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Центарот за развој на медиуми, за потребите на “Програмата на УСАИД за 

зајакнување на независните медиуми во Македонија, Проект за одговорни медиуми 

и законодавни реформи во медиумската сфера”,  има потреба од: континуирано 

следење и анализи на јавната дебата во медиумите за медиумската легислатива, 

слободата на медиумите и слободата на изразување; спроведување интервјуа и 

организирање фокус групи на засегнати страни во  медиумската сфера и периодични 

анализи на програмата на јавниот радиодифузен сервис.  

Временската рамка за реализација на активностите е од мај 2014 до ноември 2015 

година.  Во периодот мај – декември 2014 треба да бидат подготвени: 3 анализи поврзани 

со новото медиумско законодавство и неговата примена; 2 анализи поврзани со Законот 

за граѓанска одговорност од навреда и клевета и 1 анализа на информативната програма 

на МРТ1. Во периодот јануари – ноември 2015 година треба да бидат подготвени: 3 

анализи поврзани со новото медиумско законодавство и неговата примена; 3 анализи 

поврзани со Законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета. Подготвените 

анализи ќе бидат составен дел од периодичните анализи и извештаи кои ЦРМ ги објавува 

според годишните планови за реализација на Проектот за одговорни медиуми и 

законодавни реформи во медиумската сфера. 

ЦРМ ги поканува граѓанските организации кои имаат повеќегодишно искуство,  

експертиза и сопствени човечки технички капацитети за континуирано следење и анализа 

на медиумите и слободата на изразување, да достават понуда за реализација на 

потребните активности. 

Понудата треба да содржи портфолио на организацијата, план за реализација на 

активностите и детален буџет. Целосната понуда треба да биде напишана на англиски 

јазик. 

Краен рок за доставување понуди е 17 април 2014 година, до 17 часот. Понудите треба 

да се достават по електронски пат на адреса: info@mdc.org.mk .  
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