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Консултации за утврдување на приоритетите за финансиска поддршка на граѓанските организации во 2022 година  

  (www.nvosorabotka.gov.mk од 13.12 до 21.12.2021) 

 

Член на Советот за 
соработка меѓу 
Владата и граѓанското 
општество 

Мислење Одговор од Одделението за соработка со НВО 

1 Ели Чакар Поддршка за веќе дефинираните приоритети       

                                    

 

2 Биљана 
Трајковска 
Министерство за 
образование и 
наука 

Квалитетно образование достапно за сите согласно 
побарувачката на пазарот на трудот 

Да се додаде „интеркултурализмот“ во предложената 
активност за овој приоритет.                                  

 

Предлогот е прифатен 
- образование во функција на личности кои ќе ги 
почитуваат, негуваат граѓанските права, 
толеранцијата, различностите, воспитување во 
духот на мултикултурализмот и 
интеркултурализмот и оспособување за 
потребите на пазарот на трудот. 

3 Лилјана Јоноски, 
Рурална 
коалиција, 
Куманово 

Како и секоја година забелешката е во однос на висината 
на средствата (15 милиони денари) кои што доколку би 
сакале да имаме подолгорочен, a и институционален 
развој, оваа сума треба да биде далеку поголема 
започнувајќи од 50 милиони, како што беше на пример со 
справувањето со кризата со Ковид. 

Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, 
повисок животен стандард и квалитет на живот на 
граѓаните 

- промовирање на вработувањето, социјалната вклученост 
и развојот на руралните средини , со поттикнување на 
младите земјоделци и олеснување на земјоделските и 
неземјоделските бизниси (За поздравување е што 

Програмата за финансирање на програмски 
активности на здруженија и фондации треба да е 
во согласност со донесениот Буџет на Република 
Северна Македонија за 2022 година („Службен 
весник на РСМ“), каде за оваа намена се 
предвидени 15 милиони денари. 
 
 
Предлогот се прифаќа 
- промовирање на вработувањето, социјалната 
вклученост и развојот на руралните средини , со 
поттикнување на младите и жените во руралните 
средини за развој на претприемачки вештини и 
сопствени агро самоодржливи бизниси. 
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конечно имаме активност која што директно се донесува 
на развојот на земјоделството, но не е јасно што значи 
неземјоделски бизниси, па и олеснување на земјоделски 
бизниси. Да се преформулира со поттикнување на 
младите И ЖЕНИТЕ во руралните средини за развој на 
претприемачки вештини и сопствени агро самоодржливи 
бизниси). 

- воспоставување на интегриран и функционален систем 
за подобро знаење и поддршка на иновациите во 
земјодеството, со фокус на истражувањето, трансферот на 
напредна технологија и дигитализација (Исто и оваа 
мерка е за поздравување, но сепак треба да биде 
попрецизно наведено што значи воспоставување на 
систем за подобро знаење, трансфер на напредна 
технологија кон кого?, па така и овде ако е можно да се 
направи преформулирање би било одлично инаку како 
активности и област особено дигитализацијата нужно е 
потребна во секторот земјоделство и рурален развој). 

Недостигаат активности поврзани со социјалното 
претприемништво како и родовата еднаквост кои што се 
особено важни и за подобар квалитет на живот и за 
иницирање на забрзан особено локален раст и развој. 

- промовирање и едукација за социјално 
претприемништво и социјални претпријатија и 
воспоставување на систем за финансиски 
стимулации за развој на иницијативи за социјално 
претприемништо од страна на граѓанските 
организации. 
 
Родовата еднаквост е опфатена во Приоритет 3, со 
активноста: унапредување на законодавството за 
родовата еднаковост, вклучување на родовата 
перспектива во креирањето на политиките, 
буџетите и развој на концептот на еднаквост и 
недискриминација во сите области на 
општественото живеење. 

4 Јасминка 
Фришчиќ, 
Здружение за 
еманципација, 
солидарност и 
еднаквост на 
жените, Скопје 

Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, 
повисок животен стандард и квалитет на живот на 
граѓаните 

- реформи во јавните финансии преку подобрување на 
фискалната рамка, зајакнување на процесот на 
планирање, извршување и известување за јавните 
финансии, зголемување на наплатата на приходите, 
подобрување на системот на јавни набавки и зајакнување 
внатрешна и надворешна контрола преку зголемување на 

Предлозите се согласно целите утврдени во член 2 
од Одлуката за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија во 2022 година („Службен весник на 
РСМ“ бр.97/21), но дел се формулирани како цели 
што треба да се остварат преку активности на 
органите на државната управа. Од тие причини се 
предлага следното дополнување: 
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транспарентноста и отчетноста во работењето;  

-поддршка и развој на одржливи, конкурентни микро, 
мали и средни претпријатија, унапредување на 
занетчиството, претприемништвото и иновациите;  

-унапредување на социјалната сигурност, животниот 
стандард на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик и 
подобрување на децентрализацијата на социјалните 
услуги во локалната самоуправа;  

-унапредување на правата на работниците и безбедноста 
на работните места, согласно со меѓународните 
стандарди;  

-намалување на сиромаштијата, обезбедување на правата 
за заштита на децата, обезбедување на одмор за деца од 
семејства со социјален ризик, јакнење на јавните и 
приватните установи за згрижување и воспитание на деца 
од предучилишна возраст;  

Владеење на правото, независност на правосудството, 
доследна и неселективна борба против криминалот и 
корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност 

- создавање услови за независно, департизирано, 
ефикасно судство и правда достапна за сите; 

- реформи во насока на владеење на правото и изградба 
на независни институции;  

Модерна и ефикасна јавна администрација базирана на 
дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи 

- зајакнување на процесот на планирање, 
извршување и известување за јавните финансии, 
подобрување на системот на јавни набавки и 
зајакнување внатрешна и надворешна контрола 
преку зголемување на транспарентноста и 
отчетноста во работењето;  
 
-унапредување на социјалната сигурност, 
животниот стандард на граѓаните кои се наоѓаат 
во социјален ризик, обезбедување на правата за 
заштита на децата и подобрување на 
децентрализацијата на социјалните услуги во 
локалната самоуправа;  
 
-унапредување на правата на работниците и 
безбедноста на работните места, согласно со 
меѓународните стандарди;  
 
 
 
 
 

- создавање услови за независно, департизирано, 
ефикасно судство и правда достапна за сите; 

Вториот предлог е опфатен со активноста:  
„одлучна и неселективна борба со организираниот 
криминал и корупцијата, реформи во насока на 
владеење на правото и изградба на независни 
институции“ 
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услуги за граѓаните и деловните субјекти 

-унапредување на системот на локалната самоуправа, 
децентрализација на власта, подобрување на локалните 
јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општините, 
зголемување на нивната транспарентност, отчетност и 
инклузивност.   
                                  

 
 
- подобрување на локалните јавни услуги, 
зголемување на транспарентноста, отчетноста и 
инклузивноста на локално ниво. 

Граѓанска организација 
 

Мислење Одговор од Одделението за соработка со НВО 

1 Еко-Живот  
ekozivot@yahoo.co
m  

1.Во Република Северна Македонија има многу активни 
организации кои имаат влијание и се препознатливи на 
локално ниво. НВО секторот претрпе големи загуби за 
време на пандемијата и Владата не треба да прави 
стратегија или план за финансирање на НВО секторот без  
100тина доделени грантови по 10 000 евра. За време на 
пандемијата НВО секторот не беше никаде ставен како 
сектор на кој ќе му биде доделена било каква помош, а е 
најискористен за креирање на политики и насоки. 
2. Добро е направена поделбата на сектори, но фондот е 
многу мал и треба да има минимум по 1 доделен грант во 
секој сектор во секој плански регион. Така ќе се створат 
минимални услови каде ќе има влијание со позитивни 
резултати од  доделените грантови на национално ниво. 

1. Во 2020 година, Владата на Република Северна 
Македонија донесе Програма за финансирање на 
програмски активности на здруженија и фондации 
за мерки за справување со Ковид 19-Кризата 
(„Службен весник на РСМ“ бр.149/20), во вкупен 
износ од 30.000.000,00 денари. Со тоа Владата го 
поддржа НВО секторот за време на пандемија. 
Исто така, и во оваа Програма повторно е застапен 
приоритетот Справување со последиците 
предизвикани од светската пандемија 
предизвикана од Коронавирусот. 
2. За поттикнување на рамномерен регионален 
развој предвидени се бодови при проценка на 
квалитетот на предлог-проектите, согласно 
Одлуката за критериумите и постапката за 
распределба на средства за финансирање на 
програмските активности на здруженија и 
фондации од Буџетот на Република Северна 
Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.277/19) 

2 Еко-Живот  
ekozivot@yahoo.c
om  

Справување со последиците предизвикани од светската 
пандемија предизвикана од Коронавирусот 
-Таргетирање на најпогодените маргинализирани групи 
на семејства и помагање на истите преку сите можни 
позитивни и познати пракси од ЕУ 

Предлозите за приоритетите 2 и 5 се опфатени со 
планираните активности. 
 
 
 

mailto:ekozivot@yahoo.com
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Квалитетно образование достапно за сите согласно 
побарувачката на пазарот на трудот 
- Фаворизирање на етичкото неформлно образование 
како алтернатива за надоградување на интересите од 
специфични таргетирани области 
Заштита на животната средина, зелен развој, 
намалување на аерозагадувањето и влијанието на 
климатските промени 
- вклучување на маргинализираните групи на граѓани кон 
позитивни еколошки практики,  
- следење и примена  на европските политики за заштита 
на животната средина на локално ниво, 
- стимулирање локални и регионални иницијативи за 
справување со климатски промени и ефектите од истите, 
- вклучување на локалните чинители во процесот на 
заштита на биолошката разновидност. 

Предлозите за приоритет 7 се прифатат. 
- вклучување на маргинализираните групи на 
граѓани кон позитивни еколошки практики,  
- следење и примена  на европските политики за 
заштита на животната средина на локално ниво, 
- стимулирање локални и регионални иницијативи 
за справување со климатски промени и ефектите 
од нив, 
- вклучување на локалните чинители во процесот 
на заштита на биолошката разновидност. 

3 Новинари за 
човекови права 
detstvo@detstvo.o
rg.mk 

Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, 
повисок животен стандард и квалитет на живот на 
граѓаните 
1.Намалување на родовата даночна дискриминација 
(попозната како розова дискриминација) 
Заштита на животната средина, зелен развој, 
намалување на аерозагадувањето и влијанието на 
климатските промени 
1.Унапредување на правата на бранителите на животната 
средина 
2.Промоција на пристапот до информации во животната 
средина според Архуската Конвенција 
3.Одржлив систем за храна 
4.Климатска правда 
5.Правичен пристап до вода и санитација (од родов 
акцент) 
 
 

1. Во Приоритетот: Успешно водење на 
пристапните преговори со Европската Унија, се 
поддржуваат и активности за унапредување на 
законодавството за родовата еднаквост, 
вклучување на родовата перспектива во 
креирањето на политиките, буџетите и развој на 
концептот на еднаквост и недискриминација во 
сите области на општественото живеење. 
 
2. Предлозите се опфатени со активностите од 
Приоритет 7: Заштита на животната средина, 
зелен развој, намалување на аерозагадувањето и 
влијанието на климатските промени. 
 
 

mailto:detstvo@detstvo.org.mk
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4 Здружение за 
мултикултурна 
интеграција, 
''Инклузија'' 
Охрид 
ohridinkluzija@gm
ail.com 

1. Сумата од 600.000 денари е многу мала, за да им 
помогне на самите организации да се справат со 
последиците од пандемијата предизвикана од Ковид 19. 
Владата би требало да размислува за начини на 
субвенционирање на работата на граѓанскиот сектор, 
посебно на микро-организациите кои делуваат на 
локално ниво, по пат на финансиска поддршка за 
вработување. 
2. Една од главните цели треба да биде насочена кон 
социјалното зајакнување на младите во услови на 
пандемија, обезбедување механизми за бесплатна 
правна, здравствена, социјална и психолошка помош, 
како и да се зголемат финансиските средства за 
реализација на активности поврзани со успешното 
водење на претпристапните преговори со европската 
унија, владеењето на правото итн. 

1. Граѓанските организации можат да ги користат 
мерките од Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот, меѓу кои и мерката за 
субвенционирање на плати.  
 
 
2. Темите се опфатени со предложените 
приоритети и активности 

5 Горан Ристовски 
ris_goran@yahoo.c
om  

Во 2022 треба да се подржат  иновативни проекти од 
здравствена сфера со изработка на билни природни 
лекови ( таблети, масти, гелови, креми, тинктури и други 
производи). 

Во Одлуката за утврдување на стратешките 
приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија во 2022 година („Службен весник на 
РСМ“ бр.97/21), целите утврдени во членот 2 од 
областа на здравството се во рамките на 
стратешкиот приоритет „справување со 
последиците предизвикани од светската 
пандемија предизикана од Коронавирусот“. 

mailto:ohridinkluzija@gmail.com
mailto:ohridinkluzija@gmail.com
mailto:ris_goran@yahoo.com
mailto:ris_goran@yahoo.com
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6 Турнир Сокол 
oliver.sokolov.soko
l@gmail.com  

1.Зголемување на толеранцијата, меѓусебното разбирање, 
зајакнување и унапредување на односите и врската 
помеѓу децата и младите на етничка, верска и социјална 
основа како и сите останати различни генерации  и групи, 
користејќи го спортот како алатка, како и спорт за 
намалување на негативните ефекти од Ковид – 19. 
2.Постоењето на силни стереотипи и предрасуди кои 
особено се истакнуваат за време на спортските настани 
помеѓу различни демографски, социјални, верски, 
етнички и географски групи е главната основа. 
-создавање професионален волонтерски спортски тим на 
млади луѓе;  
-Обезбедување професионална поддршка и едукација на 
група на млади луѓе за професионален спорт.  
-Зголемување на свесноста и разбирањето помеѓу 
различни групи на млади луѓе/деца за значењето на 
спортот и спортските активности во развојот на 
толеранција и меѓусебно разбирање;  
-Зголемување на интересот кај децата и младите луѓе за 
учество на спортски настани и активности.  
-Подобрување на основната спортска едукација помеѓу 
децата и младите  
-Зголемување на квалитетот на меѓуетничките врски и 
толеранција помеѓу децата и младите користејќи ги 
можностите што ги нуди спортот.  
-Зголемување на свесноста и надминување негативните 
ефекти и пост-ковид состојби со употреба на спортски 
активности.  
-Врз основа на професионален спортски и меѓуетнички 
пристап кон учесниците и посетителите да се наметнат 
позитивните вредности на живеењето во духот на 
образовна спортска соработка, толеранција и традиција. 

Во рамките на буџетот на Министерството за 
политички систем и односи меѓу заедниците за 
2022 година предвидени се 20.000.000,00 денари 
во програмата Промоција на меѓуетнички односи. 
 
Во рамките на буџетот на Агенцијата за млади и 
спорт за 2022 година, предвидени се 10.900.000,00 
денари во програмата Млади. 
 

mailto:oliver.sokolov.sokol@gmail.com
mailto:oliver.sokolov.sokol@gmail.com
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7 Еко Рурал- 
Пелистер 
ekoruralpelister@g
mail.com  

Заштита на животната средина е број еден, без неа се е 
залудно. Гледајќи што ни се случува нема многу надеж за 
здрав и нормален живот, со посебен нагласок на нас 
жителите во Пелагонија. Развојот на Баба планина е со 
најголем приоритет, доколку не се обрне внимание на таа 
планина Пелагонија е мртва. 

Опфатено со активностите содржани во 
Приоритетот 7: Заштита на животната средина, 
зелен развој, намалување на аерозагадувањето и 
влијанието на климатските промени 
 

8 Здружение на 
граѓани 
ЉУБЕЗНОСТ 
stankovski.toni@ya
hoo.com  

Здружението на граѓани ЉУБЕЗНОСТ дава поддршка на 
бездомните и социјално загрозени семејства и поединци 
и активно работи во изминативе 8 години. Во последниве 
4 години развиваме дополнителни услуги на давање 
психолошка, социјална, правна и медицинска поддршка 
на нашите крајни корисници. Истата се состои во вадење 
на документи (извод од родени, лична карта и 
здравствена книшка), поддршка и придружба до 
институциите, остварување на социјални права, изработка 
на CV, медијација при вработување, обезбедување на 
лекарства и медицинска поддршка, дел сме од 
платформа за плаќање на сметки за струја и вода на 
социјално загрозени семејства, започнавме со 
пилотирање на „Вдомување со поддршка“ - сакајки да ја 
наметнеме Housing First програмата на „мапата“ на 
нашата земја , а во план сме за пилотирање на 
„Асистирани банкови сметки“ за социјално загрозени 
семејства по пример од Австрија. 
Од големо значење ќе биде поддршката на овие 
активности за следната 2022 година. 

Опфатено со активностите содржани во 
Приоритетот 2: Справување со последиците 
предизвикани од светската пандемија 
предизвикана од Коронавирусот 
 

9 НВО Еко Логик 
ekologic.mk@gmail
.com  

Заштита на животната средина, зелен развој, 
намалување на аерозагадувањето и влијанието на 
климатските промени 

-Урбана мобилност и безбедност во сообраќајот, со 
акцент на една од најранливите категории – децата 

 

Предлогот се прифаќа 
- урбана мобилност и безбедност во сообраќајот, 
со акцент на една од најранливите категории – 
децата 

mailto:ekoruralpelister@gmail.com
mailto:ekoruralpelister@gmail.com
mailto:stankovski.toni@yahoo.com
mailto:stankovski.toni@yahoo.com
mailto:ekologic.mk@gmail.com
mailto:ekologic.mk@gmail.com


9 

 

10 Организација на 
жени Турчинки 
Дерја 
suzana.musli@hot
mail.com  

Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, 
повисок животен стандард и квалитет на живот на 
граѓаните 
-да се вклучи економско јакнење на жените од етничките 
заедници со цел поттикнување на женското 
претприемништво кај овие целни групи и поттикнување 
на вработување на овие заедници преку 
самовработување. 
Справување со последиците предизвикани од светската 
пандемија предизвикана од Коронавирусот 
- да се вклучи- обезбедување на поддршка на жени од 
етнички заедници како посебно погодени од ковид 
пандемијата со цел надминување на нивната социјална 
исклученост и поддршка на жените од маргинализирани 
заедници во рурални средини во поглед на здравствени 
услуги и здравствените права 
- здравствена едукција  за  вакцинирање на населението 
од  етничките заедници во општина Чаир. 
- вклучување на  родовата еднаквост и родово базираното 
насилство со посебен осврт на жени од немнозински 
етнички заедници. 
 

Во рамките на буџетот на Министерството за 
политички систем и односи меѓу заедниците за 
2022 година предвидени се 20.000.000,00 денари 
во програмата Промоција на меѓуетнички односи. 
 

11 Извиднички 
одред “Димитар 
Влахов“ Велес 
scoutveles@gmail.
com  

Предлог приоритет: Младинскиот активизам и работа 
како алатка за помагање кон позитивниот личен и 
социјален развој на младите за тие да ги остваруват 
нивните потреби преку создавање на квалитетна 
еколошка средина. Во тој процесот да ја надминат 
невработеноста и младите да се вклучат во креирање и 
спроведување на културните политики за намалување на 
ризичното однесување и насилсво кај нивните врсници. 
Распределбата на средствата да се дават рамномерно кон 
сите плански региони во Република Северна Македонија 
или рамномерно во сите градови во државата. 
 

Во рамките на буџетот на Агенцијата за млади и 
спорт за 2022 година, предвидени се 10.900.000,00 
денари во програмата Млади.  
Средствата од оваа програма во 2021 година 
Агенцијата за млади и спорт ги додели врз основа 
на Оглас за финансиска поддршка на здруженија и 
фондации за проекти од областа на младите на 
младинските организации, организациите за 
млади и младински  чадор организации. 

mailto:suzana.musli@hotmail.com
mailto:suzana.musli@hotmail.com
mailto:scoutveles@gmail.com
mailto:scoutveles@gmail.com
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12 Доза среќа- 
Дневен центар 
dozasreka@gmail.c
om  

Поддршка на предложениот приоритет Справување со 
последиците предизвикани од светската пандемија 
предизвикана од Коронавирусот и активностите содржани 
во него 

 

13 Здружение-Полог 
Гостивар 
irtkz@yahoo.com  

Анализа „Мултикултурализам во Македонското 
општество“ преку која ќе се создадат стратегии за локален 
културен развој, ќе се истражи капацитетот на 
интеркултурните ресурси и ќе се проведе интерна 
кампања во образовните институции во Полошко за тоа 
што преставува мултикултурализам, како се практикува во 
развиените општества. 

Опфатено со активностите содржани во 
Приоритетот 5: Квалитетно образование достапно 
за сите согласно побарувачката на пазарот на 
трудот 

14 ЈЗУ 
Специјализирана 
болница за 
геријатриска и 
палијативна 
медицина 13 
Ноември – Скопје 
Info@gerontology.
org.mk  

Проект „Јакнење и унапредување на комуникациските и 
хуманите вештини на медицинските сестри во СБГПМ 13 
Ноември Скопје“ 

Средствата од оваа програма се наменети за 
финансирање на програмски активности на 
здруженија и фондации.  

15 Здружение на 
Јавни Службеници 
на Северна 
Македонија 
javnisluzbenici@g
mail.com  

Проект „Дигитална Архива“, дел „Дигитална Архива за 
Училишта“ 

Опфатено со активностите содржани во 
Приоритетот 5: Квалитетно образование достапно 
за сите согласно побарувачката на пазарот на 
трудот. 
Предлог-проект, со Пријава и друга придружна 
документација се доставува по објавување на 
Огласот за финансиска поддршка на здруженија и 
фондации за 2022 година 

16 ЕКОЗВОН Скопје 
slagana_stamenkov
a@yahoo.com  

Заштита на животната средина, зелен развој, 
намалување на аерозагадувањето и влијанието на 
климатските промени 

Треба и бучавата да се вметне во приоритетите во делот 
за животна средина, начините на мерење на бучавата, 

Предлогот се прифаќа 
- создавање здрави услови за животот на луѓето и 
заштита на животната средина од бучава 

mailto:dozasreka@gmail.com
mailto:dozasreka@gmail.com
mailto:irtkz@yahoo.com
mailto:Info@gerontology.org.mk
mailto:Info@gerontology.org.mk
mailto:javnisluzbenici@gmail.com
mailto:javnisluzbenici@gmail.com
mailto:slagana_stamenkova@yahoo.com
mailto:slagana_stamenkova@yahoo.com
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заштита од неа, едукација по тој проблем, кампањи и 
слично. 

17 Здружение на 
граѓани за 
општествени 
проекти и 
публикации 
Перспектива Хана 
Скопје 
sh.perspektiva@ho
tmail.com 

Предлог-проект „Квалитетно образование во средни 
училишта во општина Чаир“ 

Предлог-проект, со Пријава и друга придружна 
документација се доставува по објавување на 
Огласот за финансиска поддршка на здруженија и 
фондации за 2022 година 

 

Предлозите ќе се разгледаат на Третата седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, што ќе се одржи на 

23.12.2021 година 

 

www.nvosorabotka.gov.mk 
e-mail: nvosorabotka@gs.gov.mk 

                                                                                                                                                            

 


