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Консултации со граѓански организации  
 

Утврдување на приоритетни области за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година 

 
Локации:  

Во Скопје: х. ТЦЦ Гранд Плаза (бул.8ми септември 2/2), 12 ноември (вторник) 2019г. 

Во Битола: х. Милениум (ул. Маршал Тито 8), 14 ноември (четврток) 2019г. 

Во Штип: Граѓански ресурсен центар – Штип, 15 ноември (петок) 2019г. 
(простории на мултимедијалниот центар Канал 77) 

 
Дневен ред 

Време  

11:00 – 11:15 Регистрација на учесници (кафе за добредојде)  

11:15 – 11:30  Вовед во процесот на консултации:  

- Емина Нурединоска, Раководител на Одделение за граѓанско општество, 
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС);  

- Сузана  Никодијевиќ-Филиповска, Одделение за соработка со НВО, 
Генерален секретаријат на Владата.  

11:30 – 11:45  Презентација на предлог приоритетите за финансирање на ГО на 
Одделението за соработка со НВО и работната група на Советот за 
соработка со и развој на граѓанскиот сектор  за финансиска поддршка за 
2020г.: 

1. Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во 
Европската Унија; 

2. Унапредување на човековите права и јакнење на владеењето на правото; 
3. 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; 

4. Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото 
живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на 
политиките и буџетите; 

5. 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; 

6. Развивање на социјалното претприемништво; 
7. Еднакво и квалитетно образование за сите и градење на концепт на 

доживотно учење; 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/3%20Odluka%20za%20strateski%20prioriteti%202020.pdf
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* Работен јазик на настанот е македонски.  

* За учесниците кои доаѓаат од други градови ќе биде покриен транспортот во висина на повратен 
автобуски билет. Со вашата пријава наведете од кој град доаѓате и оставете контакт информации 
(име и презиме, е-мајл и телефон).  
 
Консултациите се организирани во рамки на програмата „Одржливо граѓанско општество – 
државно финансирање на граѓански организации“ имплементирана од Македонскиот центар за 
меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Балканската мрежа за развој на граѓанско 
општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации 
(ЦНВОС) од Словенија, а финансирана од Европската Унија.  

Овие консултации се предвидени во рамки на програмата со цел воспоставување на редовна пракса 
на широки консултации за утврдување на приоритетите за финансирање на граѓанските организации 
од државата. Консултациите се спроведуваат во соработка со Одделението за соработка со НВО 
при Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.  

 

8. Дигитална трансформација при испорака на услуги за граѓаните и 
бизнисите и подигнување на јавната свест за сајбер безбедност; 

9. Намалување на влијанијата од климатските промени и постигнување на 
пониско ниво на емисија на штетни гасови; 

10. Подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и 
заштитата на климата и едукација на населението од областа на животната 
средина. 

11:45 – 12:45  Работа во групи  

- Дискусија за приоритетите, целите и предлози за конкретни активности по 
цели; 

- Предлог теми за поддршка на граѓанските организации  од страна на 
Владата кои би биле дел од Програмата за финансирање на 
програмските активности на здруженијата и фондациите за 2020г. 

Групната работа ќе биде фацилитирана од проектниот тим на МЦМС и тимот на 
Одделението за соработка со НВО.  

12:45 – 13:15  Презентација на заклучоците од работата во групи за приоритетите за 
финансирање на граѓанските организации во 2020г.  

13:15 – 14:00 Коктел  


