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ЈАВЕН ПОВИК 

 за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за 

реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации 
 

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество на седницата одржана на 

15.9.2021 година одлучи да го повтори Јавниот повик за учество на два претставници на 

граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно 

финансирање на граѓанските организации. 

 

Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации e една 

од приоритетните цели на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор, со Акциски план за спроведување 2018-2020. Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество во октомври 2020 година достави до Владата Анализа на 

финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на  Република Северна 

Македонија (од 2017 год. до прва полoвина на 2019 год.) со Компаративна анализа на 

моделите за државно финансирање од други земји и Предлог-модел на фонд за 

институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ-проекти 

во РСМ. Со цел операционализација на препораките содржани во Анализата, на 

32.седница, одржана на 3.6.2021 година, Советот заклучи да се формира Работна група за 

реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации, составена од 

пет претставници на граѓански организации избрани по пат на јавен повик, два члена на 

Советот од редот на граѓанските организации и по еден претставник од Генерален 

секретаријат на Владата-организациона единица за соработка со невладини организации 

(координатор на работната група), Министерство за финансии, Министерство за правда, 

Министерство за труд и социјална политика, Секретаријат за европски прашања, 

Секретаријат за законодавство, Агенција за млади и спорт и Црвен крст на Република 

Северна Македонија. 

 

Кандидатите за претставник на граѓанското општество во Работната група за реформа на 

системот на државно финансирање на граѓанските организации треба да имаат 

професионални компетенции и граѓанска активност во областите: финансиска одржливост 

или развој на граѓанското општество. 

 

Кандидатите за претставник на граѓанското општество во Работната група за реформа на 

системот на државно финансирање на граѓанските организации потребно е да бидат 

поддржани од организации: 

Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 
Këshillit për bashkëpunim midis Qeverisë dhe shoqërisë civile 

 
Скопје/Shkup, 17.9.2021година/viti 
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1. кои се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации 

најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик; и 

2. чие работење и дејствување е насочено кон пошироката јавност и кон интересите 

на заедницата. 

 

Кандидатите за претставник на граѓанското општество во Работната група за реформа на 

системот на државно финансирање на граѓанските организации треба да ги исполнуваат 

следните услови: 

1. да поседуваат најмалку три години работно или волонтерско искуство во 

граѓанското општество на прашања во областите: финансиска одржливост или 

развој на граѓанското општество; 

2. да имаат експертиза во областите:финансиска одржливост или развој на 

граѓанското општество(број на спроведени проекти, објавени публикации, учество 

во работни групи, иницирање и учество во процеси за застапување и сл.); 

3. активно да го познаваат англискиот јазик; 

4. да не се членови на органи на политички партии; 

5. да не се избрани или именувани лица; и 

6. да не се вработени во орган на државната управа. 

 

Пријавувањето се врши на образец што може да се преземе од веб-страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk. 

 

Кон пријавата (потполнет образец, потпишан од застапникот на организацијата и заверен 

со печат на организацијата) треба да се приложи: 

1. кратка биографија на кандидатот за искуство и експертиза во областите: 

финансиска одржливост или развој на граѓанското општество, и 

2. профил на организацијата која го предлага кандидатот. 

 

Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 30.9.2021 година.  

 

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава.  

 

Пријавите со непотполна документација или поднесени по истекот на предвидениот рок 

нема да се разгледуваат. 

 

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на 

nvosorabotka@gs.gov.mkсо назнака „Пријава за РГ финансирање на ГО“. 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk

