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       - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ - 
                    11 мај 2021 година 
 

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.97/19), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија објавува 

 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  

според бројот на добиени гласови за избор на 16 членови   

на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

од редот на здруженијата и фондациите  

 

Поддршка за членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот 

на здруженијата и фондациите, согласно Јавниот повик објавен на 22.3.2021 година и 

Извештајот за пријавени организации со кандидати со јавниот повик за гласање објавени на 

14.4.2021 година, добија следните кандидати: 

1. Развој на граѓанскиот сектор 

1 Фани Каранфилова Пановска, Фондација Отворено општество-Македонија Скопје, 

поддржана од 5 организации: 

 1. Здружение МУЛТИКУЛТУРА Тетово (бр.32-37/5) 

2. Здружение за унапредување на правата на работниците Достоинствен работник 

Прилеп (бр.32-37/7) 

3. Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје (бр.32-37/46) 

4. Здружение Национален Ромски Центар Куманово (бр.32-37/54) 

5. Здружение Рурална Коалиција Куманово (бр.32-37/86) 

 

2. Демократија и владеење на правото 

2 Снежана Камиловска Трповска, Македонски центар за меѓународна соработка 

Скопје, поддржана од 14 организации: 

 1. Хуманитарно, добротворно здружение на ромите Месечина Гостивар (бр.32-37/8) 

2. Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје (бр.32-37/35) 

3. Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење Скопје (бр.32-37/36) 

4. Здружение за истражување анализи и развој Зелена лупа Скопје (бр.32-37/37) 

5. Здружение на граѓани Рубикон Скопје (32-37/39) 

6. Здружение Регионален центар за одржлив развој Кратово (Бр.32-37/79) 

7. Здружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА Гостивар (бр.32-37/117) 

8. Институт за демократија Сциетас Цивилис Скопје (бр.32-37/118) 
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9. Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики ЕВРОТИНК 

– Центар за европски стратегии Скопје (бр.32-37/120) 

10. Здружение на Јавни службеници на Северна Македонија Прилеп (бр.32-37/121) 

11. Институт за економски стратегии и меѓународни односи –Охрид Скопје (бр.32-37/122) 

12. Балканска мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) Скопје (бр.32-37/134) 

13. Форум Центар за стратешки истражувања и документација Скопје (бр.32-37/148) 

14. Здружение Транспарентност Македонија Скопје (бр.32-37/151) 

 

3 Небојша Захариески, Организација Младинска Алијанса Тетово, поддржан од 6 

организации:  

 1. Здружение Центар за демократски развој РИТО Дебар (бр.32-37/23) 

2. Здружение за ментално здравје Асоцијација Мисла Скопје (бр.32-37/49) 

3. Здружение за граѓански активизам ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКА ПЕРСПЕКТИВА Тетово 

(бр.32-37/68) 

4. Здружение Едукативно духовен центар ОКО МАКЕДОНИЈА Гостивар (бр.32-37/72) 

5. Здружение СИМБИОЗИС 12 Куманово (бр.32-37/78) 

6. Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп (бр.32-37/150) 

 

3. Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација 

4 Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република 

Македонија Скопје, поддржана од 1 организација: 

 1. Македонско здружение на млади правници МЗМП Скопје (бр.32-37/92) 

 

4. Економски и одржлив развој 

5 Никица Кусиникова, Здружение Конект Скопје, поддржана од 10 организации:  

 1. Фондација за развој на локалната заедница Штип (бр.32-37/57) 

2. Здружение на граѓани Центар за одржлив развој – ЕЛИПСА Куманово (бр.32-37/63) 

3. Фондација за развој на информатичка технологија и солидарен фонд Штип (бр.32-

37/66) 

4. Здружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК – Институт за економски истражувања и 

политики Скопје (бр.32-37/97) 

5. Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – Гевгелија (бр.32-

37/104) 

6. Здружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје (бр.32-37/109) 

7. Агора Центар за промовирање на граѓански вредности Скопје (бр.32-37/125) 

8. Здружение на граѓани за истражување и изучување, заштита, економски и одржлив 

развој и користење на културно наследство Центар за културно наследство – АКСИОС 

Скопје (бр.32-37/129) 

9. Фондација Аполонија Гевгелија (бр.32-37/135) 

10. Здружение на жени менаџери Елит Скопје (бр.32-37/154) 

 

6 Виктор Митевски, Здружение за истражување и анализи – ЗМАИ Скопје, поддржан од 

9 организации: 

 1. Здружение на граѓани ЕКОВИТА Неготино (бр.32-37/58) 

2. Мрежа на жени за нови политики МРЕЖА ИДЕМ Скопје (бр.32-37/59) 

3. Здружение за родова еднаквост Една Може Скопје (бр.32-37/70) 

4. Здружение на бизнис жени Скопје (бр.32-37/80) 

5. Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица (32-37/93) 
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6. Здружение ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА Прилеп 

(бр.32-37/98) 

7. Здружение Институт за едукација, стратешки истражувања и анализи Рурал Тинк 

Кичево (бр.32-37/101) 

8. Фондација Отворено општество Македонија Скопје (бр.32-37/107) 

9. Здружение на граѓани РОТАРАКТ КЛУБ РТК Скопје (бр.32-37/158) 

 

5. Наука, образование и доживотно учење 

7 Димитар Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје, 

поддржан од 11 организации: 

 1. Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп (бр.32-37/21) 

2. Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор Македонија Скопје 

(бр.32-37/110) 

3. Здружение за истражување и анализи ЗМАИ Скопје (бр.32-37/119) 

4. Национален младински совет на Македонија (бр.32-37/132) 

5. Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје (бр.32-37/136) 

6. Прв скопски извиднички одред Скопје (бр.32-37/137) 

7. Сојуз на извидници на Македонија Скопје (бр.32-37/138) 

8. Здружение за неформално образование Европски културен епицентар Битола (Бр.32-

37/142) 

9. Институт за промовирање наука Илина Скопје (бр.32-37/147) 

10. Здружение на граѓани Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце (бр.32-37/149) 

11. Здружение на математичари Охрид (бр.32-37/155) 

 

8 Катерина Митковска, Здружение на просветни работници на Град Скопје, Скопје, 

поддржана од 1 организација:  

 1. Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје (бр.32-37/3) 

 

9 Сузана Киранџиска, Фондација за образовни и културни иницијативи ЧЕКОР ПО 

ЧЕКОР Скопје, поддржана од 1 организација: 

 1. Здружение за дислексија Ајнштајн Скопје (бр.32-37/96) 

 

10 Драгица Костадиновска, Здружение Мултиетничка организација за интернационални 

култури Мозаик-Меик Скопје, поддржана од 1 организација: 

 1. Здружение на граѓани за промовирање на современи образовни процеси КИМАТИКА 

Скопје (бр.32-37/61) 

 

6. Mлади 

11 Зоран Илиески, Коалиција на младински организации Сега Прилеп, поддржан од 7 

организации: 

 1. Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал Битола (бр.32-37/4) 

2. Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ- Битола (бр.32-37/28) 

3. Здружение за заштита и едукација на деца и млади роми Прогрес Скопје (бр.32-37/29) 

4. Здружение за волонтеризам Волонтерски центар Скопје (бр.32-37/38) 

5. Здружение за младински активизам КВАНТУМ Скопје (бр.32-37/159) 

6. Здружение за волонтеризам ОРО Скопје (бр.32-37/160) 

7. Здружение на граѓани КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР Кавадарци (бр.32-37/161) 
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7. Социјална заштита и заштита на деца 

12 Јасминка Фришчиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на 

жените, Скопје, поддржана од 1 организација: 

 1. Здружение за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица ХРАНА 

ЗА СИТЕ-БХМ Скопје (бр.32-37/13) 

 

8. Заштита на маргинализираните лица  

13 Далиборка Златева, Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености 

Велес, поддржана од 16 организации: 

 1. Македонска Асоцијација за Бочија Штип (бр.32-37/15) 

2. Национално здружение за социјална инклузија, рехабилитација и општествена 

интеграција на лицата со посебни потреби СОЅВЕЗДИЕ Скопје (бр.32-37/25) 

3. Здружение на слепи лица на општина Велес (бр.32-37/60) 

4. Здружение на лица со посебни потреби ЕМАНУИЛ ПЛУС Битола (бр.32-37/65) 

5. Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за поддршка Скопје 

(бр.32-37/77) 

6. Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на општина Велес, Чашка 

и Градско – МОБИЛНОСТ Велес (бр.32-37/83) 

7. Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово 

(бр.32-37/87) 

8. Здружение за правата на лицата со посебни потреби Активен Живот Тетово (бр.32-

37/88) 

9. Здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 

21 Скопје (бр.32-37/91) 

10. Здружение за екологија, едукација, претприемништво, спорт и култура 

КРАФТКОНЕКТ-ДУБИЦА Чучер Сандево (бр32-37/100) 

11. Здружение Совет на родители на деца и лица со церебрална парализа – Златни ангели 

Скопје (бр.32-37/102) 

12. Движење на родители на деца и лица со телесна попреченост НВО ПРКОС Скопје 

(Бр.32-37/112) 

13. Здружение на родители на деца со посебни потреби Тајните на моето срце Охрид 

(бр.32-37/126) 

14. Здружение за рехабилитација и инклузија на лица со даунов синдром Дневен центар 

Доза среќа Скопје (бр.32-37/128) 

15. Здружение на граѓани за лица со посебни потреби НАДЕЖ Градско (бр.32-37/140) 

16. Здружение на инвалидите ШПРЕСА Скопје (бр.32-37/162) 

 

14 Наташа Бошкова, Коалиција сексуални и здравствени право на маргинализирани 

заедници МАРГИНИ Скопје, поддржана од 4 организации: 

 1. Здружение за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР Скопје (бр. 32-

37/40) 

2. Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ-ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје 

(бр.32-37/52) 

3. Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – Скопје (бр.32-37/62) 

4. Здружение Хелсиншки комитет за човекови права Скопје (бр.32-37/114) 

 

9. Родова еднаквост 
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15 Татјана Стоименовска, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција 

Здруженска Скопје, поддржана од 6 организации: 

 1. Здружение на граѓани за промоција на женската активност ТИИИИТ! ИНК. Скопје 

(бр.32-37/6) 

2. Здружение на граѓани Реактор истражување во акција Скопје (бр.32-37/9) 

3. Здружение ЖЕНСКИ ФОРУМ Тетово (бр.32-37/10) 

4. Коалиција за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници 

МАРГИНИ Скопје (бр.32-37/33) 

5. Здружение Организација на жените на општина Свети Николе, Свети Николе (бр.32-

37/53) 

6. Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство-ГЛАС ПРОТИВ 

НАСИЛСТВО Скопје (бр.32-37/81) 

 

16 Дороти Пачкова, Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ Скопје, поддржана од 

3 организации: 

 1. Здружение за културен и одржлив развој ЦЕНТАР ЗА СЛОБОДА И КУЛТУРА 

АРТФЕМ Скопје (бр.32-37/71) 

2. Мрежа за родова еднаквост, спречување на насилство, борба против дискирминација и 

залагање за подобрување на статусот на самохраните родители ЈУНАЈТЕДФЕМ Скопје 

(32-37/90) 

3. Здружение за рурален и одржлив развој ГОУФЕМ Скопје (Бр.32-37/113) 

 

10. Заштита на здравјето  

17 Андреј Сених, Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО 

ПОСИЛНИ Скопје, поддржан од 5 организации: 

 1. Здружение за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни 

од психоактивни супстанции ИЗБОР с.Баница Струмица (бр.32-37/32) 

2. Здружение на граѓани Еднаквост за геј и лезбејки - ЕГАЛ Скопје (бр.32-37/64) 

3. Здружение за помош и ресоцијализација на зависници и други маргинализирани и 

стигматизирани социјални групи Опција Охрид-Охрид (32-37/74) 

4. Здружение Асоцијација за здрави животни стилови Пулс Куманово (бр32-37/75) 

5. Центар за развој на граѓанско општество ВИА ВИТА Битола (бр.32-37/153) 

 

11. Земјоделство и рурален развој 

18 Несим Велиу, Здружение на граѓани Центар за развој на земјоделие ЕКО ПРОДУКТ 

Тетово, поддржан од 0 организации: 

            -Доставени се гласови од 5 организации што се сметаат за неважечки 

 

12. Култура 

19 Тијана Ана Спасовска, Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје, 

поддржана од 21 организации: 

 1. Здружение за современа уметност и кураторски практики ПРОЕКТЕН ПРОСТОР 

ПРЕС ТУ ЕГЗИТ Скопје (бр.32-37/11) 

2. Здружение за литература, култура и уметност „Галикул“ Скопје (бр.32-37/12) 

3. Здружение за култура и уметност ПРО-АРТЕ Куманово (бр.32-37/19) 

4. Македонско здружение на ликовни критичари Скопје-Скопје (бр.32-37/20) 

5. Здружение на уметници Културен центар МЕДИА АРТЕС Охрид (бр.32-37/22) 

6. Здружение на граѓани театарска работилница Прилеп (бр.32-37/26) 
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7. Здружение за општествен развој Галеби 2001 Чашка (бр.32-37/43) 

8. Здружение БИРЛИК-ЈЕКИПЕ Велес (бр.32-37/45) 

9. Стрип центар на Македонија Велес (бр.32-37/47) 

10. Здружение на граѓани Ромска сила Велес (бр.32-37/48) 

11. Студентско археолошко здружение АКСИОС Скопје (бр.32-37/69) 

12. Младински културен центар Битола (бр.32-37/106) 

13. Здружение на граѓани Контрапункт Скопје (бр.32-37/115) 

14. Здружение Културно уметничко друштво ДРИМКОЛ с.Вевчани-Вевчани (бр.32-

37/123) 

15. Здружение на граѓани за образовнание и обука од областа на културно-уметнички 

активности БИТРИКС КРУ Скопје (бр.32-37/124) 

16. Здружение на граѓани Центар за истражување и култура КВАДРАТ Скопје (бр.32-

37/131) 

17. Здружение на граѓани Локомотива Центар за нови иницијативи во уметноста и 

културата Скопје (бр.32-37/133) 

18. Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности Кире 

Миладиноски танц студио Зодијак Прилеп (бр.32-37/139) 

19. Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА Струга (бр.32-37/141) 

20. Здружение на граѓани АКСИОМА – Асоцијација за културна соработка и истражување 

Скопје (бр.32-37/145) 

21. Меѓународно здружение на граѓани Културно ехо Скопје (Бр.32-37/156) 

 

20 Христо Петрески, Фондација за културна и научна афирмација и презентација 

Македонија презент - Скопје, поддржан од 0 организации: 

 Нема гласови за кандидатот 

 

13. Медиуми и информатичко општество 

      -Пријавениот кандидат има некомплетна документација 

 

14. Заштита на животната средина 

21 Слаѓана Стаменкова, Здружение на граѓани за заштита на животната средина 

ЕКОЗВОН Скопје, поддржана од 0 организации: 

       -Доставен е глас од 1 организација што се смета за неважечки 

 

15. Спорт 

       -Нема пријавени кандидати 

 

16. ЕУ интеграции и политики 

22 Оливер Ромевски, Здружение на граѓани МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА 

Скопје, поддржан од 0 организации: 

 Нема гласови за кандидатот 
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За неважечки се сметаат гласовите на следните организации: 

Доставени по истекот 

на рокот за гласање 

(29.4.2021) 

- Бизнис конфедерација на Македонија Скопје (4.5.2021) (бр.32-37/163) 

 

Не е пополнет 

Образец за гласање 

или Образецот не е 

потпишан од 

застапникот и/или 

нема печат на 

организацијата 

- Здружение за акција против насилството и трговијата со луѓе ОТВОРЕНА 

ПОРТА Скопје (бр.32-37/17) 

- Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје Подружница ЕДНА 

МОЖЕ Валандово (бр.32-37/50) 

- Здружение Академија за финансиско советување ФИНСА Битола (бр.32-

37/95) 

- Центар за стратегиски истражувања и анализи ЦСИА Битола (бр.32-37/99) 

- Здружение на економски новинари Скопје –ЗЕН Скопје (бр.32-37/103) 

- Здружение на алумнисти на програмата СВТ,СВТ Алумни Скопје (бр.32-

37/108) 

- Центар за истражување и креирање на политики – ЦИКП Скопје (бр.32-

37/130) 

Во образецот за 

гласање не е дадена 

поддршка на 

кандидат или е 

дадена поддршка на 

повеќе од еден 

кандидат 

- Здружение Младински форум за соработка Скопје (бр.32-37/31) 

- Здружение на инвалидите ШПРЕСА Скопје (бр.32-37/89) 

- Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби 

Бравура Кооператива Делчево (бр.32-37/82) 

- Македонија 2025 Огранок во Република Македонија Скопје (бр.32-37/116) 

- Здружение Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија 

(бр.32-37/143) 

- Здружение за фолклор, песни, игри и обичаи Културно уметничко 

друштво Илинден Битола (бр.32-37/144) 

Кон образецот за 

гласање не е 

доставена Тековна 

состојба од уписот во 

Централен регистар 

- Здружение за церебрална парализа Тетово (бр.32-37/24) 

- ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје 

(бр.32-37/41) 

- Здружение на лица со церебрана парализа и други попречености Велес 

(бр.32-37/56) 

- Здружение на граѓани за заштита на правата и интересите на вработените 

во државната администрација и заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ 

И ПРОФЕСИОНАЛНИ Скопје (бр.32-37/76) 

- Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Битола (бр.32-37/94) 

- Детска амбасада за сите деца во светот Прилеп (бр.32-37/111) 

Субјектот не е 

регистриран согласно 

Законот за 

здруженија и 

фондации 

- Установа од областа на културата Културно Социјален Центар Јадро 

Скопје (бр.32-37/16) 

- Установа од областа на културата Културно социјален простор ПОДИУМ-

ЈАДРО Кавадарци (бр.32-37/55) 

- Установа Центар за современи уметности Скопје (бр.32-37/127) 

- Црвен крст на Република Северна Македонија (бр.32-37/157) 

Областа на 

дејствување на 

организацијата не е 

идентична со областа 

на кандидатот или од 

доставената 

документација не 

- Здружение на граѓани 4x4x4 Балкански мостови Скопје (бр.32-37/14) 

- Здружение движење за одржлив социоекономски развој Глобал Битола 

(бр. 32-37/18)  

- Здружение на производители на органска храна Биовита Кавадарци 

(бр.32-37/27) 

- Здружение за културна соработка Интеркултура Скопје (бр.32-37/30) 

- Здружение просветни работници на Град Скопје (бр.32-37/34) 
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може да се утврди 

областа на 

дејствување 

- Филмско здружение КИНО КЛУБ АРЕНА Тетово (бр.32-37/42) 

- Феријален центар Велес (бр.32-37/44) 

- Здружение за култура и уметност ТРАДИТА Тетово (бр.32-37/51) 

- Здружение ЛАСЕР ТДП Тетово (бр.32-37/67) 

- Здружение на граѓани Младински културен центар Тетово (бр.32-37/73) 

- Општински против пожарен сојуз Струга (бр.32-37/84) 

- Еколошко здружение Визион-Вел с.Велешта Струга (бр.32-37/85) 

- Здружение мировна акција Прилеп (бр.32-37/105) 

- Младинска асоцијација ИМКА Битола (бр.32-37/146) 

- Здружение за заштита и унапредување на животната средина Еко-Живот 

Кавадарци (бр.32-37/152) 

 

  

Ќе се повтори Јавниот повик за избор на членови на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областите: 

- Земјоделство и рурален развој,  

- Медиуми и информатичко општество,  

- Заштита на животната средина,  

- Спорт и  

- ЕУ интеграции и политики.  


