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Податоците означени со ѕвездичка (*) се задолжителни. Со пополнување и доставување на образецот 
потврдувате дека се согласувате податоците да бидат објавени на веб страната www.nvosorabotka.gov.mk во 
делот Невладини организации.  
  
  

 

 

 

Сектор на дејствување* 
(Изберете еден или повеќе сектори на дејствување согласно Статутот на здружението/фондацијата) 

        Развој на граѓанскиот сектор   Заштита на здравјето 

         Демократија и владеење на правото 

 

  Земјоделство и рурален развој 

         Промоција и заштита на човековите    
             права и антидискриминација 

  Култура 

  Економски и одржлив развој 
 

  Медиуми и информатичко општество 

  Наука, образование и доживотно учење 
 

  Заштита на животната средина  

  Млади 
 

  Спорт 

  Социјална заштита и заштита на деца 
 

  ЕУ интеграции и политики 

  Заштита на маргинализираните лица 
 

  Друго 

  Родова еднаквост 
 

 

 

Дејност 
(Накратко опишете ја дејноста на здружението / фондацијата) 

 
 

 
Општи податоци за здружението / фондацијата* 

 

Име на здружението /фондацијата  

Седиште и адреса  

ЕМБС – Единствен матичен број на 
здружението/фондацијата 

 

Застапник / директор  

Е – пошта  

Веб – страница  

Профили на социјални мрежи   

Број на активни волонтери  

Број на вработени   

ППРРИИЈЈААВВАА  ЗЗАА  РРЕЕГГИИССТТААРР  ННАА  ГГРРААЃЃААННССККИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  
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Поглавје од законодавството на ЕУ во кое здружението/фонацијата дејствува 
(Изберете едно или повеќе поглавјата од законодавството на Европската Унија каде вашето 

здружение/фондација поседува експертиза) 

 01  Слободно движење на стоки  18  Статистика 

 02  Слободно движење на работници  19  Социјална политика и вработување 

 03  Право на основање и слобода на 
           давање услуги 

 20  Претпријатија и индустриска политика 

 04  Слободно движење на капитал  21  Трансевропски мрежи 

 05  Јавни набавки  22  Регионална политика и координација на 
           структурни инструменти 

 06  Право на трговски друштва  23  Правосудство и фундаментални права 

 07  Право на интелектуална сопственост  24  Правда, слобода и безбедност 

 08  Политика на конкуренција  25  Наука и истражување 

 09  Финансиски услуги  26  Образование, култура и млади 

 10  Информатичко општество и медиуми  27  Животна средина и климатски промени 

 11  Земјоделство и рурален развој  28  Заштита на потрошувачите и јавно здравје 

 12  Безбедност на храна, ветеринарна и   
           фитосанитарна политика 

 29  Царинска унија 

 13  Рибарство  30  Надворешни односи 

 14  Транспортна политика  31  Надворешна безбедносна и одбранбена 
           политика 

 15  Енергетика  32  Финансиска контрола 

 16  Оданочување  33  Финансиски и буџетски одредби 

 17  Европска монетарна унија  
 

Mрежно работење  
(Наведете ги мрежите и платформите во кои членува здружението/фондацијата                                                         

и нивна веб-страница и/или е-пошта) 

 
 
 
 

 

Дополнителни информации / коментари 
(Можете да наведете ваши публикации, истражувања, анализи и др.)  

 
 
 
 

 


