
 

 

 

 

 
Сити Хoл, Скопје, 21-22 мај 2012 

(покрај кејот на р. Вардар, до Младински Културен Центар, поранешна дискотека Хард Рок) 

Агенда 

21 мај – Заштита на приватноста на интернет 
8.30-9.00 Регистрација 
9.00-9.30 Отворање  

 Жан Клод Шлумберже, амбасадор на Франција во Македонија 
 Елвис Али, офицер за проекти, Реформа на јавна администрација, 

Делегација на ЕУ во Македонија 
 Бардил Јашари, директор на Метаморфозис 
 Себастјан Ботро-Бонтер, Меѓународен институт за човекови права и мир 

во Каен, Франција 
 Билјана Зашова, претставник на Мрежата Франција-Балкан и заменик 

директор во АЛДА 
9.30-10.30 Сесија 1: Правна и институционална рамка на приватноста во ЕУ и во 

Балканскиот регион 
 
Колку законските и институционалните рамки одговараат на реалните 
потреби на граѓаните? Со што се соочуваат институциите и граѓанскиот 
сектор при имплементацијата на соодветните закони за заштита на 
личните податоци и приватноста? 
 
 Жан-Мануел Ларалд – Европска правна рамка за приватноста 
 Игор Кузевски, виш инспектор за заштита на личните податоци, Дирекција 

за заштита на личните податоци на РМ 
 Игор Стаматовски, Слободен софтвер Македонија – Интернетот не 

заборава 
 Албан Нелај, директор на Институтот Eunacal, Албанија 
 Лејла Бичакчиќ, директор на Центар за истражувачко новинарство во 

Босна и Херцеговина 
10.30-11.00 Кафе пауза 
11.00-12.00 Сесија 2: Приватност во медиумите  

 
Како медиумите водат сметка за заштита на личните податоци и 
приватноста, без притоа да ја намалат вредноста на информациите? 
 
 Зоран Трајчевски, претседател на Советот за радиодифузија  
 Борјан Јовановски,  телевизиски новинар 
 Елида Зулбеари, главен уредник на веб-портал на албански јазик 
 Сара Барние-Леруа , Меѓународен институт за човекови права и мир 



12.00-13.30 Ручек 
13.30-14.30 Сесија 3: Приватност на децата на интернет  

 
Пристапи во подигнувањето на свеста за заштита на приватноста и 
безбедноста на децата на интернет  
 
 Ирина Шумадиева, Метаморфозис – Улогата на НВО-секторот во 

подигнување на свеста за заштита на приватноста на децата на интернет 
 Георги Апостолов, координатор на Центарот за побезбеден Интернет во 

Бугарија 
 Гордана Богева, наставник, и ученици – Како наставниците влијаат на 

образованието и подигнувањето на свеста на децата за заштита на 
нивната приватност на интернет? 

14.30-15.00 Кафе пауза 
15.00-16.00 Сесија 4: Приватноста во бизнис секторот 

 
Аспектите на приватноста во бизнис секторот: политики за приватност, 
имплементација на законските одредби за заштита на приватноста на 
вработените, сигурност и приватност во е-трговијата, регулирање на 
приватноста на работно место 
 
 Филип Стојановски, Метаморфозис – Политики за приватност на веб и 

Кодекс за заштита на приватноста на интернет 
 Даниел Даниловски, ИТ експерт, NextSense – ИКТ решенија за активно и 

постојано спроведување на политики за заштита на личните податоци и 
приватноста  

 Билјана Радоњанин, менаџер, Ексквизит – Аспекти на приватноста во е-
трговијата 

 Ванчо Орданоски, претприемач, Инфопроект – Импликациите на законите 
врз сопствениците на фирмите и нивниот однос кон приватноста на 
вработените 

Паралелни сесии Работилници – отворени штандови за помош во 4 области:  
 
 енкрипција на податоци 
 користење софтвер за анонимно сурфање 
 заштита на приватноста на децата на интернет 
 прилагодување на поставките за приватност на Фејсбук 

22 мај – Слобода на изразување на интернет (Коспонзорирано од Computers, Freedom and Privacy) 
10.00-11.00 Сесија 1: Цензура во медиумите  

 
Уредувачки политики, закони за медиуми, закони за дописници, примери за 
цензура во медиумите 
 
 Александр Балги-Галуа – Цензура во Балканските медиуми 
 Насер Селмани, претседател на Здружение на новинари 
 Снежана Трпевска, виш предавач, Висока школа за новинарство и за 

односи со јавноста 
 Никола Младенов, главен уредник на дневниот весник и неделник Фокус 
 Камелија Иванова, генерален секретар на Асоцијацијата за европски 

новинари од Бугарија 
11.00-11.30 Кафе пауза 

 



 

 

Организатори на настанот: Во рамките на: 

   
 

Партнери и поддржувачи: 

 
 

 

11.30-12.30 Сесија 2: Државата и медиумите 
 
Границата на слободата на изразување наспроти националните интереси и 
сигурноста на граѓаните 
 
 Себастјан Ботро-Бонтер, Меѓународен институт за човекови права и мир 

во Каен 
 Роберто Беличанец, претседател на Центарот за развој на медиуми  
 Алида Каракуши, независен издавач и блогер од Албанија 
 Дамјан Георгиевски, Слободен софтвер Македонија – Законот за авторско 

право и слободата на изразување  
12.30-14.00 Ручек 
14.00-15.00 Сесија 3: Слобода на изразување и говор на омраза 

 
Каде е границата помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза? 
Етика во новинарството, примери за говор на омраза во медиумите 
 
 Валентина Пелицер, извршна директорка на OneWorld – платформа за 

југоисточна Европа 
 Мирјана Најчевска, експерт и активист за човекови права 
 Жарко Трајаноски – Слобода на говор на омраза 

15.00-15.30 Кафе пауза 
15.30-17.00 Сесија 4: Социјални медиуми: слободна територија 

 
Трибина за слободата на изразување и механизмите за саморегулација на 
социјалните медиуми  
 

 Харис Алишиќ, експерт за социјални медиуми, Ал Џезеира Балкан 
 Филип Стојановски, Метаморфозис 
 Сеад Џигал, комуниколог и експерт за социјални медиуми 
 Дона Костуранова, претседател, Младински образовен Форум од Скопје 
 Модератор на трибината: Петрит Сарачини, раководител на програми во 

Македонски институт за медиуми 
Модератор на конференцијата: г-а Билјана Бејкова, НВО Инфо центар 


