
Активности Индикатори Водечки 

институции

Институции 

учесници

Рок за 

спроведување

Степен на 

спроведување

Спроведени активности по индикатори Финансиски 

средства со кои 

е спроведена 

Ризици и проблеми и 

предлози за надминување

Пополнува Одделението за соработка со НВО Пополнува Одделението за соработка со НВО Пополнува 

Одделението 

за соработка 

со НВО

Пополнува 

Одделението 

за соработка 

со НВО

Пополнува 

Одделението 

за соработка 

со НВО

Пополнува 

Одделението за 

соработка со 

НВО

Пополнува водечката институција Пополнува 

водечката 

институција

Пополнува водечката 

институција

1.1. Иницирање и спроведување на 

консултации со јавноста со цел да се оцени 

спроведувањето на Законот за здруженија и 

фондации во претходниот период 

1. Одржани најмалку две јавни консултации и/или 

тркалезни маси 

2. Број на граѓански организации вклучени во 

јавните консултации и тркалезни маси 

3. Број на доставени коментари и забелешки на 

спроведувањето на Законот

4. Заклучоците за спроведувањето на Законот за 

здруженија и фондации во претходниот период се 

подготвени и објавени 

МП ГС-Одд.НВО III/2018

 


во тек Во Министерството за правда во тек се консултации и активности со граѓанскиот сектор за 

формирање на работна група за изменување и дополнување на Законот за здруженија и 

фондации.                                                                                                                                    На 3.12.2018 

Одделението за соработка со НВО иницираше состанок со проектот „Национален ресурсен 

центар за граѓански организации“ (финансиран од Европската Унија, а спроведуван од 

МЦМС, Медиа плус Штип и АДИ Гостивар).  Јавни консултации за Законот за здруженија и 

фондации ќе се организираат во Скопје, Гостивар, Прилеп и Штип, во март 2019, во 

соработка со Министерството за правда.

1.2. Анализа на потребите за изменување на 

Законот за здруженија и фондации (особено 

во делот на воспоставување функционален 

модел за стекнување со статус на организација 

од јавен интерес и на проекти од јавне интерес 

имплементирани од организација која нема 

статус на организација од јавен интерес , 

правно препознавање на неформалните групи, 

прецизирање на одредбите за непартиското 

дејствување и влијанија на избори, 

утврдување на условите за распределба и 

користење на средствата од Буџетот на 

Република Северна Македонија од граѓански 

организации, вклучително и спроведување на 

мониторинг во трошењето на средствата, како 

и гарантирање на независноста на граѓанските 

организации, утврдување на правна рамка за 

јавно-цивилно партнерство, вршење на 

економски активности од непрофитни 

организации)

1. Заклучоци за потребата да се измени Законот за 

здруженија и фондации во делот на организации 

од јавен интерес, правно препознавање на 

неформалните групи, непартиско дејствување и 

влијанија врз избори, услови за распределба и 

користење на средства од буџетот за граѓанските 

организации, утврдување на правна рамка за јавно-

цивилно партнерство, вршењето на економски 

активности од непрофитни организации и други 

области кои ќе бидат идентификувани како 

неопходни за изменување

2. Одржана е седница на Советот за соработка со и 

развој на граѓанскиот сектор на тема измени на 

Законот за здруженија и фондации и земени се 

предвид заклучоците од седницата на Советот

+A8

МП ГС-Одд.НВО III/2018 доцни Поврзано со 1.1.

1.3. Подготовка на измени на Законот за 

здруженија и фондации врз основа на јавните 

консултации (поврзано со активности 1.1. и 

1.2.)

1. Подготвени се измените на Законот за 

здруженија и фондации и тие содржат измени во 

врска со:

- воспоставување функционален модел за 

стекнување со статус на  организација од јавен 

интерес

- воспоставување функционален модел за 

стекнување со статус на проекти од јавен интерес 

имплементирани од организација која нема статус 

на организација од јавен интерес

- правно препознавање на неформалните групи 

- прецизирање на одредбите за непартиско 

дејствување и влијание на избори

- утврдување на условите за распределба и 

користење на средствата од Буџетот на Република 

Северна Македонија од граѓанските организации, 

вклучително и спроведување на мониторинг во 

трошењето на средствата, како и гарантирање на 

независноста на граѓанските организации

- утврдување на правна рамка за јавно-цивилно 

партнерство

- вршење на економски активности од страна на 

непрофитни организации (обврски за здруженијата 

и фондациите да го регулираат спроведувањето на 

економските активности во својот статут) 

МП  
 IV/2018 доцни Поврзано со 1.1.

2.1. Спроведување на јавни консултации за 

предизвиците и искуствата со цел избор на 

најпогоден модел за даночен третман на 

граѓанските организации 

1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни 

маси 

2. Број на  граѓански организации вклучени во 

јавните консултации и тркалезни маси 

3. Број на координативни состаноци со 

релевантните државни институции 

4. Седница на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор на тема анализа на сегашната 

состојба во врска со даночниот третман и 

препораките за најпогоден модел за даночен 

третман на граѓанските организации 

5. Објавена е анализа за сегашната состојба во 

врска со даночниот третман и препораките за 

најпогоден модел за даночен третман на 

граѓанските организации 

МФ III-IV/2018 реализирано 1. Во просториите на Министерството за финансии како и во други институции беа 

спроведени бројни јавни дебати во однос на изборот на најпогоден даночен модел за 

граѓанските организации.                                                                                                                                     

2. Вклучени беа најмалку 3 граѓански организации, КОНЕКТ, МЦМС и други.                                                                                                                                  

3. Одржани беа повеќе состаноци со повеќе институции (Министерството за правда, УЈП).                                                                                                                                                                    

4. На седница на Советот беше разгледана анализата „Физичките лица во системот на ДДВ 

и владеењето на правото во Македонија - со посебен осврт и предлог решенија во делот на 

авторските договори“, подготвена од здруженијата: Центар за економски анализи, Центар 

за даночна политика и Финанце Тхинк.                                                                                                                                                               

5. Анализата беше разгледана од страна на Министерството за финансии и Секторот за 

даночна и царинска политика и голем дел од предлозите беа прифатени и 

имплементирани во законските решенија.

Советот за соработка со и 

развој на граѓанскиот сектор 

препорачува анализата на 

моделот на даночен третман 

на граѓанските организации 

да има поширок опфат од 

измените на Законот за 

персоналниот данок на доход 

и измените на Законот за 

данокот на добивка

МЕРКА 1: Измени на Законот за здруженија и фондации (во насока на воспоставување функционален модел за стекнување со статус на организација од јавен интереси на проекти од јавен интерес имплементирани од организација која нема статус на организација од јавен интерес, правно 

препознавање на неформалните групи, прецизирање на одредбите за непартиско дејствување и влијание на избори, утврдување на условите за распределба и користење на средства од Буџетот на Република Северна Македонија од граѓанските организации, вклучително и спроведување на 

мониторинг на трошењето на средствата, како и гарантирање на независноста на граѓанските организации и утврдување на правна рамка за јавно-цивилно партнерство)

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НОРМАТИВНА, ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

МЕРКА 2:  Анализа на ефектите и избор на најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации 



2.2. Подготовка на нова нормативна рамка за 

даночниот третман на непрофитни 

организации, согласно препораките и 

заклучоците од спроведувањето на активноста 

2.1

1. Подготвени се измени на закони (и/или 

подзаконски акти) во однос на даночниот третман 

на непрофитни организации 

МФ I/2019 реализирано Во декември 2018 донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот

на добивка („Службен весник на РМ“ бр.248/18), со кој во член 4-а се регулира даночниот

третман на организациите регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, како

обврзници за пресметување и плаќање на данокот на вкупен приход за приходите од

вршење на стопанска дејност. Во тек е изработка на подзаконските акти со кои ќе се

овозможи граѓанските организации да известуваат за износите на вкупните приходи од

непрофитна дејност, како и за вкупните приходи од стопанските дејности остварени во

текот на деловната година. 

Советот за соработка со и 

развој на граѓанскиот сектор 

препорачува анализата на 

моделот на даночен третман 

на граѓанските организации 

да има поширок опфат од 

измените на Законот за 

персоналниот данок на доход 

и измените на Законот за 

данокот на добивка

2.3. Анализа на можностите за даночно 

ослободување (ДДВ) за кофинансираниот дел 

од граѓанските организации на одобрените 

проекти поддржани од донатори (ЕУ, САД, 

земји членки на ЕУ и држави со кои се 

потпишани договори за билатерална 

соработка)

2.3.1 Изработка на измени на регулативата 

согласно препораките од анализата

1. Број на одржани јавни консултации или 

тркалезни маси 

2. Број на граѓански организации вклучени во 

јавните консултации и тркалезни маси 

3. Број на координативни состаноци со 

релевантните државни институции 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

5. Објавена е анализата за можностите за даночно 

ослободување (ДДВ) за кофинансираниот дел од 

граѓанските организации на одобрените проекти 

поддржани од донатори со препораки

6.Усвоена е законската регулатива

МФ II/2019 

2.4. Подобрување на процесот на регистрација 

на проекти во Централната база на податоци 

за странска помош ЦДАД на Секретаријатот за 

европски прашања

1. Изготвено ново упатство за регистрација на 

проекти во насока на надминување на воочените 

проблеми, а со цел поедноставување и забрзување 

на постапката 

2. Изготвенени наменски обрасци  (1. Барање за 

регистрација на проекти од билатерална помош, 2. 

Барање за регистрација на проекти од ИПА, 3. 

Барање за регистрација на проекти од суб-

грантисти)

3. Забрзана постапка на регистрација преку 

делегирање на овластување за потпис на потврди 

за регистрација на проекти 

4. Спроведени промотивно/едукативни активности 

за целиот процес на регистрација на проекти и на 

користење на податоците на Централната база на 

податоци за странска помош за крајни корисници 

(државни институции, донатори, граѓански сектор, 

економски оператори и др.)

СЕП III/2018 во тек Изготвено е ново нацрт-упатство согласно препораките добиени од внатрешната ревизија и 

воочените пречки при процесот на регистрација на проектите во ЦДАД базата. Во моментов 

се работи на изготвување на нови наменски Обрасци/Барања за регистрација на проекти. 

Во Секретаријатот за европски прашања е извршено делегирање на овластувања за потпис 

на потврди за регистрација на проекти во ЦДАД базата и во моментов постојат двајца 

овластени потписници од рангот на државни службеници;

Капацитетите на Одделението за протокол и организациски работи на СЕП дополнително 

се зајакнати со двајца нови вработени и во моментов работат 4 вработени на регистрација 

на проекти во ЦДАД базата.

2.5. Ревизија на текстот на Прирачникот - 

„Економски активности:  вршење дејност од 

граѓанска организација“ согласно најновите 

измени на законите (и/или подзаконски акти) 

во однос на даночниот третман на непрофитни 

организации 

1. Формирана е работна група за ревизија на 

Прирачникот 

2. Број на претставници од граѓанските организации 

во работната група 

3. Ревидиран е Прирачникот 

4. Ревидираниот Прирачник е јавно достапен

МФ II/2019 

2.6. Изработка на едукативен модул за 

државните службеници кои работат на 

спроведување на даночното законодавство 

1. Изработен е едукативниот модул 

2. Изработено е и објавено Упатство/Прирачник за 

едукативниот модул 

МФ I/2020 

2.7. Спроведување на обуки  за државните 

службеници кои работат на спроведување на 

даночното законодавство 

1. Спроведени се 4 работилници 

2. Обучени се 60 државни службеници 

МФ II/2020  

2.8. Годишен мониторинг на спроведувањето 

на Прирачникот 

1. Изработени се (електронски) обрасци за 

известување во врска со спроведувањето и 

употребата на Прирачникот од институциите 

2. Предлог Годишниот извештај за спроведувањето 

и употребата на Прирачникот е разгледан на 

седница  на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор 

3. Годишниот извештај за спроведувањето и 

употребата на Прирачникот е јавно достапен 

МФ III/2020  

3.1. Оцена и анализа на постојната пракса и 

законска и подзаконска рамка за 

евидентирање и финансиско известување на 

деловните настани кои произлегуваат од 

вршењето на дејности со кои може да се 

стекне добивка, како и  за јавно објавување на 

финансиските податоци од работењето на 

граѓанските организации 

1. Број на одржани тематски јавни консултации или 

тркалезни маси 

2. Број на граѓански организации вклучени во 

тематските јавните консултации и тркалезни маси 

3. Број на координативни состаноци со 

релевантните државни институции 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 

врска со оцената и анализата на постојната пракса 

и законска и подзаконска рамка за евидентирање и 

финансиско известување на деловните настани кои 

произлегуваат од вршењето на дејности со кои 

може да се стекне добивка, како и  за јавно 

објавување на финансиските податоци од 

работењето на граѓанските организации

5. Објавен е извештај за постојната пракса и 

законска и подзаконска рамка за евидентирање и 

финансиско известување на деловните настани кои 

произлегуваат од вршењето на дејности со кои 

може да се стекне добивка, како и  за јавно 

објавување на финансиските податоци од 

работењето на граѓанските организации, со 

препораки за надминување на констатираните 

недостатоци

МФ УЈП, ГС-

Одд.НВО, МП, 

ЦРМ, Совет 

I-II/2019 реализирано Реализирањето на оваа активност се изврши преку реализирање на активноста 2.1 од 

Акцискиот план. Имено, измените во Законот за данокот на добивка (активност 2.2) 

произлезени како резултат од јавните консултации со заинтересираните страни (активност 

(2.1) се основа за уредување на  известувањето на граѓанските организации за вкупните 

приходи од непрофитна дејност и за вкупните приходи од вршење стопанска дејност 

остварени во текот на годината во подзаконски акт согласно Законот за данокот на 

добивка.

Советот за соработка со и 

развој на граѓанскиот сектор 

препорачува анализата на 

моделот на даночен третман 

на граѓанските организации 

да има поширок опфат од 

измените на Законот за 

персоналниот данок на доход 

и измените на Законот за 

данокот на добивка

МЕРКА 3:  Уредување на начинот на евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка 



3.2. Изготвување на подобрена законска и 

подзаконска рамка за евидентирање и 

финансиско известување на деловните 

настани кои произлегуваат од вршењето на 

дејности со кои може да се стекне добивка, 

како и јавно објавување на финансиските 

податоци од работењето на граѓанските 

организации, како резултат на оценката и 

анализата на постојната пракса и законската 

рамка  (врска со активност 3.1)

1. Изготвена е подобрена законска рамка за 

евидентирање и финансиско известување на 

деловните настани кои произлегуваат од вршењето 

на дејности со кои може да се стекне добивка, како 

и   јавно објавување на финансиските податоци од 

работењето на граѓанските организации

2. Број на одржани состаноци помеѓу 

претставниците на Министерството за финансии и 

другите надлежни органи на државна управа

3. Подготвени се обрасци (на хартијаи електронски) 

кои може да ги користат граѓанските организации 

заради собирање на финансиски податоци за 

активностите со кои се стекнува добивка, остварени 

во претходната фискална година

4. Спроведени се јавни консултации за 

спроведување на алатките по првата година од 

имплементација

МФ УЈП, ГС-

Одд.НВО, МП, 

ЦРМ

III-IV/2019 во тек Оваа активност ќе се реализира преку  Активноста 2.2. За спроведување на одредбите на 

член 4-а од Законот за данокот на добивка со кои граѓанските организации се уредија како 

обврзници за пресметување и плаќање на данокот на вкупен приход за приходите од 

вршење стопанска дејност, во тек е подготовка на подзаконски акт со кој ќе се овозможи 

граѓанските организации да известуваат за износите на вкупните приходи од непрофитна 

дејност, како и за вкупните приходи од стопанските дејностите остварени во текот на 

деловната година. 

3.3. Јавно објавување на финансиските 

податоци од работењето на граѓанските 

организации 

1. Јавно објавување на финансиските податоци од 

работењето на граѓанските организации, со 

прецизирана форма и содржина на годишните 

финансиски извештаи

ГС-Одд.НВО ЦРМ, МП II/2020

3.4. Организирање на тематска тркалезна маса 

со претставници на непрофитните 

организации со цел да се разговара за 

напредокот и да се препорачаат дополнителни 

подобрувања за јавната контрола на 

финансиските активности на непрофитните 

организации 

1. Организирана е тематска тркалезна маса

2. Број на граѓански организации  вклучени во 

дискусијата на тркалезната маса 

3. Заклучоците од тематската тркалезна маса јавно 

се објавени 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 

врска со дополнително подобрување на јавната 

контрола на финансиските активности на 

непрофитните организации 

ГС-Одд.НВО Совет, МФ III/2020 

4.1. Оцена и анализа на Законот за 

сметководство на непрофитните организации 

и на подзаконските акти во консултации со 

граѓанските организации 

1. Број на одржани јавни консултации или 

тркалезни маси 

2. Број на граѓански организации вклучени во 

јавните консултации и тркалезни маси 

3. Број на координативни состаноци со 

релевантните државни институции 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

5. Објавена е анализа на Законот за сметководство 

на непрофитните организации и на подзаконските 

акти 

МФ УЈП, ГС-

Одд.НВО, МП, 

ЦРМ, Совет

I-II/2019 реализирано На 13.09.2018 на 5. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, 

беше презентирана Анализата на Законот за сметководство на непрофитни организации, 

подготвена во рамките на проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската 

Унија, а спроведуван од Здружението Конект во партнерство со Центарот за даночна 

политика и Фондација Аполонија.                                                                                                                         

На 15.10.2018 претставници на Министерството за финансии учествуваа на дискусијата за 

Законот за сметководство на непрофитни организации, во рамки на проектот „Промени за 

одржливост“.                                                                                                      Анализатана Законот за 

сметководство на непрофитни организации е објавена на  http://konekt.org.mk/wp-

content/uploads/2018/07/Analiza-na-makedonski-jazik-WEB.pdf

4.2. Подготовка на законска и подзаконска 

рамка  за сметководството на непрофитните 

организации, согласно препораките и 

заклучоците од спроведувањето на активноста 

4.1.

1. Изготвени се законски и подзаконски прописи за 

сметководството на непрофитните организации 

МФ III-IV/2019

5.1. Спроведување на анализа на потребите и 

можностите за распределба на средства 

остварени од игрите на среќа, анализа на 

структурата на националните инвалидски 

организации и компаративна анализа на 

регулирањето на распределбата на средствата 

од игрите на среќа во други  држави -членки на 

ЕУ

1. Формирана е работна група за анализата на 

потребите 

2. Број на институции застапени во работната група 

3. Број на граѓанските организации застапени во 

работната група 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 

врска со распределбата на средствата од игрите на 

среќа

5. Спроведена е анализа на потребите и јавно е 

објавена (вклучително и прашањето на 

неподигнатите добивки,анализа на структурата на 

националните инвалидски организации и 

компаративна анализа за распределбата на 

средствата од игрите на среќа во други држави-

членки на ЕУ)

МТСП МФ, МП, ГС-

Одд.НВО

II/2019

5.2. Вршење на јавни консултации за 

потребата да се прошират активностите на 

граѓанските организации финансирани од  

средствата од  игрите на среќа

1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни 

маси

2. Број на граѓански организации вклучени во 

јавните консултации и тркалезни маси

3. Извештајот за јавните консултации е подготвен и 

јавно е објавен

ГС-Одд.НВО МФ, МТСП, МП I-II/2019

5.3. Подготвување на измени на Законот за 

игрите на среќа и за забавните игри

1. Проширени се областите со активности на 

граѓанските организации кои може да се 

финансираат преку средства од игрите на среќа 

2. Додадени се области од развојот на граѓанскиот 

сектор кои може да се финансираат преку средства 

од игрите на среќа

3. Дополнет е член 16 од Законот (став 2 и 6) во 

врска со финансиските ограничувања 

4. Утврден е систем на годишни одлуки за 

распределба на средствата од игрите на среќа

МФ IV/2019 

5.4. Подготвување на годишна одлука на 

Владата за распределба на средствата од 

игрите на среќа врз основа на претходно 

спроведена анализа 

1. Број на усвоени одлуки за распределба на 

средства од игрите на среќа

2. Број на подрачја кои се финансирани со средства 

од игрите на среќа

3. Воспоставен е модел за распределба на средства 

од игрите на среќа врз основа на проценти 

МТСП I/2020  

МЕРКА 4: Подготовка на подобрена законска и подзаконска рамка за сметководството на непрофитните организации

МЕРКА 5: Анализа и измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри од аспект на европските практики и домашните потреби 

МЕРКА 6: Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти



6.1. Спроведување на анализа на потребите за 

воспоставување транспарентен и доверлив 

модел за државно финансирање со 

воспоставување единствен фонд за 

институционален развој на граѓанските 

организации  и за кофинансирање на ЕУ 

проекти со компаративна анализа од другите 

земји

1. Формирана е работна група за анализата на 

потребите

2. Број на институции застапени во работната група

3. Број на граѓански организации застапени во 

работната група

4.Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор

5. Спроведена е анализа на потребите и јавно е 

објавена (вклучително и компаративна анализа од 

други држави)

ГС-Одд.НВО Совет II/2019 

6.2. Спроведување на анализа за обемот на 

моделот за државно финансирање со 

формирање единствен фонд за и 

институционален развој на граѓанските 

организации и кофинансирање на ЕУ проекти 

1. Оценка за финансискиот капацитет на 

единствениот фонд за кофинансирање;

2. Оценка за финансискиот капацитет на 

единствениот фонд за институционален развој.

ГС-Одд.НВО Совет I/2020   

6.3. Усвојување на законска регулатива за 

Воспоставување транспарентен и доверлив 

модел за државно финансирање со 

формирање единствен фонд за 

институционален развој на граѓанските 

организации и за кофинансирање на ЕУ 

проекти на граѓанскиот сектор

1.Усвоена е законската регулатива Влада на РМ МФ I/2020   

6.4. Воспоставен е транспарентен и доверлив 

модел за државно финансирање и формиран е 

единствен фонд за институционален развој на 

граѓанските организации и кофинансирање на 

ЕУ проекти 

1. Единствениот фонд е формиран

2. Обезбедени се средства за кофинансирање на 

проектите на ЕУ

3. Обезбедени се средства за институционален 

развој на граѓанскиот сектор

ГС-Одд.НВО МФ I/2020   

6.5. Формирање на меѓуресорска комисија за 

координација на јавното финансирање на 

проектите и програмите на граѓанските 

организации во согласност со усвоената 

законска регулатива за Воспоставување 

транспарентен и доверлив модел за државно 

финансирање со формирање единствен фонд 

за  институционален развој на граѓанските 

организации и за кофинансирање на ЕУ 

проекти

1. Формирана е меѓуресорска комисија 

2. Листа на членови на меѓуресорската комисија 

3. Број на одржани седници

4. Број на јавни институции кои ги усогласиле 

интерните акти со подзаконскиот акт за 

доделување на средства за проекти и програми кои 

ги спроведуваат граѓанските организации

ГС-Одд.НВО МФ II/2020  

Постојано 

6.6. Воспоставување систем за годишна 

анализа на потребите (секторска анализа) и 

годишно планирање на повиците за 

доставување предлози од граѓански 

организации кои ќе се финансираат од 

државниот буџет, во согласност со усвоената 

законска регулатива за Воспоставување 

транспарентен и доверлив модел за државно 

финансирање со формирање единствен фонд 

за институционален развој на граѓанските 

организации и за кофинансирање на ЕУ 

проекти

1. Подготвен е образец за подготовка на 

секторската анализа 

2. Подготвен е образец за подготовка на Годишниот 

план за повици за доставување предлог проекти

3. Број на институции кои подготвиле секторска 

анализа 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор во 

врска со секторската анализа 

5. Спроведени се јавни консултации за 

приоритетите кои ќе се финансираат од државниот 

буџет 

6. Одржана е седница на меѓуресорската комисија 

за приоритетите кои ќе се финансираат од 

државниот буџет 

7. Објавување на секторската анализа и на 

Годишниот план за повици за доставување на 

предлог проекти 

ГС-Одд.НВО Совет II/2020   

7.1. Спроведување на јавни консултации за 

подзаконскиот акт за доделување на средства 

од јавни извори за проекти и програми кои ги 

спроведуваат граѓанските организации 

1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни 

маси 

2. Број на граѓански организации вклучени во 

јавните консултации 

3. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 

предлог уредбата  

4. Извештајот за јавните консултации е подготвен и 

јавно е објавен

ГС-Одд.НВО Совет II/2020   

7.2. Усвојување на подзаконски акт за 

доделување средства од јавни извори за 

проекти и програми кои ги спроведуваат 

граѓанските организации 

1. Усвоен е подзаконски акт за доделување на 

средства за проекти и програми кои ги 

спроведуваат граѓанските организации 

Влада на РМ ГС-Одд.НВО II/2020    

7.3. Изработка на Прирачник за примена на 

подзаконскиот акт за доделување на средства 

од јавни извори за проекти и програми кои ги 

спроведуваат граѓанските организации 

1. Објавен е Прирачникот за примена на 

подзаконскиот акт за доделување на средства од 

јавни извори за проекти и програми кои ги 

спроведуваат граѓанските организации 

2. Објавена е документација за повиците за 

доставување на предлог проекти 

ГС-Одд.НВО III/2020    

7.4. Изработка на сеопфатна програма за обука 

на државните службеници за спроведување на 

подзаконскиот акт за доделување на средства 

од јавни извори за проектите и програмите кои 

ги спроведуваат граѓанските организации 

1. Изработена е сеопфатна програма за обука 

2. Број на спроведени обуки 

3. Број на обучени државни службеници 

ГС-Одд.НВО III/2020     

Постојано 

МЕРКА 7:Донесување на правно обврзувачки подзаконски акт за распределба на средства на граѓанските организации од јавни извори и унапредување на координацијата, како и транспарентноста и отчетноста во користењето на средствата, во согласност со усвоената законска регулатива за 

Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со формирање единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти



7.5. Воспоставување на систем за мониторинг 

на спроведувањето на подзаконскиот акт за 

доделување на средства од јавни извори за 

проекти и програми кои ги спроведуваат 

граѓанските организации 

1. Изработени се обрасци за известување за 

употребата на доделените средства  од јавни 

извори за проекти и програми на граѓанските 

организации 

2. Број на институции кои известуваат за 

доделените средства 

3. Број на годишни извештаи за доделените 

средства прифатени од Владата 

4. Број на објавени годишни извештаи за 

доделените средства 

ГС-Одд.НВО III/2020      

8.1. Анализа на регулативата во доменот на 

работните односи, со цел препознавање на 

спецификите на граѓанските организации како 

работодавач

8.2 Изработка на измени на регулативата 

согласно препораките од анализата

1. Број на одржани јавни консултации или 

тркалезни маси 

2. Број на граѓански организации вклучени во 

јавните консултации и тркалезни маси 

3. Број на координативни состаноци со 

релевантните државни институции 

4. Одржана е тематска седница на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

5. Објавена е анализата на регулативата во доменот 

на работните односи, со цел препознавање на 

спецификите на граѓанските организации како 

работодавач, со препораки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Усвоени измени на регулативата согласно 

препораките од анализата

МТСП АВРМ III/2019    во тек Во 2018 се овозможи граѓанските организации да користат дел од мерките за вработување 

кои се дел од оперативните планови за програми и мерки за вработување. Исто така, со 

Предлогот на Закон за практиканство, утврден од страна на Владата на 11.12.2018 година, 

се овозможува граѓанските организации да ангажираат практиканти.

9.1. Обезбедување на редовна работа на 

Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор 

1. Обезбедена е квалитетна техничка поддршка за 

работата на Советот

2. Број на одржани седници на Советот 

3. Број на закони, подзаконски акти и други акти за 

кои Советот дал свое мислење 

ГС-Одд.НВО II/2018    

Постојано 

реализирано 1. Одделението за соработка со невладини организации континуирано обезбедува 

техничка поддршка на работата на Советот. На втората седница, одржана на 14.5.2018 

година, донесен е и Деловник за работа на Советот.                                                                                                                     

2. Во текот на 2018 одржани се 8 седници на Советот. За седниците редовно се доставува 

покана со материјали и записник до членовите на Советот од страна на Одделението за 

соработка со невладини организации.

3. Доставени се 3 мислења од страна на Советот и тоа:                                                                                                                                                              

-Мислење до Владата по Предлог-Стратегијата на Владата за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор, со Акциски план 2018-2020;                                                                                                                                                       

-Мислење до Министерството за труд и социјална политика и Министерството за финансии 

во однос на заклучоците од јавната дебата за реформа на начинот на финансирање на 

организациите на лица со хендикеп„Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“, 

одржана на 6.7.2018 година, во организација на Полио Плус – движење против хендикеп;                                                                                                                                                       

-Мислење до Министерството за финансии во однос на Студијата за политики „Физичките 

лица во системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија - со посебен осврт и 

предлог решенија во делот на авторските договори“, подготвена од здруженијата: Центар 

за економски анализи, Центар за даночна политика и Финанце Тхинк.                            

                                                                                                                                                   

Оценката на степенот на спроведување се однесува на планираните активности за 2018. Обезбедување на редовна работа на Советот ќе продолжи во 2019/2020

9.2. Изработка на ефикасни методи за 

консултирање и информирање на граѓанските 

организации за работата на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

така што Советот да стане ефективен 

механизам за оформување на политиките за 

граѓанскиот сектор 

1. Изработена е и функционална веб страницата на 

Советот, со постојано ажурирани податоци;

2. Изработен е регистар на граѓански организации 

со активни е-маил адреси за полесна дисеминација 

на сите извештаи, анализи и останати активности 

на Советот 3.Изработени се и објавени годишни 

извештаи за работата на Советот

4. Формирани се работни групи во рамки на 

Советот 

ГС-Одд.НВО II/2018    

Постојано 

реализирано 1. Во рамки на веб-страницата на Одделението за соработка со НВО, 

www.nvosorabotka.gov.mk издвоен е посебен дел за Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор каде редовно се ажурираат сите податоци во однос на поканите, 

записниците и материјалите од одржаните седници на Советот                                                                                  

2. Регистарот на граѓански организации на веб-страницата на Одделението за соработка со 

невладини организации содржи податоци за 187 граѓански организации со активни е-маил 

адреси за полесна дисеминација на извештаи, анализи и останати активности на Советот и 

Одделението за соработка со невладини организации                                                                                                                                            

3. Изработен е Нацрт-извештај за работата на Советот  во 2018 година, што ќе се разгледа 

на 9.седница на Советот, во февруари 2019                                                                       4. Советот 

формира 3 работни групи и тоа:                                                                                                          -  

работна група за изработка на Деловник за работа на Советот                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  работна група за изработка на План за комуникација на Советот                                           -  

работна група за изработка на Предлог-модел за вклучување на граѓанските организации 

во пристапните преговори за членство во Европската Унија.                   

Оценката на степенот на 

спроведување се однесува на 

планираните активности за 

2018. Консултирањето и 

информирањето на 

граѓанските организации за 

работата на Советот ќе 

продолжи во 2019/2020

9.3. Спроведување на стратешко планирање на 

работата на Советот 

1. Спроведено е стратешко планирање на работата 

на Советот 

2. Врз основа на спроведеното стратешко 

планирање дадени се препораки за подобрување 

на работата на Советот

Совет ГС-Одд.НВО II/2018    реализирано 1. и 2. Одделението за соработка со НВО, во рамките на твининг проектот „Понатамошно 

институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и 

граѓанскиот сектор“ финансиран од Европската Унија и спроведуван од Канцеларијата за 

соработка со НВО на Владата на Република Хрватска, во јуни 2018 година организираше 

две работилници за членовите на Советот, за оперативно планирање и за ефективна 

комуникација. На 5.7.2018 во Клубот на органите на управата се одржа  тркалезна маса на 

тема „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка 

помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“. Од страна на експертите на твининг проектот 

подготвено е Експертско мислење и препораки – Анализа на Одлуката за формирање на 

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, што е разгледано на 2.седница на 

Советот (14.5.2018).

9.4. Воспоставување на механизам (алатки) за 

комуникација интерно помеѓу членовите на 

Советот, но и кон јавноста, вклучувајќи ја и 

Мрежата на државни службеници за 

соработка со граѓанскиот сектор

1. Воспоставена е ефективна комуникациска 

стратегија/План за комуникација на Советот

2. Број на спроведени обуки за членовите на 

Советот (за подобрување на мотивациските и 

комуникациските вештини, тимска работа, 

меѓусекторска комуникација и сл.)

Совет ГС-Одд.НВО III/2018    во тек 1. Одржани се состаноци со мрежите на граѓански организации на Здружението на граѓани 

Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби Скопје и Центарот за економски 

анализи Скопје и изработени се Планови за комуникација во областите Економски и 

одржлив развој и Заштита на маргинализирани лица, разгледани на 7.седница на Советот 

(26.11.2018). На 7.седница се формираше и работна група за изработка на План за 

комуникација на Советот.   

2. Одржани се 2 обуки за членовите на Советот и тоа:                                                                       -На 

6.6.2018 во Клубот на органите на управата во Скопје, се одржа работилница/обука за 

членовите на Советот, за оперативното планирање на работата на Советот, запознавање и 

соработка помеѓу членовите                                                                                                                          -

На 7.62018, во Граѓанскиот ресурсен центар во Скопје, се одржа работилница/обука за 

членовите на Советот, од редот на граѓанските организации, за зајакнување на 

капацитетите на членовите за комуникација со граѓанските организации од секторите кои 

тие ги претставуваат во Советот.                                                                                                                                    

МЕРКА 8: Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач во правната регулатива, оперативните програми и социјалниот дијалог

МЕРКА 9: Воспоставување независен, репрезентативен, оперативен и ефективен Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и обезбедување на негова редовна работа

МЕРКА 10:  Унапредување на статусот на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат во насока на создавање овозможувачка средина за граѓанскиот сектор 



10.1. Измена на организациската структура на 

Одделението за соработка со невладини 

организации во Генералниот секретаријат со 

цел да стане сектор 

1. Подготвен е нацрт подзаконски акт кој ќе ја 

подобри организациската структура на 

Одделението за соработка со невладини 

организации од Генералниот секретаријат 

2. Спроведени се консултации за подзаконскиот акт 

3. Подзаконскиот акт е донесен;

4. Преку новата систематизација, обезбеден е 

доволен обем на работа;

ГС IV/2018     во тек Со Извештајот од спроведена функционална анализа во Генералниот секретаријат бр.47-

8707/1 од 17.9.2018 и Планот за подобрување бр.47-8707/2 од 17.9.2018 предвидено е 

Одделението за соработка со невладини организации да прерасне во Сектор за соработка 

со и развој на граѓанскиот сектор во Генералниот секретаријат. Во тек е изработка на 

Правилник за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат.

10.2. Развивање на активности за градење на 

капацитетите на Одделението/Секторот за 

соработка со невладини организации во 

следниот период 

1. Број на обуки на кои присуствувале вработените 

од Одделението 

2. Редовно се врши пренос на знаење со 

релевантните институции во регионот и Европа 

ГС-Одд.НВО II/2018    

Постојано 

реализирано 1. Вработените од Одделението за соработка со НВО во 2018 учествуваа на 5 обуки 

организирани во рамките на твининг проектот„Понатамошно институционализирање на 

структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор‟ спроведен од 

Канцеларијата за соработка со НВОи на Владата на Република Хрватска:                                                                                                                 

- Теоретски и практични модели за следење на спроведувањето на Стратегијата на Владата 

за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски план 2018-2020 (16-17.5.2018)                                                                                                                      

- Оперативното планирање на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор (6.6.2018)                                                                                                                                  - 

Зајакнување на капацитетите на членовите на Советот за комуникација со граѓанските 

организации (7.6.2018)                                                                                                                 - Обука на 

работно место за обезбедување на административна поддршка на Советот за соработка со 

и развој на граѓанскиот сектор                                                                                                                                                                             

-Обука на работно место за координација и следење на спроведувањето на Акцискиот план  

на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020                                                                                                                                                      

2. Во периодот јануари-септември 2018 година реализиран е брзиот твининг проект 

„Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу 

Владата и граѓанскиот сектор‟ со Канцеларијата за соработка со НВОи на Владата на 

Република Хрватска.

Оценката на степенот на 

спроведување се однесува на 

планираните активности за 

2018.Градењето на 

капацитетите на вработените 

ќе продолжи во 2019/2020

11.1. Изработка на модули за обука на 

членовите на Мрежата на државни 

службеници за соработка со граѓанскиот 

сектор со фокус на начините за соработка меѓу 

институциите и граѓанскиот сектор 

1. Изработени се соодветни едукативни модули за 

државните службеници

2. Организирани се најмалку две обуки годишно

3. Број на учесници во сите модули за обука 

ГС-Одд.НВО II/2018    

Постојано 

реализирано 1 и 2. На 16 и 17.5.2018 година, во Клубот на органите на управата во Скопје, се одржа 

дводневна работилница за градење на капацитетите на членовите на Мрежата државни 

службеници за соработка со граѓанскиот сектор, за следење на спроведувањето на 

Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски план 

2018-2020                                                                                                                                                                       

3. На обуката учествуваа 18 членови на  Мрежата.

Оценката на степенот на 

спроведување се однесува на 

планираните активности за 

2018.Градењето на 

капацитетите на Мрежата на 

државни службеници за 

соработка со граѓанскиот 

сектор ќе продолжи во 

2019/2020
11.2. Воспоставување на функционални 

механизми за координација меѓу членовите на 

Мрежата 

1. Број на координативни состаноци на Мрежата 

2. Број на органи и институции кои се вклучени во 

координативните активности 

3. Подготвени се критериуми за избор/номинација 

на државните службеници одговорни за соработка 

со граѓанските организации во секое министерство 

4. Списокот на членови и нивни заменици во 

Мрежата на државни службеници за соработка со 

граѓанските организации се ажурира на редовна 

основа и се објавува на веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk

ГС-Одд.НВО II/2018    

Постојано 

реализирано 1. Одржани се два координативни состаноци на Мрежата на државни службеници за 

соработка со граѓанскиот сектор, на 1.11.2018 и 20.11.2018 година, со цел меѓусебно 

информирање и дефинирање начин на следење и динамика на известување за степенот на 

реализација на Акцискиот план на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор 2018-2020.                                                                                                                                                                                                              

2. Во координативните активности се вклучени Одделението за соработка со НВО и 18 

институции од Мрежата на државни службеници за соработка со граѓански сектор  и 

4. Списокот на членови и нивни заменици во Мрежата на државни службеници за 

соработка со граѓанските организации е ажуриран и  објавен на веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk.

Оценката на степенот на 

спроведување се однесува на 

планираните активности за 

2018. Координацијата на 

членовите на Мрежата на 

државни службеници за 

соработка со граѓанскиот 

сектор ќе продолжи во 

2019/2020

12.1. Подобрување на базата на регистрирани 

граѓански организации во Централниот 

регистар, каде треба да бидат проширени 

јавно достапните информации за 

регистрираните граѓански организации

1. Слободно и отврено достапни се основните 

податоци за регистрираните субјекти во 

Централниот регистар на РМ (ЕМБС, назив, адреса, 

правна форма (организационен облик), датум на 

основање, големина, статус (активен/неактивен/во 

постапка за утврдување/избришан), дополнителни 

информации (во стечај/во ликвидација) и дејност 

(шифра и опис)

ЦРМ IV/2018    

Постојано  

во тек 1. Во тек е постапка за проширување на обемот на објавени податоци кои ќе бидат 

слободно и отворено достапни на веб-страницата на Централниот регистар, ќе бидат 

објавени, освен основните податоци за граѓанските организации кои се однесуваат на 

податоците за ЕМБС, назив, правна форма (организационен облик) и останати податоци 

како што се адреса, датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка 

на утврдување  на статус/избришан), дополнителни информации (во стечај/во 

ликвидација), дејност (шифра и опис). Исто така, во тек е постапка за јавна набавка на 

софтверско решение за изведба на нов web портал на Централниот регистар каде е 

планиран редизајн на официјалната веб-страница и нејзина преобразба во 

повеќенаменски портал каде ќе биде овозможено и пребарување на наведените податоци 

во 12.1 за сите заинтересирани корисници.

12.2. Подобрување на правната рамка за 

постапките за добивање на потребните 

информации од Централниот регистар со цел 

јавно финансирање на проектите и програмите 

на граѓанските организации 

1. Процедурите се изменети, така што јавните 

донатори ќе ги бараат сите неопходни податоци за 

распределба на нивните средства директно од 

Централниот регистар, наместо од апликантите

ЦРМ IV/2018    

  

реализирано Согласно постоечките процедури постои можност Централниот регистар да дава податоци 

на органите на државната управа, по поднесено барање.

13.1. Воспоставен е комуникациски систем и 

пракса за размена на искуства за поддршка на 

развојот на граѓанскиот сектор на локално 

ниво

1. Организиран е најмалку еден состанок квартално 

за размена на добри практики меѓу органите на 

централно и локално ниво (на пример, јавно 

финансирање, учество во процесот на  креирање 

политики) 

2. Број на донесени локални документи и други 

механизми за соработка со граѓанските 

организации 

МЛС ГС-Одд.НВО, 

ЗЕЛС

IV/2018    

Постојано  

реализирано 1.Во септември 2018 организирани се средби на Одделението за соработка со НВО со 

граѓански организации и претставници на локалната администрација на град Скопје 

(5.9.2018) и општините Битола(7.9.2018) и Тетово (4.9.2018), со цел споделување на 

заеднички искуства во соработката со граѓанскиот сектор и презентација на Предлог-

Акцискиот план 2018-2020 за спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и 

развој на граѓанскиот сектор.                                                                                                                                           

2. Согласно насоките од Министерството за локална самоуправа, во 5 општини (Кавадарци, 

Гостивар, Ресен, Куманово и Струмица)подготвени се методологии и грантови шеми за 

финансирање на проекти што ги имплементираат граѓански организации.

Средствата на 

МЛС се 

обезбедени во 

рамките на 

Регионалната 

програма за 

локална 

демократија во 

Западен Балкан 

(ReLOaD), 

финансирана 

од ЕУ, а 

имплемент. од 

УНДП

Оценката на степенот на 

спроведување се однесува на 

планираните активности за 

2018. Размената на искуства 

за соработка со граѓанските 

организации на локално ниво 

ќе продолжи во 2019/2020

МЕРКА 14: Подобрување на комуникацијата и зголемување на видливоста на Одделението за соработка со невладини организации, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и граѓанските организации во јавноста

МЕРКА 11: Зајакнување на капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот сектор и унапредување на методите за комуникација и координација на членовите на мрежата 

МЕРКА 12: Зголемување на достапноста и дисеминацијата на јавните податоци за регистрираните граѓански организации во Централниот регистар на Република Северна Македонија 

МЕРКА 13: Промовирање и поттикнување на добрите практики за соработка со граѓанските организации на локално ниво 



14.1. Организирање на „Отворени денови за 

иницијативи на граѓанските организации“ 

1. Број на организирани „Отворени денови за 

иницијативи на граѓанските организации“ годишно

2. Број на граѓански организации и граѓани кои 

учествуваат во „Отворените денови за иницијативи 

на граѓанските организации“

3. Број на објави во медиумите во врска со 

„Отворените денови за иницијативи за граѓанските 

организации“ 

КПВРМ ГС-Одд.НВО III/2018, а 

подоцна 

еднаш 

годишно 

реализирано 1.Во согласност со определбата на Владата партнерство со граѓанското општество во 

процесот на креирање и спроведување на политики, Владата воведе „Отворени денови за 

иницијативи на граѓанските организации“. Во 2018 година се одржаа три од серијата 

отворени денови на тема: Практики на соработка помеѓу Владата и граѓанските 

организации – како да се подобриме? (8.6.2018 година), Борба против корупција (6.7.2018 

година) и Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и 

интеркултурализам (24.12.2018).                                                                         2.На трите од серијата 

Отворени денови учествуваа 258 претставници на граѓански организации, а доставени се 

25 иницијативи што се проследени на одговор до ресорните министерства и се објавени на 

веб-страницата на Одделението за соработка со невладини организации 

www.nvosorabotka.gov.mk. 

3. За трите од серијата Отворени денови има вкупно 46 објави во медиумите.

Оценката на степенот на 

спроведување се однесува на 

планираните активности за 

2018. Отворени денови за 

иницијативи на граѓански 

организации ќе се 

организираат и во 2019/2020

14.2. Подобрување на веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk со информации и 

бази на податоци 

1. Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е 

подобрена со информации и бази на податоци 

2. Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е 

централно место за објавување на информации за 

отворените повици за доставување предлог 

проекти 

3. Се изготвуваат редовни билтени и се споделуваат 

со јавноста

4. Креирани се страници на социјалните мрежи 

преку кои се споделуваат информации од веб 

страницата www.novosorabotka.gov.mk

ГС-Одд.НВО III/2018 

Постојано 

во тек 1. Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е надградена со податоци за работа на 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и Отворени денови за иницијативи 

на граѓанските организации итн.                                                                                       Во тек е 

воспоставување платформа за следење на спроведувањето на Стратегијата на Владата за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски план 2018-2020.                                                                                                                                       

2.На веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk се објавуваат повици за финансиска 

поддршка на здруженија и фондации.


