
 

 

Прашалник за консултирање на граѓанските организации за подготовка на                           

Предлог - Програмата за финансирање на програмските активности                                                       

на здруженијата и фондациите за 2020 година 

 

Овој Прашалник има за цел да му помогне на Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да 

ги утврди потребите за финансиска поддршка на граѓанскиот сектор, преку транспарентен 

и инклузивен процес на консултации со граѓанските организации. Вашите одговори ги 

очекуваме до 15.11.2019 година и ќе придонесат за подготовка на Предлог-Програмата за 

финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2020 година. 

 1. Име и седиште на здружението/фондацијата: 

 

 

 

2. Наведете во кој сектор дејствува вашата организација:  

 

o Демократија, човекови права и владеење на правото 

o Деца, млади и студенти  

o Економски развој 

o Етнички заедници  

o Жени и родови прашања  

o Животна средина и природа  

o Здравје и здравство  

o Информации  

o Култура  

o Лица со посебни потреби  

o Ненасилство и толеранција 

o Образование и наука 

o Организации на потрошувачи 

o Развој на граѓанското општество 

o Рурален развој 

o Социјална грижа (хуманитарни) 

o Спорт, хоби и рекреација 

o Стари лица 

o Струкови здруженија 

o Друго ______________________________________________________________ 

 



3. Дали сте запознаени со работата на Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 

Македонија?  

 

o Да 

o Делумно 

o Не 

 

4. Дали вашата организација во изминативе 10 години учествувала на Огласот за 

финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на Владата на 

Република Северна Македонија? 

 

o Да 

o Не 

 

5. Означете кои од наведените цели вашата организација ги препознава како 

приоритетни области за финансиска поддршка од Владата на Република Северна 

Македонија во 2020 година?  

 

o Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во 

Европската Унија; 

o Унапредување на човековите права и јакнење на владеењето на правото; 

o Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на 

општественото живеење, а особено во областа на образованието, здравството, 

социјалната заштита, работните односи и правосудството; 

o Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото 

живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките 

и буџетите; 

o Зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната 

транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество на 

граѓаните во донесувањето одлуки, поради подобрување на квалитетот на 

живеење; 

o Развивање на социјалното претприемништво; 

o Еднакво и квалитетно образование за сите и градење на концепт на доживотно 

учење; 

o Дигитална трансформација при испорака на услуги за граѓаните и бизнисите и 

подигнување на јавната свест за сајбер безбедност; 

o Намалување на влијанијата од климатските промени и постигнување на 

пониско ниво на емисија на штетни гасови; 

o Подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и заштитата 

на климата и едукација на населението од областа на животната средина; 

o Друго ( ---------------------------------------------------------------------------------------------------) 

 

 

 



6. Колку сметате дека треба да изнесува висината на поединечен грант за финансиска 

поддршка од Владата на Република Северна Македонија?  

 

o 300.000,00 денари 

o 600.000,00 денари 

o Друго (__________ денари) 

 

7. Дали сметате дека со Програмата за финансиска поддршка на здруженија и 

фондации треба да се поттикнува рамномерен регионален развој? 

o Да 

o Не 

 

8. Дали би сакале да добивате известувања за објавени Огласи за финансиска 

поддршка на здруженија и фондации и да бидете во тек со активностите на 

Одделението за соработка со невладини организации? 

 

o Да 

o Не 

 
Доколку одговоривте потврдно на претходното прашање, пријавете се на Регистарот на 
невладини организации на веб-страницата на Одделението за соработка со невладини 
организации www.nvosorabotka.gov.mk , на следниов линк . 

 

Ви благодариме што одвоивте време да го пополните овој Прашалник. Вашите одговори се од 

особена важност за нас. 

 

Со почит, 

Одделение за соработка со невладини организации  
Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија  
www.nvosorabotka.gov.mk 
e-mail: nvosorabotka@gs.gov.mk 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=tabelaren_prikaz

