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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; 
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 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 2011-та година, МОСТ ги спроведуваше 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 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 2011-та година. 
 

Оваа година се одржаа два изборни циклуси  - по втор пат  се 

одржаа  предвремени  парламентарни  избори,  а  се  спроведоа  и 

предвремени избори за градоначалник на општина Сарај.1 

Граѓанската асоцијација МОСТ, како и досега, ги набљудуваше 

изборите со свои набљудувачи со што придонесе кон нивната 

транспарентност. 

 
МОСТ исто така продолжи со работата на локално ниво преку два 

проекти кои беа насочени кон работата на локалната самоуправа. 

Проектот “Одговорна, кооперативна и транспарентна локална 

самоуправа” ја следеше работата на 6 општини во Македонија, со 

цел да им овозможи поголемо учество на граѓаните во процесот на 

креирање политики и донесување одлуки на локално ниво. 

 
Работата со локалната самоуправа продолжи со проектот 

“Стандарди за одржливост на одговорноста, транспарентноста и 

кооперативноста  на  локалната  самоуправа”,  во  кој  овојпат  беа 

опфатени сите општини во Р.Македонија вклучувајќи го и градот 

Скопје. 

 
Во 2011-та г. МОСТ започна да го имплементира проектот “Мојот 

Парламент”,  којшто  има  за  цел  набљудување  на  работата  на 

собраниските комисии и процесот на донесување закони. 

 
Проектот “Застапување за отворени листи” продолжи да се 

спроведува и оваа година со тоа што беше направена пауза од 

неколку  месеци поради  одржувањето на предвремените 

парламентарни избори. Проектот е насочен кон подобрување на 

изборниот систем во Република Македонија преку воведување на 

пропорционален изборен систем со отворени листи. 

 
Останатите  проекти  –  “Центар  за  застапување”,  “Патуваме  во 

Европа” и “Правен ресурсен центар” продолжија да се 

имплементираат и оваа година. 
 
 

 
1   Тпгашнипт градпначалник на ппштина Сарај, г. Блерим Беџети, беше назначен за 
министер за правда. 
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Во 2011-та година МОСТ ја продолжи соработката со постоечките 

партнери, но исто така се остварија и нови врски и партнерства. 

 
Оваа година се работеше и на внатрешна реорганизација. Имено, 

беше изработен нов стратешки план за периодот 2011-2015 г. при 

што беа  дефинирани нова визија, нова мисија и нови стратешки 

цели на  организацијата. Исто така, беа донесени нови полиси и 

процедури за работа на организацијата. 

 
Од сето ова, може да се заклучи дека и 2011-та 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: 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”, којшто 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 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 

политики и донесување одлуки. 
 

Активности и постигнати резултати 
 

Во текот на изминатата година, Центарот за застапување во рамки 

на  своите цели оствари соработка со Сојузот на Дефектолози на 

Македонија  на  проектот:  “Симултано  јакнење  на  општинските 

капацитети  и  граѓанскиот удел  во  функција  на  поквалитетна 
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кооперативност”. Општата проектна  цел е оспособување на 

општинската  администрација  за  поквалитетен  јавен  сервис  во 

социјалната и образовната  сфера за лицата со хендикеп  и 

упатување на граѓаните кон формирање на организирани форми на 

дејствување, во функција на соодветно сопствено застапување и 

лобирање за своите интереси. 
 

Во рамките  на  проектот, Центарот за застапување одржа 

работилници  за “Организирано дејствување за поквалитетен 

процес на застапување и лобирање” за родители и застапници на 

лица со посебни потреби. 
 

Обуките се одржаа во девет општини од југозападниот и 

североисточниот  дел  на  Република  Македонија  и  тоа:  Кратово, 

Ранковце, Крива Паланка, Пробиштип, Св. Николе, Охрид, Струга, 

Дебар и Кичево. 
 

Целта на овие  работилници беше да се изградат капацитетите, 

знаењата и вештините на учесниците со цел ефикасно застапување 

и решавање на проблемите од значење за нив, општините во кои 

живеат и општеството во целина. 
 

Идни очекувања 
 

Центарот за застапување и понатаму ќе продолжи да работи на 

полето на поддршка и зајакнување на капацитетите на граѓанските 

организации и нивното учество во процесите на креирање политики 

и  донесување  одлуки  за  остварувањето  на  нивните  интереси  и 

потреби,  како  и  правата  и  интересите на  нивните  корисници  и 

граѓаните воопшто. 
 

Интернет страница: http://www.advocacy.org.mk 
 

Донатори 
 

Поддржувачи на овој проект се Балканскиот фонд за демократија 

(BTD)  и  Амбасадата  на  Кралството  Холандија  (во  рамките  на 

институционалната поддршка). 

http://www.advocacy.org.mk/
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ПРОЕКТ: 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 

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 

http://www.pravo.org.mk/
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бесплатен  пристап  до  нив.  Потребата  од  овој  портал  е  јасно 

видлива од показателите и повратните реакции од корисниците. 
 

 

Во текот на 2011-та година се регистрирале 15.282 корисници со 

што  вкупниот број на корисници ја достигна бројката од 56.572. 

Просечниот број на дневни посети на порталот изнесува 2.084. 
 

 

Во овој период, на порталот беа објавени: 410 закони, 345 измени 

и дополнувања на закони, 283 одлуки на Уставен суд и 34 новости 

кои се однесуваат на законската регулатива. 
 

 

Од креирањето на порталот во 2004 г. заклучно со 31.12.2011 г. 

вкупно се објавени: 1.306 закони, 2.089 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. 
 

Интернет страница: http://www.pravo.org.mk 
 

 

Донатори 
 

Проектот е самоодржлив од 2010 година. Претходно беше 

поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, SHC (Шведски 

хелсиншки  комитет  за  човекови  права)  и  SDC  (Швајцарската 

агенција за развој и соработка). 

http://www.pravo.org.mk/
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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. 
 

 
 
 

Овој проект на некој начин претставува чекор понатаму од 

проектот “Мојот пратеник” којшто ја анализираше работата на 

пратениците. Овојпат, активностите се насочени кон мониторинг на 

работата на собраниските комисии. 
 

Проектот започна да се спроведува во септември 2011-та г., како 

резултат на потребата од поголемо ниво на вклученост на 

граѓанското  општество  и  експертската  јавност  во  процесите  на 

креирање одржливи политики. 
 

Преку  проектот  ќе  се  промовира  концептот  на  партиципативна 

демократија  и  вклучување  на  граѓаните  преку  споделување  на 

најдобрите практики и студии на случај како основа за 

функционална демократија. 
 

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. 
 

Активности и постигнати резултати 
 

Проектот предвидува собирање, обработка и презентација на 

податоци  за работата на комисиите во Собранието на  Р. 

Македонија, врз основа на записниците од нивните седници, во 

согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер. 
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Мониторингот на  работата  на собраниските комисии опфаќа 

различни критериуми кои се однесуваат на присуството/отсуството 

на  пратениците на седниците на комисиите, бројот на прочитани 

закони, број на јавни и надзорни сослушувања, тркалезни маси и 

јавни расправи, како и  придонесот на засегнатите  страни 

(експерти, претставници  на  граѓански  организации итн.) во 

работата на собраниските комисии. 
 

Покрај мониторингот на работата на собраниските комисии, една 

од клучните активности е и мониторингот на квалитетот на 

донесените закони. 
 

МОСТ оствари средби со претседателите и секретарите на сите 

комисии во Собранието на РМ со цел да ги информира за проектот 

и проектните активности, како и да оствари добра комуникација и 

размена на информации. 
 

Од  досегашното  набљудување  е  забележано  дека  многу  е  мал 

бројот на одржани  јавни  и  надзорни  расправи за конкретна 

политика или пак конкретни предлог-закони во кои се вклучени 

граѓаните  со нивните предлози и мислења.  Зголемената 

фреквенција на измени и дополнувања на законите во голема мера 

се должи на отсуството на консултација во процесот на креирање 

одредени политики и донесување на закони. 
 

Со цел запознавање на граѓаните со искуствата на другите земји во 

оваа  област, во рамките на проектот е предвидено емитување на 

телевиски емисии во кои ќе се пренесеат дел од добрите практики 

на развиените демократии во врска со учеството на граѓаните во 

работата на парламентот и процесот на донесување на закони. 
 

Откако ќе се обработат податоците од записниците ќе се подготви 

извештај кои ќе биде објавен на македонски и албански јазик. 
 

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 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 тесна 

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. 
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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 на  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. 
 

Активности и постигнати резултати 
 

Проектот започна во март 2010-та година и ќе се спроведува до мај 

2012-та година. 
 

Првата фаза од проектот претставуваше подготвителна фаза во 

која  МОСТ  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 неговата имплементација во Република Македонија. 
 

Како порака на проектот беше избран слоганот: “Гласај за име и 

презиме – твојот избор да биде личност”. 
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По овие активности беше дизајниран постер за кампањата, како  и 

видео-спот,  со  цел  на  граѓаните  да  им  се  објаснат  разликите 

помеѓу сегашниот изборен систем и системот со отворени листи. 
 

Во рамките на подготвителната фаза беше спроведено и 

истражување на јавното мислење со цел да се испита нивото на 

знаење и информираност на граѓаните за пропорционалниот систем 

со отворени листи. 
 

Исто така беше изработена и  интернет-страница 

http://www.otvorenilisti.org  која 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. 
 

За пошироко запознавање и комуникација со јавноста се користат 

социјалните мрежи. 
 

Кампањата под наслов “Твојот избор да биде личност” започна со 

национална конференција која се одржа во Скопје на 3 февруари 

2011-та година, ден на кој се одбележуваше и Глобалниот ден на 

изборите.  Конференцијата  на едно  место  ја  собра  академската, 

политичката и граѓанската јавност, како и претставниците на 

меѓународната  заедница  во  земјава,  со  цел  да  ја  презентира 

идејата позади кампањата и да ги промовира идните активности на 

проектот. 
 

Имплементацијата на понатамошните проектни активности мораше 

да запре поради распишувањето на предвремените парламентарни 

избори на 15-ти април 2011-та г., се до нивното завршување. 
 

По завршувањето на изборите, проектните активности продолжија 

да  течат  како  што  беше  предвидено  со  проектот  при  што  беа 

спроведени 5 регионални дебати во 2011-та г., а 4 се планирани за 

2012-та  г.  Дебатите  се  одржуваат  во  поголемите  градови  низ 

http://www.otvorenilisti.org/
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Македонија  и  нивната  цел  е  да  ги  информираат  граѓаните  за 

предностите  кои  им  ги  нуди  системот  со  отворени  листи.  На 

дебатите учествуваа 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 оваа идеја кои посакуваат секој граѓанин да може 

самостојно да одлучува кој ќе биде негов политички претставник и 

точно да знае од кого бара одговорност, кого да награди или казни. 
 

Идни активности 
 

Со цел за да се допре и до оној дел од популацијата кој не користи 

интернет, во дневните весници ќе се објавуваат статии на 

македонски и на албански јазик . Заради проширување на дебатата 

во  сите  општествени  сфери,  ќе  се  одржуваат  и  бројни  јавни 

настапи на локалните и националните медиуми. 
 

За да се измери влијанието на кампањата, по нејзиното 

завршување МОСТ ќе спроведе истражување на јавното мислење. 
 

Како една од предвидените проектни активности е и формирањето 

на работна група која ќе има за задача да изработи амандмани на 

Изборниот  законик. Крајна цел е предложените измени да бидат 

прифатени од страна на Собранието на РМ, односно воведување на 

систем со отворени листи. 
 

На крајот од кампањата ќе се организира национална 

конференција  која ќе ги сумира  впечатоците, резултатите и 

заклучоците од спроведените активности во рамки на кампањата и 

ќе и ги презентира на јавноста. 
 

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. 

http://www.otvorenilisti.org/
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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. 
 

Република Македонија се уште не е членка на Европската Унија, а 

се до 2009-та година беа потребни визи за евентуална посета на 

земјите од ЕУ. Овој услов несомнено претставуваше ограничување 

на можностите за патување на македонските граѓани. Поради тоа, 

МОСТ започна да го спроведува овој проект со кој на младите луѓе 

им се овозможи за еден момент да се почувствуваат како 

космополити – граѓани на светот. 
 

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 2011-та  г., 12  претставници на најдобрите студенти во 

завршните години на студии еден месец бесплатно патуваа низ 

Европа, со што ова беше петта 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 демократските вредности. 
 

По нивното враќање, беше организирана изложба на фотографиите 

кои студентите ги направија за време на патувањето. ист така 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. 
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Потсетувајќи   се  на 

патувањето,   еден  од 

студентите   за   своето 

учество  во  проектот  ќе 

напише: “Оваа година имав 

среќа да се   најдам на 

другата страна од видикот – 

очите ми беа вперени кон 

Европа.  Не  ми  требаше 

многу време да се уверам во 

вистината  што  ме  чекаше, 

зашто  за  сето  ова  време, 

безброј  пати  се  имав  прашувано  себеси  дали  некогаш  ќе  ѝ 

погледнам в очи на Старата дама. Шансата што се отвори пред 

мене му даде, сосем спонтано, нова димензија на моето лето – ќе 

се патува низ Европа!” 
 

Исто така една од студентките која што беше дел од проектот во 

оваа година, беше наградена како една од шесте најдобри студенти 

при  Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, факт што уште еднаш 

потврди  дека  овој  проект  ги  вклучува  и  промовира  најдобрите 

студенти од Македонија. 
 

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. 

http://www.patvoevropa.org.mk/
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ПРОЕКТ: ГЛОБАЛЕН ДЕН НА ИЗБОРИТЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Клучно достигнување на овој проект е постојаниот придонес на 

МОСТ  кон промоција на фер и слободни избори во согласност со 

меѓународните стандарди преку одбележување на Глобалниот ден 

на изборите. 
 

Активности и постигнати резултати 
 

Оваа година, Глобалниот ден на изборите се одржа на 3 февруари, 

како дел од проектот “Застапување за отворени листи”. 
 

Во рамките на проектот, МОСТ  и Институтот за парламентарна 

демократија организираа конференција на тема: “Твојот избор да 

биде личност”. 
 

Целта  на  конференцијата  беше  да  се  презентира  заедничкиот 

проект на Граѓанската асоцијација МОСТ и Институтот за 

парламентарна демократија, “Застапување за отворени листи” и со 

тоа се означи почетокот на кампањата со која овој концепт беше 

промовиран во јавноста. 
 

На конференцијата говореа претставниците од организациите кои 

го имплементираа проектот, како и експерти од областа на 

изборите и изборната легислатива. 
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ПРОГРАМА: ОДГОВОРНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
 

 
 

ПРОЕКТ: ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2011 
 

Оваа година по втор пат во 

политичката  историја на Р. 

Македонија се  организираа 

предвремени  парламентарни 

избори. 
 

Изборите беа распишани на 15- 

ти април 2011-та г., од страна 

на претседателот на 

Собранието  на Република 

Македонија, откако еден ден 

претходно Собранието  се 

самораспушти. 
 

Изборите се одржаа на 5-ти јуни 2011-та година. 
 

Во Избирачкиот список беа запишани 1.821.122 избирачи, односно 

29.040 избирачи повеќе во однос на претседателските и локалните 

избори одржани во 2009-та година. 
 

За првпат на овие избори, покрај 120-те пратеници кои се избираа 

на територијата на Република Македонија беа избрани и 3 

пратеници од странство. 
 

Цел на проектот 
 

Зголемување  на  транспарентноста  на  изборниот  процес,  преку 

вклучување на граѓаните во истиот како домашни набљудувачи. 
 

Специфични цели на проектот 
 

o Да обезбеди учество на граѓаните во процесот на 

непартиското набљудување на изборите; 
 

o Да осигура почитување на правото и законите при 

спроведување на гласањето на избирачките места; 
 

o Да  се  подигне  свеста  кај  граѓаните  за  нивните  права  и 

обврски за проверка на податоците во Избирачкиот список. 
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Проектни активности 

 
   Собирање  и  обработка  на  податоците  од  проверката  на 

граѓаните во Избирачкиот список во подрачните единици на 

Државната изборна комисија (во периодот додека 

Избирачкиот список беше ставен на јавен увид - од 25 април 

до 4 мај 2011-та г.); 
 

   Регрутирање и обука на волонтери кои беа распоредени како 

домашни набљудувачи на изборите; 
 

   Набљудување на предизборниот период (следење на 

работата на  општинските изборни комисии (ОИК), 

активностите на политичките партии и другите активности на 

засегнатите страни во изборниот процес); 
 

   Набљудување на изборната кампања (следење на 

почитувањето на Кодексот за слободни и фер избори); 
 

   Набљудување на предвременото гласање на внатрешно 

раселените лица, болните и изнемоштени лица и лицата во 

затвор или притвор; 
 

   Набљудување на денот на гласање (со статични 

набљудувачи, мобилни тимови, PVT2  набљудувачи, ротирачки 

набљудувачи и набљудувачи во Државната изборна комисија 

(ДИК) и ОИК); 
 

   Набљудување на постизборниот период (процесот на 

приговори и тужби); 

   Анализирање на извештаите и информирање на јавноста. 

Гласањето  на 5-ти јуни го следеа 472 акредитирани меѓународни 

набљудувачи и 7.351 домашен набљудувач (од кои Граѓанската 

асоцијација МОСТ имаше акредитирано 4.467 набљудувачи). 
 

Граѓанската асоцијација МОСТ за следење на гласањето на 

предвремените  парламентарни  избори  во  2011-та  г.  распореди 

вкупно  3.595 набљудувачи кои покрија околу 76% од вкупниот 

број на избирачки места. 
 
 
 
 

2   Parallel Vote Tabulation – Паралелна пбрабптка на гласпвите 
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Сите набљудувачи проследија обука за домашно набљудување на 

избори, а исто така им беа поделени и потребни материјали за 

набљудувањето: Прирачник за домашно набљудување на изборите, 

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. PVT набљудувачите и 

ротирачките набљудувачи следеа специјална обука. 
 

 

Седниците на ДИК и на ОИК во текот на целиот процес беа дел од 

набљудувањето. Исто така, предмет на набљудување 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. 
 

PVT – Паралелно броење и обработка на гласови 
 

 
 

Како и на претходните изборни циклуси така и на предвремените 

парламентарни избори во 2011-та г., МОСТ преку PVT програмата 

ја  следеше излезноста на гласачите во текот на денот, како и 

распределбата на  мандатите по пребројувањето на  гласовите и 

сумирањето на резултатите. 
 

PVT програмата го следи текот на излезноста на гласачите, при што 

се оценува дали таа е реална или не, со што може да се откријат 

евенутални изборни нерегуларности. Покрај текот на излезноста на 

гласачите, PVT програмата ја проектира распределбата на 
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гласовите со голема прецизност, и доколку постои голема разлика 

помеѓу  резултатите добиени од PVT програмата и официјалните 

резултати, можно е да се работи за евентуална изборна измама. 
 

PVT примерокот, пак, содржи избирачки места (PVT места) кои 

претставуваат демографски и географски одраз на сите избирачки 

места  во државата, односно демографски и географски одраз на 

гласачкото тело. 
 

Примероците содржеа вкупно 1.192 избирачки места или 167 PVT 

места во изборната единица 1, 153 PVT места во изборната единица 

2,  244  PVT  места  во  изборната  единица  3,  212  PVT  места  во 

изборната единица 4, 211 PVT места во изборната единица 5 и 205 

PVT места во изборната единица 6. 
 

Набљудувачите кои беа распоредени на PVT местата, покрај 

регуларната обука, добија и посебна обука и инструкции за PVT 

известување. За потребите на известувањето на овие набљудувачи 

се  користеше посебен PVT формулар, а комуникацијата со нив ја 

спроведуваа 40 PVT оператори. 
 

Медиумска активност 
 

Во текот на целиот изборен ден МОСТ ја информираше јавноста за 

случувањата  на  терен  преку 4 прес-конференции, користејќи 

единствено проверени и потврдени информации добиени од 

набљудувачите на избирачките  места, мобилните тимови  и 

регионалните координатори. 
 

Генерална оценка на МОСТ за 

предвремените парламентарни избори 
 

Гласањето на денот на изборите помина во мирна атмосфера, но 

сепак беа забележани случаи  на семејно и групно гласање, 

повеќекратно гласање и гласање во име на друг, како и гласање 

без употреба  на  УВ ламба  и  безбоен спреј.  Исто  така, беа 

регистрирани случаи на фотографирање на гласачки ливчиња, но 

вреди   да  се  истакне  дека  членовите  на  избирачките  одбори 

реагираа  соодветно, забележувајќи ги инцидентите во дневникот 

од избирачкото  место или алармирајќи ја полицијата. Сепак, за 

разлика од  претходните  изборни циклуси, на овие избори не беа 

евидентирани  случаи на насилство, користење на огнено оружје 

или какви било поголеми инциденти. 
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Гласањето во странство, еден ден пред денот на изборите, исто 

така помина во мирна атмосфера. Она што може да се забележи е 

ниското ниво на заинтересираност за гласање, односно само 7.258 

државјани на Република Македонија се пријавиле и биле 

регистрирани за гласање во странство, а од нив 4.088 избирачи го 

оствариле добиеното право на глас. Овој податок сериозно го става 

во прашање одбраниот модел за гласање во странство. 
 

Донатори 
 

Проектот  беше  спроведен  со  поддршка  од  SDC  (Швајцарската 

агенција за развој и  соработка), несебична поддршка од 

американскиот  народ  преку  УСАИД,  Амбасадата  на  Кралството 

Холандија,  Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика 

Британија  и  Северна  Ирска,  Амбасадата  на  Сојузна  Република 

Германија, NED (Национален фонд за демократија) и Амбасадата на 

Република Чешка. 
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ПРОЕКТ: ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ 

ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА САРАЈ 2011 
 

 
 

Поради фактот што тогашниот градоначалникот на општина Сарај, 

г.  Блерим  Беџети  беше  наименуван  за  министер  за  правда  во 

Владата  на РМ формирана по парламентарните избори, на 4-ти 

октомври 2011-та г., беа распишани предвремени избори за 

градоначалник на општина Сарај. 
 

На 13-ти октомври 2011-та г., ДИК одржа седница на која го донесе 

календарот-роковник за извршување на изборните дејствија. 

Изборите беа закажани за 18-ти декември 2011-та г. 
 

Цели на проектот 
 

Целта на проектот е да придонесе кон зголемување на 

транспарентноста на предвремените избори за градоначалник на 

општина Сарај, преку непартиско набљудување на сите сегменти 

на изборниот процес. 
 

Активности и постигнати резултати 
 

Во рамките на овој проект беа спроведени повеќе активности 
 

 Набљудување и известување за однесувањето на 

учесниците/кандидатите во предизборниот период; 

 Регрутирање и обука на волонтери кои беа распоредени како 

домашни набљудувачи на изборите; 

 Набљудување на изборниот ден; 

 Набљудување на работата на ДИК и ОИК; 

 Известување на јавноста за резултатите од набљудувањето. 
 

Граѓанската асоцијација МОСТ ги следеше изборите со 20 

акредитирани и обучени набљудувачи, со што беа опфатени околу 

60% од избирачките места во општината. Набљудувачите на МОСТ 

беа статични  во  текот на целиот ден и го следеа процесот на 

гласање, како и процесот на пребројување на гласовите. Покрај 

тоа,  МОСТ  имаше  и  мобилен  тим,  кој  служеше  за  логистичка 

поддршка на статичните набљудувачи. 
 

Дополнително, под лупата на набљудувачите на МОСТ се најде и 

работата  на  ДИК  и  ОИК,  а  набљудуван  беше  и  процесот  на 
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поднесување приговори и тужби за постапката за гласање, 

сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. 
 

Медиумска активност 
 

На денот на изборите, тимот на МОСТ даде изјава за медиумите, а 

по завршувањето на изборниот ден, беше издадено соопштение за 

јавноста и беше подготвен 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 Сарај 
 

Според  информациите  од  набљудувачите,  биле  отворени  сите 

избирачки места на кои МОСТ имаше распоредено свои 

набљудувачи. 
 

Избирачкото место 2.428 во с. Крушопек е отворено со 

задоцнување од 15 минути поради недоразбирање на членовите и 

нивните заменици за нивниот распоред на работа. 
 

Според податоците добиени од набљудувачите, одзивот на 

гласачите до 13 часот, на оние гласачки места на кои МОСТ имаше 

поставено свои набљудувачи беше 16,64%. 
 

ДИК ги извршуваше своите надлежности јавно и транспарентно, 

почитувајќи ја однапред поставената временска рамка и 

законските рокови за изборите. 
 

Беким  Мурати  од  ДУИ  освои  6.982  гласови  и  беше  избран  за 

градоначалник на општина Сарај уште во првиот круг. Другиот 

кандидат, Џевдет  Фејзула од ДПА освои  3.906  гласови. ДПА ја 

обвини ДУИ за изборен фалсификат и поднесе приговор до ДИК, а 

потоа и тужба до Управниот суд на РМ, но тие беа одбиени. 
 

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. Господин Беким Мурати 

ќе биде прв човек на општина Сарај околу 18 месеци, односно до 

редовните  локални  избори  кои  ќе  се  одржат  во  март  2013-та 

година. 
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Донатори 

 
Овој проект беше финансиски поддржан од Амбасадата на 

Кралството Холандија. 
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ПРОЕКТ: ОДГОВОРНА, КООПЕРАТИВНА И ТРАНСПАРЕНТНА 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Во текот на 2011-та година Граѓанската асоцијација МОСТ 

продолжи со реализирање на завршните активности од овој проект 

којшто  започна  да  се  спроведува  уште  во  февруари  2010-та 

година. Во  рамките на проектот беа вклучени 6 општини: Крива 

Паланка, Штип, Гостивар, Осломеј, Дебарца и Могила. 
 

Основната цел на проектот е придонес кон зголемено граѓанско 

учество во процесот на креирање политики и донесување одлуки 

на  локално ниво и подобрување на отчетноста, отвореноста и 

транспарентноста на локалната самоуправа. 
 

Во насока на обезбедување на долгорочните цели на проектот, беа 

спроведени следниве активности: 
 

   Зголемување  на  свеста  и  подобрување  на  знаењето  за 

начинот и можностите за вклучување  на граѓаните, 

граѓанските  организации,  бизнис заедницата и 

заинтересираните групи во процесите на креирање политики 

и донесување одлуки; 
 

   Зголемување на свеста кај јавната администрација во 

локалната самоуправа и членовите на советите на општините 

за начините и можностите за граѓанско учество во процесот 

на донесување одлуки на локално ниво како и за принципите 

на антикорупција и транспарентност; 
 

   Зголемување  на  протокот  на  информации  за  работата  и 

успешноста на општинските совети кон граѓаните; 
 

   Создавање  на  канал  за  двонасочна  комуникација  помеѓу 

засегнатите  страни  во  процесот  на  креирање  политики  и 

донесување одлуки на локално ниво. 
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Активности и постигнати резултати 

 

 

Во рамките на проектот во 2011-та година се спроведоа 2 вида на 

активности: 
 

 

1. 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 март 2011-та година беа издадени вторите 6 

извештаи “Мојот советник” за секоја општина одделно, 

со  податоци од спроведените анализи за периодот 

јули–декември 2010-та г. 
 

 

2. Водичи за граѓанско учество 

во  процесите  на  креирање 

политики  и донесување 

одлуки во  локалната 

самоуправа. 
 
 
 

 Формирање на уредувачки тим  –  членови на 

уредувачкиот  тим беа експерти со долгогодишно 

искуство во областа на локалната самоуправа, како и 

проектниот тим и дел од тимот за имплементација на 

МОСТ; 

 Консултативни состаноци на уредувачкиот тим за 

одредување  насоки  за  развивање  и  подготовка  на 

водичите; 

 Изготвување на водичите; 
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 Промоција и дистрибуција на водичите до сите 

засегнати страни: градоначалниците и претседателите 

на советите на сите општини, членови на општинската 

администрација, граѓани, граѓански организации. 
 

 

Во рамките на оваа активност беа подготвени следниве 

публикации: 
 

 

  “Водич  за  граѓани,  граѓански  организации,  неформални 

групи граѓани и граѓански иницијативи” претставува ресурс 

којшто дава   преглед  на  надлежностите на локалната 

самоуправа, како и на алатките и институционалните 

механизми за граѓанско учество и вклученост во процесите 

на  креирање  политики  и  донесување  одлуки  на  локално 

ниво; 
 

 

  “Водич наменет за општинската  администрација”, 

претставува ресурс којшто дава преглед на алатките и 

институционалните  механизми  кои можат да бидат 

употребени од страна на општинската администрација со цел 

вклучување на граѓаните во процесите на  креирање 

политики и донесување одлуки на локално ниво во рамките 

на надлежностите на локалната самоуправа. 
 

 

Идни очекувања 
 

Во  текот  на  спроведувањето  на  проектот  МОСТ  се  здоби  со 

капацитет да  продолжи  со  спроведување  на  активностите  на 

локално ниво во многу поголем обем, па како продолжение на овој 

проект, МОСТ го започна проектот “Стандарди за одржливост на 

одговорноста, кооперативноста и транспарентноста на локалната 

самоуправа”, во кој се вклучени сите 85 општини во Република 

Македонија. 
 

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 

(администрирана од страна на ЦИРа), како и од амбасадата на 

Кралството Холандија. 

http://www.mojotsovetnik.org.mk/
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ПРОЕКТ: СТАНДАРДИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ НА ОДГОВОРНОСТА, 

ТРАНСПАРЕНТНОСТА И КООПЕРАТИВНОСТА НА ЛОКАЛНАТА 

САМОУПРАВА 
 
 
 
 

С О  В Е  Т Н  И  К 
w w w . m o j o t s o v e t n i k . o r g . m k 

 
Со цел да придонесе кон зголемена транспарентност, отчетност и 

добро владеење на локалната самоуправа и подигнување на свеста 

кај  граѓаните  за  работата  на  општинските  совети,  во  периодот 

јануари  2011 – март  2012 г.  Граѓанската асоцијација МОСТ  го 

спроведува  проектот “Стандарди за одржливост на одговорноста, 

транспарентноста и кооперативноста на локалната самоуправа”. 

 
Активностите и целите на овој проект се базираат на искуството од 

спроведувањето на проектот “Одговорна, кооперативна и 

транспарентна локална самоуправа”. 

 
Согласно Законот за локална самоуправа, органите на општините 

имаат  обврска да ги  информираат граѓаните за својата работа, 

активности, планови и програми. 

 
Една од алатките за информирање на граѓаните за работата на 

локалната  самоуправа  е  записникот  од  одржаните  седници  на 

општинските совети. Записникот претставува официјален документ 

и  содржи  информации  за  текот  на  седниците,  дискусијата  на 

советниците, начинот на гласање, како и предлозите, прашањата и 

забелешките на советниците. 

 
Резултатите  од спроведувањето на претходниот проект покажаа 

отсуство на транспарентност на општините во врска со достапноста 

на  записниците  за  граѓаните,  како  и  отсуство  на  каква  било 

стандардизирана форма на записниците, т.е. различна употреба на 

основните стандарди за водење записник од одржаните седници на 

советите: евиденција на присуство, гласање и излагања на 

говорниците. 

 
Поради тоа, проектот “Стандарди за одржливост на одговорноста, 

транспарентноста и кооперативноста на локалната самоуправа” е 

фокусиран  на  набљудување  на  достапноста  на  записниците  од 
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седниците на општинските совети до граѓаните, и набљудување на 

успешноста во употребата на стандардите за водење на 

записниците од седниците на општинските совети. 
 

 

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 проектот се опфатени сите 85 единици на локалната самоуправа 

(ЕЛС)  со вкупно 1.379 членови на општинските совети, како и 

општинската  администрација,  преку  спроведување  на  следните 

активности: 
 

1. Подготвување и презентирање на критериуми и стандарди за 

начинот на подготвување и достапност на записниците  за 

работата  на општинските  совети -   презентирање на 

критериумите и стандардите пред надлежните органи во сите 85 

ЕЛС; 
 

 одржани 70 средби со претставници на општините на кои 

присуствуваа 45 градоначалници, 22 претседатели на 

општинските  совети и 36 општински секретари, 

претставници на различни сектори и лица одговорни за 

слободен пристап до информациите од јавен карактер; 
 

2. Поднесување  на  барања  за  доставување  на  записниците  од 

одржаните седници на општинските совети согласно Законот за 

слободен пристап до информации од јавен карактер; 
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 Поднесени вкупно 345 барања за пристап до информации 

до сите 85 ЕЛС кои се однесуваа на усвоените записници 

од седниците на советите одржани во периодот декември 

2010 - декември 2011 г. Во овој период до МОСТ беа 

доставени 750 записници од одржаните седници на 

општинските совети. 
 

3. Набљудување  на  достапноста  на  записниците  од  одржаните 

седници на општинските совети на официјалните интернет 

страници на општините, како и на огласните табли и во 

урбаните/руралните заедници;   
 

 Прибирањето на  податоците за достапноста на 

записниците до граѓаните, беше спроведено преку посета 

на   интернет  страниците  на  општините,  како  и  преку 

теренски посети на урбаните/руралните заедници 

утврдувајќи ја  достапноста на записниците на огласните 

табли, од страна на 19 регионални набљудувачи. 
 

4. Промоција  на  интернет  алатка  за  лесен  и  брз  пристап  до 

записниците од седниците на општинските совети 

(http://www.mojotsovetnik.org.mk); 
 

 Вметнати 42.500 летоци во најтиражните дневни весници 

на македонски и албански јазик за промоција на интернет 

страницата  на  која  можат  да  се  најдат  сите  доставени 

записници во рамките на набљудувањето на работата на 

општинските советите. 
 

 
 
 

5. Анализа  и обработка на 

записниците од седниците на 

советите според примената 

на основните стандарди за 

водење на истите; 
 

 Податоците  од 

добиените 750 

записници  од 

одржаните седници на 

советите на 81 ЕЛС беа анализирани низ призма на три 

клучни стандарди, поткрепени со 31 различна практика на 

http://www.mojotsovetnik.org.mk/
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употреба на истите од страна на ЕЛС при водењето на 

записниците на советот. 
 

Идни очекувања 
 

Во текот на  наредната  година се очекува   да  се  подготви, 

промовира   и   дистрибуира извештајот од набљудувањето  и 

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,  наредната  година,  во 

соработка  со Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

(ЗЕЛС), ќе се изработи “Прирачник за употреба на стандардите за 

водење на записник од седници на Совет на ЕЛС”, кој ќе се состои 

од практични примери,  објаснувања и препораки за начинот на 

водење записниците од седниците. Примерите кои ќе бидат дадени 

во Прирачникот ќе се базираат на најдобрите практики на употреба 

на  горенаведените  стандарди  во   анализираните  записници  од 

одржаните седници на општинските совети  во периодот декември 

2010 - декември 2011 г. Како составен дел на Прирачникот ќе биде 

изготвен и Урнек за водење на записник од седници на Совет на 

ЕЛС, кој ќе содржи насоки за водење на записниците. 
 

Прирачникот и извештајот ќе бидат јавно промовирани и 

дистрибуирани до градоначалниците и претседателите на советите 

на  сите  85  ЕЛС,  до  општинската  администрација  задолжена  за 

изработка на записници од седниците на општинските совети, како 

и до сите заинтересирани страни. 
 

Во текот на спроведувањето на овој проект МОСТ  се здоби со 

капацитет  и  искуство  да  продолжи  со  спроведување  на  разни 

активности на локално ниво во интерес на општините, но пред се 

во интерес на граѓаните. 
 

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 

http://www.mojotsovetnik.org.mk/
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е  администрирана  од  страна  на  Центарот  за  Институционален 

Развој - ЦИРа. 



Годишен извештај 2011 

38 

 

 

 

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 
 

Август 2011 - декември 2011 година 
 

Граѓанската  асоцијација МОСТ, во рамките на  проектот  е- 

Собрание, дава техничка помош во изработката на електронските 

верзии  на  стенографските  белешки  од  одржаните  седници  од 

претходните  мандати  на  Собранието  на  РМ.  Овие  електронски 

верзии се објавуваат на  официјалната интернет страница на 

Собранието на РМ. Во овој период беа изработени електронски 

верзии на 40 стенографски белешки од одржани седници во текот 

на мандатот 1991-1994 година, како и 4 стенографски белешки од 

одржани седници во текот на мандатот 1994-1998 година. 
 

Како продолжение   на  проектот  “Мојот  пратеник” кој  се 

спроведуваше во соработка со Собранието на РМ, во август 2011-та 

година  МОСТ  започна  со реализација на проектот  “Мојот 

парламент”. Целта  на проектот 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 рамките на проектот предмет на набљудување е работата на 

собраниските  комисии,  при  што,  во  согласност  со  Законот  за 

слободен пристап до информации од јавен карактер, до Собранието 

на РМ беа испратени  42 официјални барања за  пристап  до 

информации. 
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МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ И СОРАБОТКА 

 
 

 
 
 

Граѓанската асоцијација МОСТ е членка на Европската мрежа на 

организации кои набљудуваат избори (ENEMO) 3  од октомври 2004 

г. 
 

Почнувајќи од ноември 2009 г. позицијата Генерален секретар на 

ENEMO е во надлежност на МОСТ. Оваа функција самата по себе е 

многу  важна за мрежата на ENEMO 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  ENEMO, 

како и нивна имплементација. 
 

Во јануари 2011-та година, како дел од мисијата за набљудување 

на  предвремените парламентарни избори во Косово во декември 

2010 година, ENEMO го набљудуваше прегласувањето на одредени 

избирачки места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3      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. 
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УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ 
 

Септември  2011  –  Учество  на  промоција  на  “Декларацијата  за 

глобални принципи на непартиско набљудување на изборите од 

страна на граѓанските организации” во Вашингтон; 
 

Ноември  2011  –  Учество  на  конференција  “Добро  владеење  на 

локалната самоуправа” во Подгорица; 
 

Декември  2011  –  Учество  на  конференција  на  тема  “Избори, 

човекови права и демократија”, организирана од ОБСЕ, во Вилнус, 

Литванија. 
 

УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ НАБЉУДУВАЧКИ МИСИИ 

Учество во мисии на ЕНЕМО за набљудување на избори 

Декември 2010 – јануари 2011 - Набљудување на предвремените 

парламентарни избори во Косово, 1 долгорочен набљудувач. 
 

 
 
 

СТЕКНУВАЊЕ НА ИСКУСТВА 
 

Март и декември 2011 – Претставници на Граѓанската асоцијација 

МОСТ учествуваа на вмрежување со претставници на граѓанските 

организации  кои се дел од програмата CIVICA Мobilitas, која ја 

спроведува Центарот за институционален развој  (ЦИРа) и е 

финансирана од SDC (Швајцарската агенција за развој и 

соработка); 
 

Март 2011 – Обука за односи со јавноста, организирана од TACSO 

(Техничка поддршка за граѓанските организации), проект 

финансиран од Европската Унија; 
 

Мај и декември 2011 – Учество на обуки за краткорочни 

набљудувачи, организирани од ОБСЕ/ОДИХР, во Сараево, БиХ; 
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Декември 2011 – Учество во набљудувањето на парламентарните 

избори во Хрватска при граѓанската организација GONG, со 

консултативна улога при спроведувањето на PVT програмата. 
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ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 
 
 
 

Вкупно обезбедени средства по програми 
за 2011-та г. 

Одговорност и 

транспарентност 

367.850 € 

Едукација и вклучување 

на граѓаните 

32.650 € 

Отворени институции 3.750 € 

ENEMO 2.200 € 

Вкупно 406.450 € 
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Вкупно обезбедени средства по донатори, програми и проекти за 2011-та г. 
 

 

Донатор/Проект 

Програмa 
 

Одгпвпрнпст и 
транспарентнпст 

Едукација и 
вклучуваое 
на граданите 

 
Отвпрени 

институции 

 

 
ЕНЕМО 

Амбасада на Обединетото Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска 

 
28.300 € 

 
11.750 € 

  

Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
парламентарни избпри 2011 

 
28.300 € 

   

Застапуваое  за птвпрени листи  11.750 €   
Балкански фонд за демократија (BTD)  13.300 €   

Патуваме вп Еврппа  13.300 €   
Management System International   3.750 €  

НВО - Индекс на пдржливпст   3.750 €  
Национален фонд за демократија (NED) 40.750 €    

Мпјпт парламент 40.750 €    
Европска Комисија – Европски инструмент за 
демократија и човекови права 

  
6.100 € 

  

Првпат гласам  6.100 €   
Швајцарска агенција за развој и соработка 
(SDC) 

 
108.300 € 

   

Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
парламентарни избпри 2011 

 
108.300 € 

   

ЦИРа- Центар за iнституционален rазвој преку 
програмата CIVICA MOBILITAS на Швајцарската 
агенција за развој и соработка (SDC) 

 
 

74.250 € 

   

Одгпвпрна, транспарентна и кппперативна 
лпкална сампуправа 

 
6.150 € 

   

Стандарди за пдржливпст на пдгпвпрнпста, 
транспарентнпста и кппперативнпста на 
лпкалната сампуправа 

 
 

68.100 € 

   

Амбасада на Кралството Холандија 36.900 €    
Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
парламентарни избпри 2011 

 
35.750 € 

   

Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
избпри за градпначалник на ппштина Сарај 
2011 

 
 

1.150 € 

   

Амбасада на Чешката Република 1.000 €    
Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
парламентарни избпри 2011 

 
1.000 € 

   

Амбасада на Сојузна Република Германија 25.100 €    
Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
парламентарни избпри 2011 

 
25.100 € 

   

Национален демократски институт (NDI)  1.500 €  2.200 € 
Застапуваое  за птвпрени листи  1.500 €   
ЕНЕМО мисија вп Кпспвп    2.200 € 

УСАИД 53.250 €    
Дпмашнп набљудуваое на предвремените 
парламентарни избпри 2011 

 
53.250 € 

   

Вкупни износи во евра 367.850 € 32.650 € 3.750 € 2.200 € 
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