
 

Меѓународната конференција е организирана како дел од проектот „Користи факти: 
употреба на новинарството засновано врз факти за подигнување на свеста и за 
спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор во Северна Македонија“, 
финансиран од Британската амбасада во Скопје. Проектот има за цел да обезбеди поддршка 
на граѓаните, на новинарите и на граѓанските организации да го зголемат јавното разбирање 
за потеклото, мотивите и влијанието на дезинформациите во општеството. 

 

КРЕВАЊЕ НА ЗАВЕСАТА: СПРАВУВАЊЕ СО ПОЛИТИЧКИТЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРЕКУ 

ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ 
13 декември, хотел „Лимак Скопје“ 

9:30-10:00 | Пријавување 

10:00-10:40 | ВОВЕДНИ ОБРАЌАЊА  

10:00-10:05 | д-р Жанета Трајкоска, директорка на Институтот за комуникациски студии 

10:05-10:15 | Славица Грковска, заменичка на претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија, задолжена за политики за добро владеење  

10:15-10:25 | Џулиа Смит, заменик-шеф на мисија, Амбасада на Обединетото Кралство во Северна 

Македонија 

10:25-10:40 | Пауза 

СЕСИЈА 1 |  ДРЖАВНИ ПОЛИТИКИ КОН ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ: ПРИМЕНА НА 

СТРАТЕГИЈА, ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО И СОРАБОТКА СО ДРУГИ НЕДРЖАВНИ 

АКТЕРИ  

МОДЕРАТОР: АЛЕКСАНДРА ТЕМЕНУГОВА,  РАКОВОДИТЕЛКА НА ПРОГРАМА ВО  ИКС 

10:40-10:55 | Презентација на првичните наоди од истражувањето на ИКС „Транспарентноста на 

институциите како предуслов за спречување на ширењето дезинформации и шпекулации во Северна 

Македонија“ 

проф. Весна Шопар, истражувачка во ИКС 

10:55-11:05 | Транспарентност наспроти дезинформации: македонски искуства  

Роберт Поповски, национален координатор за одговорно владеење и транспарентност при Владата на 

Република Северна Македонија 

11:05-11:20 | Како владите можат ефикасно да ги спречат дезинформациите: перспектива на 

Обединетото Кралство  

Џина Бирн, раководителка на стратешки комуникации – Оддел за меѓународни проекти во Кабинетот на 

премиерот на Обединетото Кралство,  

Керолин Ерман, раководителка на стратешки комуникации – Оддел за меѓународни проекти во Кабинетот 

на премиерот на Обединетото Кралство 

11:20-11:30 | Транспарентноста на државното рекламирање во медиумите: (не)возможна мисија? 

д-р Ива Ненадиќ, предавачка на Универзитетот во Загреб и истражувачка во Европскиот универзитетски 

институт, членка на Европската опсерваторија за дигитални медиуми (EDMO) 

11:30-11:40 | Дали регионот на Западен Балкан успешно се справува со дезинформациите?  

Ингрид Омахна, раководителка на програма во Центарот за европска перспектива (CEP), Словенија 

11:40-12:25 | Дискусија 



 

Меѓународната конференција е организирана како дел од проектот „Користи факти: 
употреба на новинарството засновано врз факти за подигнување на свеста и за 
спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор во Северна Македонија“, 
финансиран од Британската амбасада во Скопје. Проектот има за цел да обезбеди поддршка 
на граѓаните, на новинарите и на граѓанските организации да го зголемат јавното разбирање 
за потеклото, мотивите и влијанието на дезинформациите во општеството. 

12:25-12:40 | Пауза за кафе 

 

СЕСИЈА 2 | ДЕЗИНФОРМАЦИИTE КАКО АЛАТКА ЗА ПОЛИТИЧКО ВЛИЈАНИЕ ВО ЕРАТА НА 

НАПЛИВ ОД ИНФОРМАЦИИ  

МОДЕРАТОР: Д-Р ЈАСНА БАЧОВСКА, ПРОФЕСОРКА НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ 

ПРИ УКИМ, СКОПЈЕ 

12:40-12:50 | Индустријализирана пропаганда: Кога политичките актери ја (зло)употребуваат моќта на 

социјалните мрежи?  

д-р Саманта Бредшо, доцентка на Факултетот за меѓународна служба на Американскиот универзитет и 

соработничка на Центарот за безбедност, иновации и нова технологија во САД (CSINT) 

12:50-13:00 | Расплеткување и мерење на невистините на интернет  

д-р Камило Умана-Даџуд, економист во Организацијата за економска соработка и развој (OECD) 

13:00-13:10 | Сајбербезбедносните предизвици во Македонија во ерата на хибридни закани  

д-р Методи Хаџи-Јанев, вонреден професор на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – 

Штип и на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје 

13:10-13:20 | Откривање на дезинформациите преку истражувачко новинарство  

Ирена Каревска, новинарка во „Блумберг Адриа“ 

13:20-13:30 | Значењето на проверката на факти во деконструирањето на дезинформациските кампањи  

Тијана Цвјетичанин, уредничка на сервисот за проверка на факти Раскринкавање.ба при „ЗаштоНе?“, 

БиХ 

13:30-14:10 | Дискусија 

14:10-15:30 | РУЧЕК  

 

 


