира работата на Граѓанската асоцијација МОСТ во
текот на 2018-та година.

Во текот на 2018-та година заврши спроведувањето на проектите “Медиа Платформа за
застапување” и “Промовирање на слободни и фер избори преку транспарентност и
застапување”, а работата на проектот “Вклучени граѓани за отворено и транспарентно
Собрание” продолжи со новиот проект за мониторинг на работата на Собранието,
„Индекс на одговорност, транспарентност и продуктивност на Собранието“, Исто така,
во 2018 година МОСТ го прошири своето портфолио и започна со спроведување на
проектите “Борба против лажни вести и наративи” (Fighting Fake News Narratives F2N2),
и “Инфо-центар за евроатлантски интеграции”.

Оваа година се одржа и референдумот за промена на името на државата кој произлезе
од Преспанскиот договор и истиот беше набљудуван од Граѓанската асоцијација МОСТ,
со што организацијата придонесе кон зголемување на неговата транспарентност.

Во текот на 2018 година претставник на Граѓанската асоцијација МОСТ учествуваше во
работата на Генералното собрание на ЕНЕМО, кое се одржа во периодот 4-7 октомври
2018 година во Херцег Нови, Црна Гора.

Од сето ова, може да се заклучи дека 2018-та беше успешна година во која МОСТ
продолжи да ја остварува својата мисија за зајакнување на демократската култура во
Северна Македонија и зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските
организации, институции и политички актери.
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ПРОГРАМА: ОДГОВОРНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ
ПРОЕКТ: ВКЛУЧЕНИ ГРАЃАНИ ЗА ОДГОВОРНО И
ТРАНСПАРЕНТНО СОБРАНИЕ

Проектот се спроведуваше во периодот 1 јули 2016 – 31 маj 2018.
ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот произлегува од потребата за одговорност и
транспарентност на Собранието како највисок орган во државата
и носител на законодавната власт.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
1. Набљудување на работата на Собранието
За потребите на мониторингот МОСТ до Собранието испрати вкупно 392 барања за
слободен пристап до информации од јавен карактер. Во текот на 2018 година беа
набљудувани: 7 пленарни седници, 171 седници на комисии и 15 јавни расправи.
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2. Подготовка и објавување на извештаи од индексот на одговорност,
транспарентност и продуктивност на Собранието
Во рамките на проектот во 2018 година беа објавени два извештаи од индексот:
-

На 7 март 2018 година беше издаден 4-тиот извештај од индексот кој се
однесуваше на работата на Собранието во периодот од 1 октомври до 31
декември 2017 година.
На 31 мај 2018 година беше издаден 5-тиот извештај од индексот кој се
однесуваше на работата на Собранието во периодот од 1 јануари до 31 март
2018 година.

Извештаите се објавени на вебстраницата http://otvorenosobranie.mk/
која
содржи
и
дополнителни
информации и податоци за работата на
Собранието.

3. Имплементирање на комуникациската стратегија
3.1 Информирање на јавноста за резултатите од мониторингот
За промоција на двата периодични извештаи беа подготвени по 2 инфографици кои
ги содржеа главните заклучоци од анализата на законодавните постапки и работата
на комисиите.
3.4 Прововирање на активностите на социјалните мрежи

Извештаите и инфографиците беа промовиравни на фејсбук-страницата на МОСТ.
3.8 Споделување на извештаите од ОТП индексот и инфографиците

Извештаите беа испратени до пратениците, како и до 62.000 корисници на вебстраницата pravo.org.mk.
ДОНАТОР
Британска амбасада Скопје
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ПРОЕКТ: ИНДЕКС НА ОДГОВОРНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ И
ПРОДУКТИВНОСТ НА СОБРАНИЕТО
ЗА ПРОЕКТОТ

Овој проект претставува продолжување на проектот “Вклучени
граѓани за отворено и транспарентно Собрание“ и се спроведува во
периодот 1 јуни 2018 – 31 март 2020.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Специфични цели на проектот
1. Зголемено ниво на одговорност и транспарентност на Собранието преку
набљудување на активностите и процесите во Собранието
2. Подготвени препораки за надминување на предизвиците поврзани со одговорноста
и транспарентноста на Собранието

3. Зголемено ниво на знаење и свесност кај граѓаните за улогата на Собранието и
нивната вклученост во процесите на донесување одлуки, преку комуникациски
продукти.
АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

1. Објавување на извештаи за индексот на одговорност, транспарентност и
продуктивност (ОТП) на Собранието
1.1 Набљудување на работата на Собранието, комисиите и пратениците
За потребите на мониторингот МОСТ до Собранието испрати вкупно 588 барања за
слободен пристап до информации од јавен карактер. Во текот на 2018 година биле
набљудувани: 23 пленарни седници, 142 седници на комисии, 8 јавни расправи и 1
надзорна расправа.
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1.2 Подготовка на извештаи за индексот на одговорност, транспарентност и
продуктивност на Собранието
На 4 октомври 2018 година беше издаден периодичен извештај кој се однесуваше на
работата на Собранието во периодот од 1 април до 30 јуни 2018 година.
2. Објавување на кратки студии и анализи за работата на Собранието
2.1 Подготвување на кратки студии и анализи за работата на Собранието
За потребите на првата кратка студија во рамките на проектот која се однесува на
квалитетот на записниците и која беше објавена во 2019 година, беше спроведена
анкета со вработените во стручната служба на Собранието кои се задолжени за
подготвување на записниците од седниците на комисиите. Беа испратени 39
прашалници, а беа добиени 34 одговори. Резултатите од анкетата помогнаа да се
идентификуваат главните предизвици при подготвувањето на записниците.
3. Имплементирање на комуникациската стратегија
3.1 Продуцирање и објавување на инфографици со главните заклучоци од
извештаите од индексот
За промоција на првиот периодичен извештај беа подготвени 2 инфографици кои се
однесуваа на анализата на законодавните постапки и работата на комисиите.
Дополнително, беше подготвен уште еден инфографик кој промовираше добра
практика воочена во работата на Комисијата за култура.
3.2 Споделување на извештаите од ОТП индексот и инфографиците

Извештајот беше испратен до пратениците, како и до 62.000 корисници на вебстраницата pravo.org.mk, а инфографиците беа објавени на фејсбук-страницата на
МОСТ.
3.3 Ажурирање на веб-страницата на проектот, otvorenosobranie.mk

Веб страницата беше редовно ажурирана со новите продукти од проектот.

3.4 Организирање на полугодишни средби со претставници од Собранието
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Од 6 до 8 декември 2018 година,
МОСТ
во
соработка
со
Парламентарниот
институт
на
Собранието
ја
одржа
првата
полугодишна средба со вработените
во стручната служба кои се
задолжени
за
подготовка
на
записниците
од
собраниските
седници. Темата на средбата беше
подготовка
на
обрасци
за
подготвување на извештаите и
записниците од седниците на комисиите. На крајот од средбата вработените во
стручната служба, со придонес од МОСТ, подготвија три обрасци кои што комисиите
ќе ги користат во иднина – два за извештаите од седниците (за првото и второто
читање на предлог-законите) и еден за записници. Ова претставува голем чекор во
унапредувањето на транспарентноста и квалитетот на записниците.
ДОНАТОР
Британска амбасада Скопје
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ПРОЕКТ: ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ 2018

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Специфични цели на проектот
 да обезбеди учество на граѓаните во процесот на непартиското набљудување
на референдумот;
 да ја подигне свеста кај граѓаните за нивните права како гласачи;

 придонес кон набљудување на: Законот за референдум и други облици на
непосредно изјаснување на граѓаните, Изборниот законик, почитувањето на
човековите права и постапката на гласање на гласачките места.

Собранието на Република Северна Македонија на 30 јули 2018 година донесе одлука
за распишување на референдум на државно ниво. Референдумското прашање гласеше
„Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на Договорот помеѓу Република
Македонија и Република Грција?“.
Во Избирачкиот список беа запишани 1.806.336 избирачи, односно 8.308 избирачи
помалку во однос на локалните избори одржани во октомври, 2017 година.
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воспоставување на мрежата за имплементација на проектните активности;

редовни брифинзи со регионалните координатори;
набљудување на политичкиот контекст;
набљудување на работата на Државната изборна комисија (ДИК) и
општинските изборни комисии (ОИК)
набљудување на јавната пропаганда;
регрутирање, тренинг и распоредување на набљудувачи;
набљудување на предвременото гласање на внатрешно раселените лица,
болните и немоќни лица и лицата во затвор или притвор;
набљудување на изборниот ден со статични набљудувачи, мобилни тимови и
набљудувачи во ДИК и ОИК;
набљудување на постизборниот период (процесот на поднесување на
приговори и тужби);
анализирање на извештаите и информирање на јавноста.

Референдумот беше набљудуван од страна
на 12.897 домашни набљудувачи, од кои
Граѓанската асоцијација МОСТ имаше
акредитирано 1.902. Референдумот исто
така беше набљудуван и од 492 меѓународни
набљудувачи и 118 странски новинари

За гласањето на 30 септември, Граѓанската
асоцијација МОСТ распореди 1.159 статични
набљудувачи, со што беа опфатени 33% од
вкупниот број на избирачки места во кои се
спроведе гласање (3.480). Набљудувачите
беа статични и беа распоредени на
избирачките места во текот на целиот
изборен ден. Покрај статичните набљудувачи, беа распоредени и 130 мобилни тимови
составени од 2 набљудувачи (вкупно 260 набљудувачи). Набљудувана беше и работата
на општинските изборни комисии (80 набљудувачи) и ДИК (1 набљудувач).

На 29 септември беа ангажирани 74 набљудувачи на гласањето на болните и немоќни
лица кои ја следеа работата на 94 избирачки одбори, а 13 набљудувачи го следеа
гласањето во исто толку казнено-поправни установи.
Од своите набљудувачи МОСТ доби вкупно 1.282 извештаи за активности организирани
од политичките субјекти, како и 511 извештаи за настани во рамките на јавната
пропаганда за референдумот.
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Сите набљудувачи проследија обука за домашно набљудување на референдумот, а исто
така им беа поделени и потребни материјали за набљудувањето: Прирачник за домашно
набљудување, формулари за известување, пенкало, маица, и акредитации издадени од
ДИК и МОСТ. Обуката на набљудувачите беше организирана од страна на регионалните
координатори на МОСТ во соодветните регионални канцеларии.

Седниците на ДИК и на ОИК во текот на целиот процес беа предмет на набљудување.
Преточено во бројки, беа набљудувани вкупно 11 седници на ДИК и 82 седници/работни
состаноци на ОИК. Исто така набљудувани беа и обуките спроведени за целата изборна
администрација. Покрај тоа, беше набљудуван и процесот на поднесување на приговори
и тужби за постапката на гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето.
Медиумска активност
За време на референдумот МОСТ организираше вкупно 6 прес-конференции и објави 4
соопштенија за јавност:
• соопштенијата за јавност се однесуваа на повикот за набљудувачи, периодичниот
извештај од мониторингот, најавата на набљудувањето на денот на гласањето, а
едно соопштение беше објавено на денот на гласањето;
• 5 прес-конференции беа одржани на денот на гласањето на кои МОСТ ја
известуваше јавноста за одѕивот, регистрираните нерегуларности, како и за
проекцијата на резултатите од ПВТ програмата за распределбата на гласовите;
• 1 прес-конференција беше одржана за промоција на прелиминарната изјава.
ДОНАТОРИ

Национален демократски институт (НДИ), Британска амбасада Скопје и Амбасада на
Кралството Холандија.
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ПРОГРАМА: ОТВОРЕНИ ИНСТИТУЦИИ

ПРОЕКТ: ПРОМОВИРАЊЕ НА ФЕР И СЛОБОДНИ ИЗБОРИ ПРЕКУ
ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЗАСТАПУВАЊЕ
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Специфични цели на проектот
•

Да се даде поддршка на имплементирањето на итните реформски приоритети
поврзани со изборите, со цел да се зголеми транспарентноста на процесот и да
се врати довербата на граѓаните во изборниот процес.
АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

1. Промоција на финалниот извештај од набљудувањето на локалните избори
На 27 февруари 2018 година во Скопје беше одржана тркалезна маса “Патоказ кон
изборни реформи”, чија цел беше да се промовира финалниот извештај на
Граѓанската асоцијација МОСТ од набљудувањето на локалните избори 2017, како и
препораките кои произлегоа од анализата на забележаните нерегуларности. Исто
така, целта на тркалезната маса беше да се слушнат размислувањата и да се добијат
сугестии од претставниците на институциите во однос на препораките подготвени од
МОСТ, кои послужија како основа во процесот на подготовка на измените на
изборното законодавство.
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На тркалезната маса присуствуваа
претставници од следниве институции:

• Државна изборна комисија;
• Државен завод за статистика;
• Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги;
• Државен завод за ревизија.

Учесниците на тркалезната маса укажаа на проблемите со кои се соочуваат, секоја во
својата област, а ги соопштија и своите препораки за подобрување на состојбите.
2. Учество и придонес во изборните реформи по локалните избори 2017

2.1 Организирање на тркалезни маси со релевантните засегнати страни со цел
да се подготват препораки за подобрување на изборното законодавство.
Во рамките на Министерството за правда беше формирана работна група која беше
составена од претставници од Министерството за правда, МОСТ, Државната изборна
комисија, парламентарните партии, како и останатите релевантни институции и
организации. Вкупно 20 институции и 11 граѓански организации беа поканети да
учествуваат во процесот на консултации со засегнатите страни, а беа поканети и
претставници на меѓународната заедница.
Членовите на работната група се согласија да одржат 4 тематски средби, па така
вкупно беа одржани 5 – првата беше за да се формира работната група и за да се
усвојат правилата за работа, додека останатите 4 средби се однесуваа на следните
теми:
•

•
•
•

Изборна администрација – состав и мандат на ДИК и други прашања поврзани
со изборната администрација
Изборна кампања, финансирање на изборната кампања и медиуми; Избирачки
список и поднесување на кандидатски листи;
Состав и мандат на ДИК и заштита на правото на глас
Изборен систем и сумирање на препораките од претходните средби

За потребите на процесот, МОСТ достави 17 препораки за подобрување на изборниот
процес, а исто така спроведе анкета со 63 членови на општински изборни комисии и
избирачки одбори со цел да ги чуе нивните ставови и препораки за подобрување на
изборниот процес. Резултатите од анкетата беа презентирани на средбата на која се
дискутираше за изборната администрација. 5 институции и 4 граѓански организации
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исто така доставија свои препораки, а ОБСЕ/ОДИХР, ИФЕС и НДИ споделија документи
кои содржеа препораки или анализи поврзани со изборниот процес.

На консултативните средби присуствуваа вкупно 58 претставници на 20 институции,
5 политички партии и 8 граѓански организации. Дополнително, на средбите
присуствуваа и 8 претставници на меѓународната заедница.

За секоја од одржаните средби МОСТ подготви извештај кој ги содржеше листата на
присутни на соодветната средба, како и главните дискусии и препораки кои
произлегле од средбата. Извештаите беа споделени со сите учесници.
Од целиот процес произлегоа вкупно 144 препораки/ставови за подобрување на
изборниот процес.
ДОНАТОР
Национален фонд за демократија (NED)
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ПРОГРАМА: ЕДУКАЦИЈА И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
ПРОЕКТ: МЕДИА ПЛАТФОРМА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

Проектот ги промовира заедничките напори на локалните
граѓански организации и новинарите и ги поврзува со носителите
на одлуки со цел да се решат прашањата и проблемите на
локалната заедница. Проектот започна да се имплементира на 15
јануари 2016 г., а се спроведуваше до јули 2018 г.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
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1. Да се придонесе кон овозможувачка околина за истражувачко новинарство, врз
основа на слободен и лесен пристап до веродостојни извори на информации и давање
можност за придонес од страна на граѓанските организации и граѓаните.

2. Да се обезбеди можност за поврзување и зајакнување на клучните чинители, преку
истакнување на нивната улога во застапувањето за проблемите на заедницата.

3. Да се зголеми интегритетот и капацитетот на медиумите и граѓанските
организации и да им се овозможи да работат заедно кон дефинирање на
приоритетите и да се изврши притисок врз носителите на одлуки за решавање на
проблемите во заедницата.
АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
1. Прирачник за застапување за локални граѓански организации и новинари

Во рамките на проектот беше подготвен Прирачник за застапување за локални
граѓански организации (ГО) и новинари. Прирачникот ги содржи сите теми кои беа
предмет на обуките и ги претставува стандардите за застапување и истражувачко
новинарство преку примери за такви активности. Дополнително, во прирачникот се
вклучени и добрите практики на застапување и успешните истражувања од
грантистите на проектот.

Прирачникот беше поделен на сите учесници на обуките и е достапен на вебстраницата на МОСТ.
2. Подготовка и промоција на документарно видео за соработката помеѓу
граѓанските организации и новинарите
Во рамките на проектот беше подготвено документарно видео кое ги прикажува
успешните партнерства помеѓу ГО и новинарите преку соработката и
спроведувањето на активностите, со цел да се постигне одредена промена на
политика или практика на делување. Во видеото беа застапени сите 10 грантисти,
преку нивните резултати постигнати на локално, но и на национално ниво.
3. Завршна конференција
Завршната конференција се одржа на 15 октомври 2018 година. Во првиот дел од
настанот беа промовирани видеото за успешните партнерства помеѓу ГО и
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новинарите и Прирачникот за застапување за локални ГО и новинари. Во вториот дел
се спроведе јавна дебата за придобивките од овој вид на партнерство, јакнењето на
соработката помеѓу медиумите и ГО и за поголемо влијание врз креирањето на
јавните политики. На финалниот настан беа присутни околу 40 претставници на
грантистите и медиумите.
ПАРТНЕРИ
Институт за мас-медиуми, образование и комуникација, Нова ТВ
ДОНАТОР
Проектот е финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за граѓанското
општество и медиуми 2014
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ПРОЕКТ: БОРБА ПРОТИВ НАРАТИВИ НА ЛАЖНИ ВЕСТИ
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Специфични цели на проектот
•
•
•
•

Да се разбере како граѓаните го формираат мислењата и перцепциите

Да се идентификуваат дезинформациите и лажните вести

Да се гради поддршка од засегнатите страни во борбата против
дезинформациите и лажните вести
Да се споделуваат наративи базирани на факти и соодветни пораки до
граѓаните преку различни канали на комуникација
АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

1. Мониторинг на медиумските наративи и спроведување на истражување за
перцепциите на граѓаните
1.1 Спроведување на истражување за перцепциите на граѓаните
Истражувањето се спроведе во периодот 1 септември – 25 ноември. Со истражувањето
беа опфатени:
•

•

веб-портали (33 онлајн веб-портали, и на македонски и на албански јазик,
истите беа избрани со споредба на нивниот ранг на Алекса и резултатите од
останати релевантни истражувања за Северна Македонија)
ТВ-вести (Prime Time) и политички шоуа (9 национални телевизии, 6 на
македонски и 3 на албански јазик).

Со истражувањето беа анализирани 1.814 статии на следните теми: политика, војска,
економија, референдум, култура, човекови права, здравство.
ИДНИ АКТИВНОСТИ
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Во текот на 2019 и 2020 година во рамките на проектот ќе се врши мониторинг на
медиумите за лажни вести и лажни наративи, при што ќе се подготвуваат кратки
вести и анализи, како и кратки кои ќе имаат за цел медиумски да ги едуцираат
граѓаните и да ги разобличуваат лажните вести и наративи.
ДОНАТОРИ
Национален демократски институт, Амбасада на САД
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ПРОЕКТ: ИНФО-ЦЕНТАР ЗА ЕВРОАТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Специфични цели на проектот:
•
•
•
•

Обезбедување навремени, точни и објективни информации за
евроатлантските интеграции на јавноста и граѓаните;
Обезбедување директен контакт на граѓаните со носителите на одлуки во оваа
област;
Обезбедување платформа за дијалог и дебата за евроатлантските интеграции
помеѓу поддржувачите и противниците, како и претставниците на различни
засегнати страни;
Давање поддршка на медиумите во истражувањата кои се однесуваат на
евроатлантските интеграции.
АКТИВНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Согласно предлог-проектот, планирано беше Инфо-центарот за евроатлантски
интеграции да се отвори во текот на месец јуни 2018 година. Поради објективни
причини кои се објаснети подолу, Инфо-центарот беше отворен дури на 17 декември
2018 година што предизвика дел од активностите да бидат редизајнирани, со цел да
се постигнат целите на проектот и покрај тоа што Инфо-центарот работеше без
сопствен простор скоро до крајот на 2018 година.
1. Воспоставување на информативен центар за евроатлантски интеграции во
Скопје
Согласно предлог-проектот, предвидено беше просториите за работа на Инфоцентарот да бидат обезбедени од Владата на РСМ. За таа цел, со самото започнување
на спроведувањето на проектот Граѓанската асоцијација МОСТ беше во интензивна
комуникација со Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи
и Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење за Републиката – Скопје со цел да се изнајде начин за
отстапување на простор од страна на Владата.
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Постапката за отстапување на простор за инфо-центарот се одолжи и истата заврши
дури на 3 декември 2018 година кога беше потпишан Договор за отстапување на
користење на деловниот простор со Министерството за надворешни работи, а на 13
декември беше потпишан и Меморандум за соработка помеѓу МОСТ и
Министерството.

Отворање на Инфо центарот
По завршувањето на сите постапки и опремувањето на просторот со мебел и опрема,
Инфо-центарот и свечено беше отворен на 17 декември 2018 година. На настанот
говорници беа: г-ѓа Радмила Шеќеринска, заменичка на претседателот на Владата и
министерка за одбрана, г. Никола Димитров, министер за надворешни работи и
полковникот Зоран Јанковиќ, шеф на Канцеларијата за врски со НАТО во Скопје.
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2. Спроведување на истражување на јавното мислење
Истражувањето на јавното мислење за знаењето и ставовите на граѓаните за НАТО
беше спроведено во месец август. Прашалникот беше заеднички дизајниран од МОСТ
и ТИМ институт, компанијата која го спроведе истражувањето, при што беа одржани
состаноци со повеќе засегнати страни, вклучувајќи ги г. Стево Пендаровски, тогашен
Национален координатор за подготовка за членство на РСМ во НАТО, Канцеларијата
за врски со НАТО во Скопје, како и Нејзината Екселенција, г-ѓа Данијела Баришиќ,
амбасадор на Република Хрватска која е амбасада за контакт со НАТО во РСМ.
Истражувањето беше спроведено во периодот 14-24 август 2018, на примерок од
1.203 полнолетни испитаници, репрезентативен на национално ниво по старост, пол,
етничка припадност, место на живеење (урбано/рурално) и 8-те статистички региони
во РСМ.
Презентација на резултатите од истражувањето на јавното мислење
На 5 септември резултатите од истражувањето беа презентирани пред претставници
од Владата на РСМ. На презентацијата присуствуваа г. Стево Пендаровски,
Национален координатор за подготовка за членство на РСМ во НАТО, г. Бујар Османи,
Заменик на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања, г. Роберт
Поповски, министер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и
транспарентност, г. Марјан Забрчанец, Посебен советник за односи со јавност, г. Бојан

23

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

Маричиќ, Посебен советник за евроатлански интеграции и г. Дане Талески, Посебен
советник за надворешни работи.

На 10 септември резултатите од истражувањето беа презентирани пред останатите
поддржувачи на проектот. Презентацијата се одржа во просториите на амбасадата на
Велика Британија, и на истата присуствуваа претставници од амбасадите на Велика
Британија, Кралството Холандија, Соединетите Американски Држави и Република
Хрватска, претставници од Делегацијата на Европската унија во РСМ, како и
претставници од Канцеларијата за врски на НАТО во Скопје.
Резултатите од истражувањето исто така се користат при планирањето на останатите
активности на Инфо-центарот.
3. Организирани настани
И покрај тоа што Инфо центарот во текот на 2018 година не беше опремен со простор,
сепак во текот на оваа година беа организирани два настани – „Дебатираме за НАТО“,
на 17 септември 2018 година и конференција „Придобивките за Република Северна
Македонија од евроатлантските интеграции“, на 19 декември 2018 година.
Дебатираме за НАТО, 17 септември 2018 година
Настанот се одржа во амфитеатарот на Министерството за надворешни работи.
Говорници на настанот беа:
•
•

•
•
•
•

г. Никола Димитров, министер за надворешни работи;
д-р Соломон Паси, поранешен министер за надворешни работи на Република
Бугарија (2001-2005);
г. Никола Тодоров, адвокат, поранешен заменик на претседателот на Владата
на РСМ;
НЕ Ваутер Пломп, амбасадор на Кралството Холандија;
г. Исмет Рамадани, претседател на Евроатлантскиот совет на Северна
Македонија;
г. Драган Копривица, претставник од НАТО инфо-центарот од Подгорица, Црна
Гора.
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На настанот присуствуваа повеќе од 60 учесници, вклучувајќи претставници од
меѓународната заедница, Канцеларијата за врски со НАТО, Мисијата на ОБСЕ во
Скопје, Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија,
професори и експерти од областа, претставници од граѓански организации, студенти,
како и претставници од медиумите.
Придобивките за Република Северна Македонија од евроатлантските интеграции, 19
декември 2018 година
Настанот беше заеднички организиран од страна на Инфо-центарот за евроатлантски
интеграции и Факултетот за безбедност – Скопје.
На настанот говореа:
•
•
•

проф. д-р Никола Дујовски, Декан на Факултетот за безбедност, Скопје;
проф. д-р Николета Ѓукановиќ од Црна Гора;
проф. д-р Сотирис Сербос, Демократиус Универзитет на Тракија – Грција.

Покрај панелистите, на дебатата учествуваа и останати меѓународни и домашни
експерти и практичари, претставници на меѓународната заедница, претставници на
Канцеларијата за врски со НАТО, студенти и претставници на медиумите.
ДОНАТОРИ
Одделот за јавна дипломатија на НАТО, Амбасадата на Кралството Холандија,
Британската амбасада во Скопје, Министерството за одбрана и Министерството за
надворешни работи.
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ПРОГРАМА: МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ И СОРАБОТКА
ЕНЕМО

Граѓанската асоцијација МОСТ е членка на Европската мрежа на
организации кои набљудуваат избори (ЕНЕМО) од октомври 2004 г.
Во периодот 12–15 февруари 2018 година, во организација на ЕНЕМО во Подгорица се
одржа “Семинар за стратешко планирање” на кој присуствуваа претставници на
организации од ЕНЕМО кои биле дел од Секретаријатот на мрежата. На истиот настан
се ревидираше Стратешкиот план 2015-2012 на ЕНЕМО и се подготви нов акциски
план за период 2018-2020 година. Како одговор на насоката дадена на претходното
Годишно собрание на ЕНЕМО за негова регистрација, на овој настан се донесе одлука
да се започне со процесот на регистрирање на мрежата во Подгорица.

Во периодот 24-27 април 2018 година, во организација на НДИ, а како дел од
програмата за зајакнување на спроведувањето на изборите и на политичкиот процес
во регионот, во Белград се одржа Академијата за анализа на отворени податоци и за
набљудување на дезинформациите. На настанот беа присутни претставници на
граѓански организации од Централна и Источна Европа. На настанот се промовираа
методологиите за употреба и застапување за отворени податоци и за
идентификување на дезинформациите во изборните процеси.
Во периодот 4-7 октомври 2018 година во Херцег Нови, Црна Гора се одржа
Генералното собрание на ЕНЕМО на кое учествуваше и претставник на Граѓанската
асоцијација МОСТ.
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УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ
•

•

Јуни – претставник на МОСТ учествуваше на Академијата за иновативно граѓанско
набљудување на изборите, организирана од Националниот демократски институт
(НДИ) во Вашингтон, САД
Септември - претставник на МОСТ учествуваше на работилницата за мониторинг
на злоупотреба на државни ресурси, организирана од Меѓународната фондација за
изборни системи (ИФЕС), во Прага, Чешка

УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ НАБЉУДУВАЧКИ МИСИИ

•
•

Јуни – 1 краткорочен набљудувач во рамките на набљудувачката мисија на
ОБСЕ/ОДИХР на претседателските избори во Турција;
Декември - 3 краткорочни набљудувачи во рамките на набљудувачката мисија
на ЕНЕМО на парламентарните избори во Ерменија.

СТЕКНУВАЊЕ ИСКУСТВА
•

Декември - претставник на МОСТ учествуваше на обука за долгорочни набљудувачи,
организирана од ОБСЕ/ОДИХР, во Белград, Република Србија.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОДИНА
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Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, граѓанска и непартиска организација,
формирана во мај 2002-ра 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 Северна Македонија, регионот и светот.

Мисија
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 Северна
Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации,
институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.

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 Северна Македонија. Базата на податоци
со повеќеод 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 Северна 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.
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Со цел да се исполнат мисијата и целите на организацијата, своите активности во
МОСТ ги спроведува во рамките на следните програми:
 Отворени институции;
 Едукација и вклучување на граѓаните и
 Одговорност и транспарентност.

Првиот проект на организацијата којшто ги надмина очекувањата беше “Домашно
набљудување на парламентарните избори 2002 година”, што претставуваше
пионерски чекор во Северна Македонија. Оттогаш па наваму, МОСТ има набљудувано
вкупно 13 изборни процеси на национално ниво, 4 изборни процеси на локално ниво,
како и 5 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 Северна 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 Северна Македонија, со
што ќе ја задржи позицијата на лидер во граѓанскиот сектор.
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