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ЗА МОСТ 
 

Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, невладина и непартиска 
организација, формирана во мај 2002-та година, од страна на 
претставници на 20 граѓански организации од целата држава. 

Мисијата на МОСТ е да придонесе за градење на подемократска, 
постабилна и просперитетна Македонија, преку инволвирање на 
граѓаните во активности и проекти кои обезбедуваат 
транспарентност, одговорност и отвореност на државните 
институции кон вистинските потреби на граѓаните. 

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 26.000 волонтери со која располага 
организацијата е доволен доказ за тоа. 

Цели на организацијата се: 

 Едукација на граѓаните и поттикнување на нивно зголемено 
учество во општествените процеси во Македонија; 
 

 Зголемување на одговорноста на цивилите, политичките и 
владините институции кон потребите на граѓаните; 
 

 Зголемување на степенот на отвореност и транспарентност 
на сите субјекти и процеси во општеството. 

Со цел да се исполнат мисијата и целите на организацијата, своите 
активности МОСТ ги спроведува во рамките на следните 
програми: 

 Отворени институции; 
 

 Едукација и вклучување на граѓаните и 
 

 Одговорност и транспарентност. 
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Првиот проект на организацијата кој што ги надмина очекувањата 
беше “Домашно набљудување на парламентарните избори 2002 
година”, што претставуваше пионерски чекор во Македонија. 
Оттогаш па наваму, МОСТ има набљудувано 7 изборни процеси на 
национално ниво, 2 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 едукација и 
вклучување на граѓаните во политичките процеси со што 
придонесува во зголемувањето и одржливоста на знаењето на 
граѓаните за нивните граѓански и политички права и обврски. 

Одржувањето на отворен и постојан дијалог помеѓу граѓаните и 
нивните претставници во институциите на системот 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 
 

Во 2010-та година МОСТ започна два нови проекти во рамките на 
програмата “Отвореност и транспарентност”. Проектот 
“Застапување за отворени листи” е насочен кон подобрување на 
изборниот систем во Република Македонија преку воведување на 
систем со отворени листи. Со овој проект МОСТ сака да отвори 
јавна дебата за предностите и слабостите на системот со отворени 
листи, како и да ги информира граѓаните за можностите кои ги 
нуди овој систем. Проектот предвидува спроведување на кампања 
на национално ниво преку која секој граѓанин ќе биде запознаен 
со отворените листи и ќе може да донесе заклучок за тоа кој 
систем во поголема мера ги претставува неговите интереси. 

Вториот проект е “Одговорна, кооперативна и транспарентна 
локална самоуправа” и има за цел да ја следи работата на 6 
општини во Македонија, како и да им овозможи поголемо учество 
на граѓаните во процесот на креирање политики и донесување 
одлуки на локално ниво. Исто така,  проектот предвидува и 
изработка на “Водичи низ локалната самоуправа”, од кои едниот ќе 
биде наменет за граѓаните и граѓанските организации, а вториот за 
администрацијата на локално ниво. Периодично излегуваат и 
извештаи за работата на советниците. Во втората фаза, предвидено 
е овој проект да ги опфати сите 85 општини во Македонија. 

Оваа година, исто така, се спроведоа предвремени избори за 
градоначалник на општина Зајас, кои се одржаа во декември 2010-
та година. МОСТ ги набљудуваше и овие избори, при што беа 
покриени 100% од избирачките места во општината. 

Проектот “Прв пат гласам” постигна значаен успех со тоа што 
Министерството за образование и наука донесе одлука да ја 
инкорпорира материјата која беше предавана на работилниците 
кои беа дел од овој проект во наставната програма по предметот 
Граѓанско образование за четврта година. 

Останатите проекти – “Центар за застапување”, “Патуваме во 
Европа” и “Правен ресурсен центар” продолжија да се 
имплементираат и оваа година. 
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Од сето ова, може да се заклучи дека и 2010-та беше успешна 
година во која МОСТ продолжи да ја остварува својата мисија за 
градење на подемократска, постабилна и попросперитетна 
Македонија. 



Граѓанска Асоцијација МОСТ – Годишен Извештај 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 
МОСТ     Годишен извештај 2010 

ПРОГРАМА: ОТВОРЕНИ ИНСТИТУЦИИ 
 
 
 

ПРОЕКТ: ЦЕНТАР ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 

Проектот “Центар за 
застапување” започна да се 
имплементира во август 2009-та 

година, како резултат на потребата граѓаните да се вклучат во 
процесите на креирање политики и донесување одлуки и со тоа да 
влијаат на остварувањето на своите интереси. Овој проект, 
всушност, претставува продолжување на проектот “Канцеларија за 
контакт помеѓу НВО-и и Собранието на Република Македонија”, кој 
што исто така го спроведуваше МОСТ. 

Основна цел на проектот 

Целта на проектот е да придонесе за поинформирани и поактивни 
граѓани, како и зајакнување на капацитетите на граѓанските 
организации и нивно учество во процесите на креирање политики 
и донесување на одлуки. 

Специфични цели на проектот 

 Зајакнување на капацитетите на засегнатите страни во 
областа на застапувањето и лобирањето преку организирање 
на обуки и нудење  на експертиза; 
 

 Подигнување на свеста на засегнатите страни за нивните 
права и обврски како активни граѓани како и за можностите 
за нивно вклучување; 
 

 Информирање на релевантните засегнати страни за 
можностите за нивно вклучување во процесот на креирање 
на политики и донесување на одлуки.  

Активности и постигнати резултати 

Оваа година проектот навлезе во својата втора фаза и се 
имплементираше во текот на целата година. Од страна на експерти 
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од областа на застапувањето беше изготвен “Прирачник за 
застапување”, како и модул за едукација, кои служат како алатки 
за вршење на обука. Целта е преку овие алатки, знаењето да се 
пренесе на сите заинтересирани за застапувањето, но исто така и 
на граѓанските организации кои ќе имаат потреба од реализирање 
на конкретна кампања за застапување.  

Третата фаза од функционирањето на Центарот опфати одржување 
на обука на тема: “Развој и имплементација на кампањи за 
застапување”, во кој зедоа учество претставници од граѓански 
организации кои немале претходно искуство во спроведување на 
кампањи за застапување или пак планираат во иднина 
спроведување на активности на застапување. Учесниците на 
тренингот се здобија со теоретски и практични знаења за 
неопходните чекори за развој и имплементација на успешни 
кампањи за застапување, со посебен осврт на примената на новите 
интернет-технологии за целите на застапувањето. 

Идни очекувања 

“Центарот за застапување”, во рамки на своите цели, врз основа на 
однапред воспоставени критериуми ќе изврши селекција на 
неколку организации со кои ќе оствари натамошна заедничка 
соработка. Имено, следните чекори ќе се состојат од одржување на 
уште еден тренинг во рамка на кој одбрани членови од 
организациите, заедно со тимот на “Центарот за застапување”, ќе 
разменат теоретски и практични искуства за преточување на добро 
осмислени идеи за застапување во готови предлог-проекти, со 
посебен осврт на управувањето со проектен циклус. 

“Центарот за застапување” и понатаму ќе продолжи да работи на 
полето на поддршка и зајакнување на капацитетите на граѓанските 
организации и нивно учество во процесите на креирање политики и 
донесување на одлуки за остварувањето на нивните интереси и 
потреби, како и правата и интересите на нивните корисници и 
граѓаните воопшто.  

Интернет страница: www.advocacy.org.mk  

Донатори 
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Поддржувачи на овој проект се Балканскиот фонд за демократија 
(BTD) и Амбасадата на Кралството Холандија (во рамките на 
институционалната поддршка).  
 
КОНФЕРЕНЦИЈА: 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ 
СОБРАНИЕТО И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Согледувајќи го недоволното ниво на соработка помеѓу Собранието 
и граѓанскиот сектор во Македонија, на 18 јуни 2010-та година, 
Граѓанската организација МОСТ организираше конференција на 
тема “Институционални механизми за соработка помеѓу Собранието 
и граѓанскиот сектор во Република Македонија”.  
 
Цел на конференцијата 

Главната цел на конференцијата беше да даде јасни насоки за 
продолжување на соработката помеѓу Собранието на Република 
Македонија и граѓанскиот сектор, но, истовремено,  да придонесе и 
кон институционализирање на процесот на креирање на 
политиките. 
 
Активности и постигнати резултати 

На Конференцијата беа поканети и присуствуваа околу 80 
учесници, кои вклучуваа: пратеници од Собранието на Република 
Македонија, вработени во службите на Собранието како и 
претставници од граѓанските организации и меѓународната 
заедница. Во насока на анимирање на пошироката јавност, на 
конференцијата беа поканети и присуствуваа повеќе национални и 
локални електронски медиуми, како и пишани медиуми. 

Во рамките на конференцијата покрај воведните обраќања, беа 
одржани три панел дискусии: 
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1. Механизми за соработка помеѓу граѓанските организации и 
Собранието на Република Македонија. 

2. Надзорни расправи и јавни сослушувања – дали и како се 
користат? 

3. Соработка помеѓу Собранието и граѓанските организации во 
процесот на пристапување кон ЕУ. 

На секоја од овие дебати учествуваа по тројца воведничари од 
соодветната област, при што презентираа своја анализа и 
заклучоци за моменталната состојба во областа која беше предмет 
на расправа. Потоа, учесниците преку активна дискусија разменија 
мислења за потребата од институционални механизми за 
подигнување на стандардите за соработка, како и зајакнување на 
довербата помеѓу Собранието и граѓанските организации во 
Република Македонија. 

Беше подготвен Извештај за конференцијата, во кој беа содржани 
сите заклучоци и препораки кои произлегоа од сесиите опфатени со 
конференцијата. Извештајот беше дистрибуиран до сите учесници 
на конференцијата, како и до сите пратеници во Собранието на 
Република Македонија. Она што особено радува е што сите 
присутни на конференцијата ја препознаа и признаа потребата за 
блиска соработка помеѓу граѓанскиот сектор и Собранието за нивна 
заемна корист. Исто така, акцентот на дискусиите којшто беше 
ставен врз потребата од продуктивен дијалог, постојана 
комуникација и размена на информации помеѓу граѓанскиот сектор 
и Собранието на Република Македонија, ја нагласува нужноста од 
обострана посветеност кон надминување на сите бариери и 
предрасуди. Двете засегнати страни треба да бидат во состојба да 
се потпрат една на друга, да се надополнуваат една со друга, за 
крајниот резултат да биде навистина во корист на граѓаните – 
легитимни и применливи политики и одлуки. 
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Донатори  

Конференцијата беше финансирана од Амбасадата на Кралството 
Холандија и поддржана од Собранието на Република Македонија. 
ПРАВЕН РЕСУРСЕН ЦЕНТАР 

 

Бесплатниот 
пристап кон 
легислативата во 
многу европски 
земји е востановена 
практика, додека 
кај нас претставува 
финансиски скапа 
инвестиција. 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 
www.pravo.org.mk e уникатен, лесно достапен и бесплатен ресурс 
кој што на граѓаните им дозволува пристап до целокупното 
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законодавство на Република Македонија, како и бројни 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 
може да ја плати секој граѓанин. 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, без разлика дали тој може, или 
не може да си го дозволи тоа. Потребата од овој портал е јасно 
видлива од показателите и повратните реакции од корисниците.  
 
Во текот на 2010-та година се регистрирале 20.398 корисници. 
Просечниот број на дневни посети на порталот изнесува 1809. 
 
Во овој период, на порталот беа објавени: 78 закони, 227 измени и 
дополнувања на закони, 5 ратификации на меѓународни договори, 
34 одлуки на Уставен суд, 73 новости кои се однесуваат на 
законската регулатива и 2 анализи на правни прашања. 
 
Од креирањето на порталот во 2004 г. заклучно со 31.12.2010 
вкупно се објавени: 884 закони, 1744 измени и дополнувања на 
закони, 358 ратификации на меѓународни договори, 310 одлуки на 
Уставен суд, 165 пресуди на Врховен суд на Република Македонија, 
2503 пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права во кои 
како тужена страна се јавува Република Македонија и 38 анализи 
на правни прашања. 

Интернет страница: www.pravo.org.mk 
 
Донатори 

Проектот беше поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија 
во првите седум месеци од 2010 г., а потоа проектот стана 
самоодржлив. 
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ПРОЕКТ: ОТВОРЕН ПАРЛАМЕНТ 

 

На 7-ми мај, Собранието на Република Македонија, во соработка со 
Граѓанската асоцијација МОСТ и Националниот демократски 
институт (NDI) ја организираше манифестацијата “Отворен 
парламент”.  
 
Цели на проектот 

Целите на проектот се: доближување на Собранието како највисок 
претставнички и законодавен орган до граѓаните, промовирање на 
Собранието како отворена и транспарентна институција, 
подобрување на комуникацијата помеѓу пратениците и граѓаните, 
од една страна, и комуникацијата помеѓу пратениците и 
граѓанските организации, од друга страна. 
 
Активности и постигнати резултати 

Во рамките на проектот беше организирана посета на граѓаните во 
Собранието, при што околу 600 граѓани имаа можност да го посетат 
Собранието. Беше организирана и дебата на тема: “Кон отворен и 
транспарентен дијалог помеѓу Собранието на РМ и граѓанскиот 
сектор”. На дебатата учествуваа пратеници, претставници од 
граѓанските организации и претставници од медиумите. 
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ПРОГРАМА: ЕДУКАЦИЈА И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
 
 
 

ПРОЕКТ: ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА ОТВОРЕНИ ЛИСТИ 

 

Проектот “Застапување за отворени листи” е насочен кон 
подобрување на изборниот систем преку воведување на систем со 
отворени листи за избор на политичките претставници. Идејата за 
овој проект тлее веќе 3-4 години, и е базирана врз основа на 
учеството и искуствата на граѓанската асоцијација МОСТ во 
изборните процеси во земјава. Сепак, поради изборните процеси 
во 2008-та и 2009-та г., МОСТ започна да го спроведува овој 
проект во 2010-та г. 

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 систем со отворени листи. 

Специфични цели на проектот 

 информирање на јавноста за концептот на отворени листи и 
добивање на поддршка за проектот; 
 

 отворање на јавна дебата во сите сфери на општеството за 
значењето на концептот на отворени листи; 
 

 лобирање за изменување и дополнување на Изборниот 
законик во насока на воведување на пропорционален 
изборен систем со отворени листи. 

Активности и постигнати резултати 

Проектот “Застапување за отворени листи” започна во ноември 
2010-та година и ќе се спроведува до ноември 2011-та г. 
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Првата фаза од проектот претставуваше подготвителна фаза во 
која тимот за имплементација разви стратегија за спроведување на 
кампања за застапување и лобирање. За таа цел, помеѓу првите 
активности кои беа преземени беше спроведувањето на 4 фокус-
групи чија што цел беше да се утврдат позитивните и негативните 
страни на системот со отворени листи, со посебен акцент врз 
импликациите од негова имплементација во Република Македонија.  

За соодветно да се одговори на потребите на одржувањето на 
фокус-групите, по внимателно разгледување, тимот за 
имплементација одлучи да ангажира експерт од областа. Фокус-
групите се одржаа во ноември 2010-та година, беа составени од 
релевантни засегнати страни, поделени во четири групи: 

 експерти од областа на изборната легислатива; 

 претставници од граѓански организации кои делуваат на 

територијата на целата држава, на национално и локално 

ниво; 

 пратеници од Собранието на Република Македонија и 

 претставници на локални ограноци на политички партии. 

 

Врз основа на заклучоците кои произлегоа од фокус-групите, тимот 
за имплементација, во соработка со консултантот и советникот за 
медиуми, разви порака која ќе биде слоган по кој ќе биде 
препознаена кампањата и сите нејзини активности насекаде во 
општеството. Со цел да се утврди дали развиената порака 
соодветно го претставува концептот на отворени листи, тимот за 
имплементација заедно со консултантот одлучи да се спроведат 
дополнителни 3 тест фокус-групи, составени од граѓани од 
македонско и албанско етничко потекло, како и од претставници од 
граѓанскиот сектор, кои се одржаа во декември 2010-та година. 

Заклучоците кои произлегоа од овие фокус-групи му дадоа насоки 
на тимот за имплементација во која насока да ја доразвие и 
подобри пораката за соодветно претставување на концептот на 
отворени листи. На крајот, беше избрана пораката: “Гласај за име 
и презиме – твојот избор да биде личност”. 
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По овие активности беше дизајниран постер за кампањата. 

Дополнително, тимот одлучи да се изработи и видео-спот, со цел на 
граѓаните да им се објаснат разликите помеѓу сегашниот изборен 
систем и системот со отворени листи.  

Идни активности 

Како составен дел од подготвителната фаза ќе биде и изработката 
на интернет-страница од страна на компанија за развој на 
интернет-технологии, која ќе претставува средиште на сите 
информации во врска со концептот на отворени листи, како и место 
каде што граѓаните ќе можат да добијат корисни информации за 
активностите и текот на кампањата. 

Со цел да се измери влијанието кое кампањата ќе го има врз свеста 
на граѓаните за концептот на отворени листи, тимот за 
имплементација ќе спроведе две истражувања на јавното мислење 
за концептот отворени листи, едно на почетокот и едно на крајот 
на кампањата.  

Во рамките на идните активности, Граѓанската асоцијација МОСТ 
ќе организира и национална конференција за промоција на 
кампањата и предвидените активности. Понатаму, со цел да се 
обезбеди широка поддршка за концептот на отворени листи, ќе се 
бараат поддржувачи на идејата за отворени листи од различни 
области на делување, со различни искуства и експертиза. Со цел 
да се допре и до оној дел од популацијата кој не користи интернет, 
во дневните, неделните и месечните весници и списанија ќе се 
објавуваат статии за концептот на отворени листи.  

Дополнително, ќе се спроведуваат и дебати на локално ниво на 
територијата на целата држава. Како една од предвидените 
проектни активности е и формирањето на работна група составена 
од експерти од областа на изборната легислатива, која ќе има за 
задача да изработи амандмани на Изборниот законик. 
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На крајот од кампањата ќе се организира јавна дебата на 
национално ниво која ќе ги сумира предностите и слабостите на 
концептот на отворени листи и можноста за негова примена во 
Република Македонија. 

Донатори 

Овој проект е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави и Амбасадата на 
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска. 

 
 
 

ПРОЕКТ: ПРВ ПАТ ГЛАСАМ 

 

Проектот “Прв пат гласам” е насочен кон едукација на граѓаните 
кои треба за првпат да го остварат своето право на глас, со цел да 
се запознаат со нивните права и обврски како идни гласачи, како и 
да ги разберат демократските процеси и институции, што понатаму 
игра важна улога во нивното вклучување во процесот на креирање 
политики и донесување на одлуки. 

Проектот започна да се спроведува во септември 2004-та година, 
во соработка со Министерството за образование и наука. Првата 
фаза од проектот се спроведе во текот на учебната 2004/2005 
година. Резултатите кои  беа постигнати во првата фаза доведоа до 
продолжување на проектот и во наредните 6 учебни години, 
заклучно со учебната 2010/2011.  

Од самиот почеток на имплементација на проектот, заклучно со 
2010-та година,  одржани се вкупно 871 работилница и едуцирани 
се повеќе од 23.000 матуранти во 104 средни училишта во 
Република Македонија. 
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Постигнати резултати во рамките на проектот “Прв Пат 

Гласам”, 
 во периодот 2004 – 2010 

Учебна 
година 

Период 
Број на 

училишта 
Број на 

работилници 
Едуцирани 
матуранти 

2004/2005 
Септември – 

Декември 2004 
6 51 1398 

Јануари – Јуни 2005 7 69 2121 

2005/2006 
Септември – 

Декември 2005 
7 55 1694 

Јануари – Јуни 2006 9 83 2398 

2006/2007 
Септември – 

Декември 2006 
11 81 2142 

Јануари – Јуни 2007 9 79 2110 

2007/2008 
Септември – 

Декември 2007 
1 7 173 

Јануари – Јуни 2008 18 152 3945 

2008/2009 
Септември – 

Декември 2008 
9 69 1976 

2009/2010 Јануари – Јуни 2010 
27 225 5682 

2010/2011 
Септември – 

Декември 2010 
 Вкупно 104 871 23639 

 
 
Цели на проектот 

Основна цел на проектот е подигнување на свеста и едукација на 
граѓаните за нивните права и обврски како гласачи, изборните 
процеси, како и важноста на концептот на активно граѓанство. 
Крајната цел на проектот е целосно инкорпорирање на оваа 
материја во редовната наставна програма во средните училишта. 
 
Активности и постигнати резултати 

Шестата фаза од проектот “Прв пат гласам” започна да се 
имплементира во второто полугодие од учебната година 2009/2010 
и продолжи во првото полугодие од учебната 2010/2011, во 
периодот декември 2009 – декември 2010 г.  

Во март 2010-та година беше потпишан “Меморандум за соработка” 
со Министерството за образование и наука, со кој и официјално 
беше означен почетокот на проектот.  
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Согласно предлог проектот во рамките на имплементацијата на оваа 
фаза беа вклучени 14 предавачи, кои одржаа 2251 работилници во 
27 средни училишта низ целата земја, на кои присуствуваа 5682 
матуранти. Земајќи ги во предвид податоците од изминатите 
години, може да се забележи дека ова беше најуспешната фаза од 
овој проект. 

Темите на работилниците опфаќаат: 
изборен циклус, избирачки список, 
изборна кампања, изборна 
администрација, процесот на денот на 
гласањето, улогата на набљудувачите, 
како и важноста на активниот 
граѓанин за развојот на 
демократијата. При изборот на 

училиштата се води грижа да се опфатат ученици од различни 
насоки на образование, како и од 
различни делови на државата. 

Учениците беа многу задоволни од 
спроведените работилници, со тоа 
што 81% од нив оцениле дека 
информациите од работилниците им 
помогнале да ги расчистат 
нејаснотиите во врска со изборниот 
процес. 

За потребите на проектот МОСТ одржува специјално изработена 
интернет-страница, www.prvpatglasam.org.mk, со цел на идните 
гласачи да може да им даде одговор на прашањата поврзани со 
изборните процеси во земјава. Покрај тоа, интернет страницата 
содржи и информации за одржаните работилници во средните 
училишта.  

Во рамките на имплементацијата на проектот МОСТ соработуваше 
со Министерство за образование и наука и Бирото за развој на 
образованието, при што беше формирана работна група чија главна 
задача беше да развие документ кој ќе биде искористен во 
понатамошниот развој на наставните програми во предметите 

 
1 Поради буџетски заштеди и кофинансирање од други донатори, покрај 
планираните, беа организирани дополнителни 15 работилници. 
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Социологија, Граѓанско образование и Вовед во правото. Доколку 
промената во наставната програма не е возможна, овој документ би 
бил искористен како дополнителен ресурс при предавањето на овие 
предмети.  

Сепак, крајната цел на МОСТ е да се креира целосно поглавје кое 
ќе биде вметнато во овие предмети. На тој начин матурантите ќе 
имаат можност да се стекнат со потребните информации поврзани 
со нивното учество во политичкиот и општествениот живот во 
државата. За постигнување на оваа цел МОСТ континуирано работи 
на целосно инкорпорирање на овие теми во наставните програми.  

На 23 април 2010-та година Министерството за образование и 
наука донесе одлука за изменување и дополнување на наставната 
програма по предметот Граѓанско образование за IV година за сите 
струки и профили во средното стручно образование, освен за 
образовните профили од економска, правна и трговска струка. 
Измената беше направена во делот “Политичко преставување, 
изборите и политичките партии” каде што се додадоа следниве 
поглавја: 

 Значење и функција на изборите; 
 

 Изборни системи и видови избори и 
 

 Избирачко право. 

Одлуката започна да се применува од наредната учебна година, 
2010/2011, со што институционалната и финансиската 
самоодржливост на овој проект е во голема мера обезбедена. 

Интернет страница: www.prvpatglasam.org.mk 
 
Донатори 

Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија и Амбасадата 
на Кралството Холандија. 
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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. Со 
оглед на тоа дека 
Република 
Македонија не е 

членка на Европската Унија, а до 2009-та година беа потребни визи 
за евентуална посета на земји од ЕУ, разбирливо е дека ова 
претставуваше ограничување на можностите за патување на 
македонските граѓани. Поради тоа, МОСТ се реши да го спроведе 
овој проект со кој на младите луѓе им се овозможи за еден момент 
да се почувствуваат како космополити – граѓани на светот. 

 
Цел на проектот 

Целта на проектот “Патуваме во Европа” е на најдобрите студенти 
да им се  даде можност за едукативно-туристичко патување во 
Европа кое ќе им овозможи 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 и да ја промовираат Македонија во Европа. 
 
Активности и постигнати резултати 

Овој проект се реализира веќе 4 години. Оваа година, проектот се 
спроведе во периодот јуни-септември при што 13 претставници на 
најдобрите студенти од завршните години на различни Факултети и 
Универзитети, еден месец бесплатно патуваа низ Европа. Во 
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рамките на проектот беше објавен конкурс и се направи избор на 
најдобрите кандидати кои беа рангирани по неколку критериуми, 
со цел да бидат избрани токму оние студенти кои навистина би 
сакале и заслужуваат да патуваат надвор од Македонија. 

Студентите беа мисионери, кои ја 
ширеа културата на дијалог и 
размена на идеи и вредности, а 
воедно и ја запознаа Европа и 
нејзините граѓани со младите од 
Македонија. Преку проектот се 
подигна и нивото на свест кај 
младите во Македонија за важноста 
на успехот во текот на 
образованието, вредност која 
значително го изгуби своето 
значење во текот на транзицијата. 
Оваа акција го промовираше 
образованието како важен елемент 
за успех во животот.  

По патувањето, кое беше 
реализирано во периодот јули-

август 2010-та г., студентите гостуваа во неколку телевизиски и 
радио емисии, а освен тоа во голем дел од дневните весници беа 
објавени написи со приказни на студентите за европските 
вредности и пораки до граѓаните на Република Македонија за 
важноста на демократските вредности и процеси. 

Во септември 2010-та г. беше 
организирана изложба на 
фотографии направени за 
време на патувањето, на која 
исто така беше прикажан и 
краток филм за почетокот на 
патувањето во Берлин. Со цел 
да се поттикне креативноста на 
студентите, беше предвидено 
тие да напишат есеј (патепис) 
за своите доживувања, како и 

да испратат фотографии од највозбудливите моменти од 



Граѓанска Асоцијација МОСТ – Годишен Извештај 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 
МОСТ     Годишен извештај 2010 

патувањето. За најдобриот есеј и за најдобрата фотографија беа 
обезбедени симболични награди. 

Потсетувајќи се на патувањето, еден од студентите во својот есеј 
напиша: “Патувањето... Беше очекувано возбудливо, но ако некој 
ми раскажуваше дека ќе биде до толку друштвено, забавно, 
герилски, откачено... е немаше да му верувам! И се почна како што 
се очекуваше да продолжи - чекање на авион (што ни ги припреми 
нервите за понатамошните чекања на возовите), трчање со 100 
кила на грб за да го фатиме возот од Дизелдорф до Берлин (што се 
разбира претендираше да ни ја подобри кондицијата за понатаму) 
и со пристигнувањето на првата дестинација, збунето гледање 
нагоре кон големите градби со прстот во уста, сликање на 
најобична појава која за нас не е секојдневна (на пример, 
ветерници, улици, продавници, понекогаш случајни минувачи...) и 
смеење кое почнуваше сабајле и завршуваше се додека не 
заспиевме за следното утро да продолжи со истиот интензитет.“ 

Дополнителни информации за проектот, како и фотографии и дел 
од впечатоците на студентите можат да се најдат на Интернет и на 
“Facebook”-страницата на проектот. 

Интернет-страница: www.patvoevropa.org.mk 

“Facebook”-група: Патуваме во Европа 
 
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. 
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ПРОЕКТ: ГЛОБАЛЕН ДЕН НА ИЗБОРИ 

 

Започнувајќи од 2009-та г., Граѓанската асоцијација МОСТ, во 
соработка со Државната изборна комисија, го организира 
одбележувањето на Глобалниот ден на изборите, кој се прославува 
во првиот четврток од февруари. 
 
Цел на проектот 

Промовирање на меѓународните стандарди за фер и слободни 
избори и важноста на изборите за демократијата. 
 
Активности и постигнати резултати 

Оваа година, Глобалниот ден на избори се одржа на 4 февруари. 
Во рамките на проектот, МОСТ организираше посета на Државната 
изборна комисија при што на ученици од 5 средни училишта во 
Скопје им беше овозможено да се запознаат со работата на ДИК и 
со процесот на гласање. Еден од посетителите истакна: 
“Политиката во нашата земја е на ниско ниво. Се води лоша 
политика и неопходни се нови критериуми во светот на политиката, 
бидејќи ова што го имаме досега не е доволно. Политиката и 
политичарите најпрво треба да ги решаваат проблемите со 
стандардот на граѓаните, а потоа да обезбедат подобра положба на 
Македонија на меѓународен план, и во сите други сфери од 
живеењето”. 

По посетата, во просториите на ДИК се одржа прес-конференција 
на која покрај медиумите, присуствуваа и голем број гости, меѓу 
кои и претставници од политичките партии, како и претставници на 
дипломатскиот кор во земјата. 
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ПРОГРАМА: ОДГОВОРНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
 
 
 
ПРОЕКТ: ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЗАЈАС 2010 

 

Како резултат на оставката на 
поранешниот градоначалник на 
општина Зајас, беа распишани 
предвремени избори за градоначалник 
на општина Зајас, кои се спроведоа на 
5 декември 2010 г. За прв пат во 

историјата на изборните процеси во Република Македонија, беше 
номиниран и потврден само еден кандидат.  
 
Цели на проектот 

Целите на овој проект беа: зголемување на транспарентноста на 
изборниот процес и одговорноста на изборната администрација 
преку вклучување на граѓаните во изборниот процес како 
непартиски набљудувачи, како и почитување на правото и 
законите при спроведување на гласањето на избирачките места. 
 
Активности и постигнати резултати 

Во рамките на овој проект беа спроведени неколку активности во 
насока на зголемување на транспарентноста на целиот изборен 
процес: 

 Набљудување на работата на Државната изборна комисија и 
на Општинската изборна комисија; 
 

 Набљудување  и известување за однесувањето на 
учесниците во изборната кампања; 
 

 Регрутирање, тренинг и распоредување на волонтери - 
набљудувачи; 
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 Набљудување на изборниот ден и 
 

 Известување на јавноста за резултатите од набљудувањето, 
како и оценување на изборниот процес. 

За набљудување на предвремените избори за градоначалник на 
општина Зајас 2010, “МОСТ” акредитираше и обучи 52 
граѓани/волонтери. Поради сеопфатно следење на процесот на 
гласање, МОСТ мобилизираше и обучи 32-ца статични 
набљудувачи, кои беа распоредени во 16 тима од по двајца 
набљудувачи кои ги опфатија сите избирачки места во општината. 
Гласањето беше набљудувано во текот на целиот изборен ден, 
вклучувајќи ги процедурите за отворање и затворање на 
избирачките места. Дополнително, на терен беа распоредени и два 
мобилни тима кои имаа за цел да ги посетат избирачките места и 
да им пружат логистичка поддршка на статичните набљудувачи.  

Дополнително, под лупата на набљудувачите на МОСТ се најде и 
работата на Државната изборна комисија и на Општинската 
изборна комисија, а набљудуван беше и процесот на поднесување 
приговори и тужби за постапката за гласање, сумирање и 
утврдување на резултатите од гласањето. 

За успешно спроведување на проектот, ангажирана беше 
регионалната канцеларија на МОСТ во Кичево. Размената на 
информации со нив, покрај во редовна секојдневна комуникација, 
беше направена и на специјално организирана брифинг-сесија. 

Медиумска активност 

Пред денот на изборите, МОСТ одржа една прес-конференција со 
цел да ја најави мисијата и да информира за распоредувањето на 
набљудувачите и нивниот изглед. По завршувањето на  изборниот 
ден, МОСТ издаде соопштение за јавноста и подготви 
прелиминарен извештај за процедурата на гласањето. Сите 
релевантни информации во врска со изборите се  достапни на 
интернет-страницата на МОСТ.  

Генерална оценка на МОСТ за предвремените избори за 
градоначалник на општина Зајас во 2010 година 
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Според добиените информации од набљудувачите и регионалните 
координатори, предвремените избори за градоначалник на 
општина Зајас 2010-та се спроведоа во мирна атмосфера и во 
најголем дел во согласност со домашните стандарди. Сепак, 
Граѓанската асоцијација МОСТ е загрижена поради континуираната 
појава на семејно и групно гласање, како и гласањето во име на 
друг. 

Поради фактот што само еден кандидат учествуваше на изборите, 
изборната кампања помина во мирна атмосфера со мал број на 
организирани средби со граѓаните и активности, кои главно беа 
сведени на кампања од врата до врата. Покрај тоа, набљудувачите 
известија и за вклученост на малолетни лица во изборните 
активности.   

Државната изборна комисија (ДИК) своите обврски ги изврши јавно 
и транспарентно, почитувајќи ја однапред поставената временска 
рамка и законските рокови.  

Според законските обврски, Општинската изборна комисија (ОИК) 
на Зајас требаше да организира и спроведе вкупно 5 тренинг сесии 
за членовите на избирачките одбори (ИО). И покрај огромните 
вложени напори, останува фактот дека не сите членови на ИО 
присуствуваа и ја добија потребната обука. 

Како и да е, овие избори уште еднаш покажаа дека има уште многу 
да се работи, посебно во руралните области, ако сакаме да се 
спроведат избори според меѓународните стандарди.  

Донатори 

Овој проект беше поддржан од Швајцарската агенција за 
меѓународен развој, Амбасадата на Обединетото Кралство на 
Велика Британија и Северна Ирска и Амбасадата на Соединетите 
Американски Држави. 
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ПРОЕКТ: ОДГОВОРНА, КООПЕРАТИВНА И ТРАНСПАРЕНТНА 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Со процесот на децентрализација во Р Македонија општините и 
градоначалниците се здобија со поголеми надлежности, не само за 
прашања од локален карактер туку и за прашања како што е 
економскиот развој на локално и регионално ниво. Со 

имплементирањето на 
втората фаза од 
децентрализацијата, 
најголем дел од општините 
добија можност за 
остварување на поголем 
приход, а со тоа и можност 
за подобрување на 
условите и квалитетот на 

живот на локалните заедници. Локалните самоуправи се соочија со 
повеќе проблеми, меѓу кои беа обвинувањата за корупција, лошо 
планирање и извршување на буџетот, како и затворено и 
нетранспарентно функционирање. Заинтересираноста на граѓаните 
за прашањата на креирање политики и донесување одлуки на 
локално ниво и нискиот степен на знаење за нив, од една страна, и 
вклучувањето во тие процеси, од друга страна, се поставуваат како 
сериозен предизвик.  
 
Како резултат на гореспоменатото, Граѓанската асоцијација МОСТ 
започна да го реализира проектот “Одговорна, кооперативна и 
транспарентна локална самоуправа”, кој се спроведуваше во 
периодот февруари 2010 - декември 2010, а ќе продолжи и во 
наредната година. Со овој проект МОСТ за прв пат ги насочи 
своите активности и капацитети кон полето на локалната 
самоуправа.  
 
Искуството кое беше стекнато преку реализирањето на проекти на 
национално ниво беше од голема важност при креирањето и 
спроведувањето на проектот. Целна група на овој проект се 
единиците на локална самоуправа во Македонија. Во оваа фаза од 
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процесот беа вклучени 6 општини: Крива Паланка, Штип, Гостивар, 
Осломеј, Могила и Дебарца.   
 
Цели на проектот 

Општата цел на проектот е придонес кон зголемено граѓанско 
учество во процесот на креирање политики и носење одлуки на 
локално ниво и подобрување на отчетноста, отвореноста и 
транспарентноста на локалната самоуправа. 
 
Активностите во рамките на проектот се во насока на 
обезбедување на долгорочните цели на проектот: 
  
 Зголемување на свеста и подобрување на знаењето за 

начинот и можностите за вклучување на граѓаните, 
граѓанските организации, бизнис заедницата и 
заинтересирани групи во процесите на креирање политики и 
донесување одлуки; 
 

 Зголемување на свеста кај јавната администрација во 
локалната самоуправа и избраните членови на советите на 
општините за начините и можностите на граѓанското учество 
во процесот на донесување одлуки на локално ниво како и 
за принципите на антикорупција и транспарентност; 
 

 Зголемен проток на информации за работата и успешноста на 
советите на  единиците на локална самоуправа помеѓу 
граѓаните/избирачите; 
 

 Создаден канал за двонасочна комуникација помеѓу 
засегнатите страни во процесот на креирање политики и 
донесување одлуки на локално ниво. 

 
Активности и постигнати резултати 

Во рамките на проектот се спроведоа 3 вида на активности: 
 
1. Подготвителна фаза во која се обезбедија потребните 
предуслови за имплементирање на проектот: 
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 избор на 6 општини кои беа вклучени во проектот; 
 

 потпишување на Меморандуми за соработка со 6 општини 
претставени преку градоначалниците. 

2. Подготовка, дистрибуција и промоција на „Мојот советник“, 
публикација која дава преглед за работата и функционирањето на 
локалната самоуправа, во период од 6 месеци. 

 
 анализа на записниците од одржаните седници на 

општинските совети (број на присуства и отсуства, број на 
дискусии, број на гласања на советниците); 

 
 анализа на спроведените процедури на јавни набавки (вид 

на јавни набавки, пријавени економски оператори, добитник 
на јавните набавки итн.); 
 

 во октомври 2010-та г. издадени се првите 6 извештаи “Мојот 
советник” за секоја општина одделно, со податоци од 
спроведените анализи, за периодот јануари-јуни 2010 г. 

 
3. Бела листа на приоритети 

 
 во периодот ноември-

декември 2010 г. 
организирани се 
средби на граѓани, 
граѓански организации 
и заинтересирани 
страни со 
претставници на 6-те 

општини и градоначалниците на кои се детерминираа околу 
65 приоритети за решавање на проблемите на граѓаните со 
помош на општинскиот буџет за наредната година. 
 

 издадени 6 листи на приоритети и дистрибуирани до 
советниците и градоначалниците пред самото одржување на 
седниците наменети за донесување на буџетот за наредната 
година; 
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 во рамките на буџетите за следната 2011 година, во целните 
општини предвидена е реализација на околу 20 приоритети 
од Белата листа кои беа идентификувани од страна на 
граѓаните. 

 
Во текот на спроведувањето на проектот беа одржани 7 прес-
конференции,  една на национално и шест во општините каде што 
се спроведуваше проектот, а активностите беа медиумски покриени 
со повеќе од 40 прилози.  
 
Идни очекувања 

Следната година се очекува да се подготват и издадат водичите 
низ локалната самоуправа, наменети за граѓаните и граѓанските 
организации и администрацијата на локално ниво. Водичите ќе 
дадат насоки за граѓаните, граѓанските организации и 
администрацијата на локално ниво за вклучување на граѓаните во 
процесот на донесување одлуки и креирање политики на локално 
ниво.  

Исто така, во јануари 2011-та г. се очекува излегувањето на 
вторите извештаи “Мојот советник” за периодот јули-декември 2010 
г. 

Во текот на имплементацијата на проектот МОСТ се здоби со 
капацитети да продолжи со спроведување на активностите на 
локално ниво и со таа помош, како продолжение на овој проект, во 
следната година МОСТ ќе го спроведува проектот “Стандарди за 
одржливост на одговорноста, кооперативноста и транспарентноста 
на локалната самоуправа”, во кој ќе бидат вклучени сите 85 
единици на локалната самоуправа (ЕЛС). 

Интернет страница: www.mojotsovetnik.org.mk 
 
Донатори 

Проектот беше финансиран од Швајцарската агенција за развој 
(SDC), во рамките на програмата Civica Mobilitas (администрирана 
од страна на ЦИРа), како и од амбасадата на Кралството Холандија.  
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ДРУГИ АКТИВНОСТИ 
 
 
 

СОРАБОТКА СО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Од самиот почетокот на своето постоење Граѓанската асоцијација 
МОСТ остварува плодна и успешна соработка со Собранието на 
Република Македонија, како највисок претставнички орган на 
граѓаните.  
 
Активности и постигнати резултати 

Граѓанската асоцијација МОСТ беше имплементирачки партнер на 
Фондацијата за демократија Вестминстер (WFD) на проектот 
“Јакнење на капацитетите на Собранието на РМ”. Во рамките на 
проектот, Граѓанската асоцијација МОСТ, по барање на 
пратениците во Собранието, подготвуваше компаративни анализи 
на определени предлог-закони поднесени до Собранието на РМ. 

Исто така, во рамките на проектот “е-Собрание”, МОСТ обезбедува 
техничка помош при подготвувањето на електронските верзии на 
стенограмите од поранешните мандати на Собранието, кои целосно 
се пренесуваат на интернет-страницата на Собранието. Со ова, 
секој граѓанин кој би сакал да се информира за некоја поранешна 
седница, за некој говор на пратеник, со само неколку “клика” може 
да ги најде стенограмите од сите седници на Собранието од 
осамостојувањето на Македонија па наваму. Оваа година се 
подготвени електронските верзии на стенограмите од мандатот 
1994-1998 г., и дел од стенограмите од мандатот 1990-1994 г., со 
што стенограмите од сите седници на Собранието станаа достапни 
за јавноста. 
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КОНФЕРЕНЦИЈА: НЕЗНАЈНО БЛИСКИ, СОСЕДСТВОТО И 
ОПШТЕСТВОТО НА БАЛКАНОТ 

 

Граѓанската асоцијација МОСТ во име на Фондацијата Роберт Бош 
на 11-ти ноември 2010-та г. организираше конференција на тема: 
“Незнајно блиски, соседството и општеството на Балканот”. Во 
рамките на конференцијата беше промовирана антологијата од 
раскази и есеи “Другиот покрај мене” во која се застапени 
дваесетина писатели од балканските земји. 
 
Цел на проектот 

Основна цел на проектот беше да фацилитира јавна дебата за 
политичките и општествените случувања на Балканот, како и да ги 
промовира процесите на меѓусебно разбирање и консолидирање. 

Активности и постигнати резултати 

На конференцијата беа поканети четворица од авторите во книгата 
“Другиот покрај мене”, но само двајца од нив беа во можност да 
присуствуваат на настанот. Покани беа испратени и до 40-ина 
граѓански организации, Македонската академија на науките и 

уметностите, Институтот за 
социолошки и политичко-
правни истражувања, 
Факултетите за политички 
науки од различни 
Универзитети, сите 
национални медиуми, 

голем број локални медиуми и дневни весници. 
 
На настанот присуствуваа и активно учествуваа околу 40-ина 
граѓански организации, универзитетски професори, политички 
претставници, студенти и претставници од медиумите.  

Сите учесници на конференцијата заклучија дека потребата од 
вакви настани е повеќе од очигледна и изразија заинтересираност 
за учество во вакви и слични настани и проекти, кои би биле 
насочени кон трансцендирање на етничките граници и 
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промовирање на процесите на помирување на Балканот. Исто така, 
учесниците сметаат дека треба да постои поголемо ниво на 
соработка помеѓу балканските граѓански организации кои работат 
на овие теми. 
 
Донатори 

Проектот беше поддржан од Фондацијата Роберт Бош. 
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МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ И СОРАБОТКА 
 

Граѓанската асоцијација МОСТ е членка на Европската мрежа на 
организации кои набљудуваат избори (ENEMO) 2 од октомври 2004 
г. 

Почнувајќи од ноември 2009 г. позицијата Генерален секретар на 
ЕНЕМО е во надлежност на МОСТ. Оваа функција самата по себе е 
многу важна и осетлива за мрежата на EНЕМО, но и за самата 
асоцијација. Една од функциите кои произлегуваат од оваа 
позиција е фацилитирање на процесот на обезбедување на 
средства за меѓународните набљудувачки мисии кои ги спроведува 
ЕНЕМО, како и нивна имплементација. Во 2010-та година ЕНЕМО 
спроведе 3 процеси на набљудување на избори во Украина, 
Киргистан и Косово, од кои МОСТ беше задолжен за 
фацилитирање на последните два, зашто во времето на мисијата во 
Украина беа во тек активностите за преземање на позицијата 
Генерален секретар на ЕНЕМО, и поради тоа, мисијата во Украина 
беше фацилитирана од претходниот секретаријат.  

Мисијата за набљудување на парламентарните избори во 
Киргистан се одвиваше во периодот септември – октомври 2010-та 
г., при што учествуваа сите 17 организации-членки на ЕНЕМО. 
Тимот на мисијата беше составен од 3 члена, а за набљудување на 
изборниот ден беа распоредени 23 краткорочни набљудувачи.  

Мисијата за набљудување на предвремените парламентарни избори 
во Косово се одвиваше во периодот ноември 2010 – декември 
2010, а ќе продолжи и во јануари 2011-та г. На оваа мисија 
учествуваа сите организации-членки на ЕНЕМО, освен CeSID3 од 
Србија. Тимот на мисијата беше составен од 7 члена, а беа 
распоредени и 12 долгорочни и 18 краткорочни набљудувачи. 

 
 

2 European Network of Election Monitoring Organizations. ENEMO е група од 22 
граѓански организации од 17 земји од просторите на поранешниот Советски Сојуз 
и Централна и Југоисточна Европа. Досега, ENEMO набљудувал повеќе од 200 
изборни процеси во земјите-членки, повеќе од 100 изборни процеси во други 
земји и обучил повеќе од 200.000 набљудувачи на избори. 
3 Центар за слободни избори и демократија 
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УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ 

 Април 2010 - Учество на меѓународна конференција на тема 
“Отворени парламенти”, организирана од Фондацијата 
Фридрих Еберт (FES), во Софија, Бугарија;  
 

 Мај 2010 - Учество на работилница на тема “Граѓанското 
општество и транзицијата во Западен Балкан”, организирана 
од Лондонската школа за економија (LSE), во Лондон, Велика 
Британија; 
 

 Мај 2010 - Учество на работна група за подготовка на Нацрт 
декларација за универзални принципи за непартиско 
набљудување на избори од страна на граѓански организации 
и Кодекс на однесување за непартиски набљудувачи, 
организиран од Националниот демократски институт (NDI), 
во Јоханесбург, Јужна Африка; 
 

 Јули 2010 - Учество на Брифинг за креатори на јавно 
мислење, организиран од Економски и социјален совет на 
ОН, во Брисел, Белгија; 
 

 Јули 2010 – Учество на Форум за граѓански/домашни 
набљудувачи, организиран од страна на Network for 
Enhanced Electoral and Democratic Support (NEEDS), во 
Брисел, Белгија;   
 

 Октомври 2010 - Учество на конференција на тема “Системи 
за обезбедување на квалитет за граѓанските организации во 
ИПА регионот”, организирана од TACSO, во Загреб, Хрватска. 
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УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ НАБЉУДУВАЧКИ МИСИИ 

 
Учество во мисии на ЕНЕМО за набљудување на избори 
 
 Декември 2009 – Февруари 2010 - набљудување на 

претседателски избори во Украина 16 краткорочни 
набљудувачи во прв круг, 15 краткорочни набљудувачи во 
втор круг и 2 долгорочни набљудувачи; 
  

 Октомври 2010 - Набљудување на парламентарни избори во 
Киргистан, 1 набљудувач; 
 

 Декември 2010 - набљудување на парламентарни избори во 
Косово, 1 долгорочен и 12 краткорочни набљудувачи. 
 

Учество во мисии на ОБСЕ/ОДИХР за набљудување на 
избори 
 
 Февруари 2010 - Набљудување на парламентарни избори во 

Таџикистан, 1 набљудувач; 
 

 Ноември 2010 – набљудување на парламентарни избори во 
Молдавија, 1 набљудувач; 
 

 Декември 2010 - Набљудување на претседателски избори во 
Белорусија, 1 набљудувач 

 

СТЕКНУВАЊЕ НА ИСКУСТВА 

 
 Април 2010 - Учество на обука за краткорочни набљудувачи, 

организирана од ОБСЕ/ОДИХР во Сараево, Босна и 
Херцеговина;  
 

 Октомври 2010 - Учество на обука за краткорочни 
набљудувачи, организирана од ОБСЕ/ОДИХР во Сараево, 
Босна и Херцеговина; 
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 Април, Мај 2010 - Учество на обука за застапување и 
лобирање, организирана од TACSO, во Албанија и Црна Гора. 
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0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 

ЕНЕМО 

Отворени институции 

Едукација и вклучување на граѓаните 

Одговорност и транспарентност 

Графички приказ на вкупно обезбедени  
средства  по програми за 2010 г.  

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 

Вкупно обезбедени средства по програми за 2010 г.  

Одговорност и транспарентност 78.180 € 

Едукација и вклучување на граѓаните 157.360 € 
Отворени институции 9.170 € 
ЕНЕМО 396.792 € 

Вкупно 641.502 € 
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Вкупно обезбедени средства по донатори, програми и проекти за 2010 г. 

Донатор/Проект 
Програми 

Одговорност и 
транспарентност 

Едукација и 
вклучување 
на граѓаните 

Отворени 
институции ЕНЕМО 

Амбасада на Обединетото Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска 1.150 € 4.540 €   

Застапување за отворени листи  4.540 €   
Домашно набљудување на предвремените 
избори за градоначалник на општина Зајас 2010 1.150 €    

Балкански фонд за демократија (BTD)  13.500 €   
Патуваме во Европа  13.500 €   

Домашни донатори 3.180 €    
Одговорна, транспарентна и кооперативна 
локална самоуправа 3.180 €    

Европска Комисија – Европски инструмент за 
демократија и човекови права  49.720 €   

Прв пат гласам  49.720 €   
Швајцарска агенција за развој и соработка 66.950 €    

Одговорна, транспарентна и кооперативна 
локална самоуправа 61.950 €    
Домашно набљудување на предвремените 
избори за градоначалник на општина Зајас 2010 5.000 €    

Амбасада на Кралството Холандија 6.000 € 67.000 € 9.170 €  
Одговорна, транспарентна и кооперативна 
локална самоуправа 6.000 €    
Прв пат гласам  17.000 €   
Глобален ден на избори   1.170 €  
Правен ресурсен центар   3.000 €  
Застапување за отворени листи  50.000 €   
Конференција: Институционални механизми за 
соработка помеѓу Собранието и граѓанскиот 
сектор во  
Република Македонија   5.000 €  

Фондација Роберт Бош  5.600 €   
Конференција: Незнајно блиски, соседството и 
општеството на Балканот  5.600 €   

Национален демократски институт (NDI)    244.350 € 
ЕНЕМО мисија во Киргистан    60.350 € 
ЕНЕМО мисија во Косово    184.000 € 

Британски оддел за меѓународна соработка – 
Приштина    82.602 € 

ЕНЕМО мисија во Косово    82.602 € 
Амбасада на Кралството Норвешка во Република 
Косово    69.840 € 

ЕНЕМО мисија во Косово    69.840 € 
Амбасада на Соединетите Американски Држави 900 € 17.000 €   

Застапување за отворени листи  17.000 €   
Домашно набљудување на предвремените 
избори за градоначалник на општина Зајас 2010 900 €    
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Вкупни износи во евра 78.180 € 157.360 € 9.170 € 396.792 € 
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