
 

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА 
на граѓанските организации членки на Мрежата од совети на публики 

 

 

Член 1 

(Предмет на соработката и поставеност на Мрежата) 

Предмет на овој меморандум е воспоставување соработка на граѓанските организации кои 

работат со различни ранливи групи во Република Северна Македонија (РСМ), во рамки на Мрежа 

од совети на публики (МСП).  

МСП ќе функционира како неформално поставена структура од граѓански организации 

организирани во облик на совети што ќе се формираат во осумте региони на РСМ.    

  Член 2 

(Цели на Мрежата) 

Граѓанските организации се организираат во МСП со цел да работат заеднички на 

остварување на следниве комуникациски права на ранливите групи:  

- Правото на информирање односно, право на барање, примање и споделување информации 

и идеи од секаков вид;  

- Правото на комуницирање кое го вклучува правото на сите ранливи групи да се изразат и 

да бидат слушнати во јавната сфера;  

- Медиумските права кои го вклучуваат правото на пристап и можности да ги користат 

медиумите, правото на идентитетско изразување преку медиумите и изразување на 

специфичните интереси на групата;  

- Правото на одговор и исправка во ситуациите кога медиумите ќе повредат некое од нивните 

темелни човекови права; и конечно, 

- Интерпретативните права – односно правото на едукација или правото да стекнуваат 

знаења за медиумите и способности и вештини за нивно користење.   

.  Член 3 

(Принципи врз кои почива комуникацијата во МСП) 

Соработката и комуникацијата на граѓанските организации во рамки на МСП, ќе се заснова 

врз следниве принципи:  

 

- Солидарност. Подразбира свесност и посветеност на членките на МСП кон заедничките 

цели. Преку овој принцип, различните типови ранливи групи кои се соочуваат со поинаков 

тип проблеми во поглед на нивните комуникациски права, ќе можат да сметаат на 

солидарната поддршка на сите членки на МСП. 

- Точност и прецизност. Точност, означува обезбедување на вистинитост на фактите со кои 

се оперира во комуникациите, а прецизност го означува процесот на обезбедување 

детализирана аргументација за востановените факти. Точноста и прецизноста ќе се 

обезбедува преку зајакната грижа за спроведување истражувања со кои ќе се собираат 

релевантни податоци за различните ранливи групи со кои работат ГО на локално ниво.  

- Независност. Овој принцип значи дека начинот на кој се комуницира со целните групи нема 

да биде детерминиран од каква и да е политичка инклинација и заштитен од влијанието на 

какви било партикуларни интереси врз комуникациите на членките на МСП. МСП во својата 



комуникациска практика ќе се води единствено од интересот на ранливите групи со кои 

работат граѓанските организации на локално ниво.   

- Навременост. Овој принцип означува дека МСП ќе обезбедува навременост на пораките низ 

процесот на комуникација меѓу членките на мрежата. 

- Интерактивност и партиципативност. Ова подразбира дека процесот на комуникација  ќе 

биде двонасочен и активно ќе ги вклучува идеите и насоките на сите членки на МСП и на 

целните групи кон кои и заради кои е воспоставена Мрежата.  

 

.  Член 4 

(Членство во МСП) 

Членството во МСП се остварува врз доброволна основа.  

Зачленувањето се врши со изјава на граѓанската организација дека сака да стане членка на 

Мрежата и дека ги прифаќа начелата и принципите утврдени во Меморандумот за соработка.  

Покрај граѓанските организации кои работат директно со ранливи групи, во Мрежата можат 

да членуваат и други организации и институции.  

.  Член 5 

(Координација и видливост на МСП) 

Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје ги презема обврските 

за координирање на активностите на МСП, вклучително и формирањето совети на публики во рамки 

на осумте региони во РСМ.  

Институтот РЕСИС и сите членки на МСП заеднички ќе се грижат за промовирање на 

активностите во рамки на Мрежата.  

Информациите за активностите на Мрежата ќе се објавуваат на Веб страницата на Мрежата 

(https://resis.mk/mreza-od-soveti-na-publiki/), како и на Веб страниците на нејзините членки.    

 

 

 

 

Формирањето на Мрежата од совети на публики е поддржано од Програмата Цивика Мобилитас, во рамки на 

институционалниот грант доделен на Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС.   

  

 
 
 


