
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ 

од Втората седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество  

одржана на 18.11.2021 година 

 
Заклучоци Статус на реализација 

 

1.Предлог-Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја 

разгледа Предлог-Стратегијата на Владата на Република 

Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското 

општество, со Акциски план 2021-2024 и утврди позитивно 

мислење.  

Советот оценува дека предложените приоритети и цели се во 

согласност со стратешките документи на Владата и ресорните 

министерства, Извештајот на Европската Комисија за Северна 

Македонија за 2021 година, состојбите и потребите на 

граѓанското општество во државата и новите трендови за 

поддршка на граѓанските организации во регионот. Според 

мислење на Советот, усвојувањето на овој стратешки документ 

ќе придонесе кон унапредување на правната рамка за 

дејствување на граѓанските организации и механизмите за 

соработка и структуирано учество во процесите на креирање и 

следење на јавните политики, како и кон подобрување на 

финансиската одржливост на граѓанските организации и 

околината во која се развива граѓанското општество.  

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ќе 

го следи спроведувањето на Стратегијата на Владата на 

Република Северна Македонија за соработка со и развој на 

граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 и ќе се 

залага планираните приоритети и цели да се спроведат во 

соработка и со поддршка на граѓанските организации. 

Мислењето на Советот бр. 32-49/3 од 18.11.2021 год. е доставено до Владата, како 

составен дел на Информацијата за Предлог-Стратегија на Владата на Република 

Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски 

план 2022-2024 

2.Јавен повик за избор на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на 

граѓанските организации 

1.Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

не изврши избор од пријавените кандидати на Јавниот повик за 

избор на два претставници на граѓанското општество во 

Работната група за реформа на системот на државно 

Решение за формирање Работна група за реформа на системот на државно 

финансирање на граѓанските организации ќе се донесе по усвојување на Стратегијата 

на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2022-

2024 
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финансирање на граѓанските организации.  

2.Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општетство 

го номинира Зоран Илиески, член на Советот од редот на 

граѓанските организации, за член на Работната група за 

реформа на системот на државно финансирање на граѓанските 

организации.  

3.Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност 

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го 

номинира Милош Андоновски од Здружение за афирмација на 

уметност ФЛУКТУС Скопје за претставник на граѓанското 

општество во Секторската комисија за уметност. 

 

Известување со номинација на Милош Андоновски од Здружение за афирмација на 

уметност ФЛУКТУС Скопје бр.32-49/5 од 18.11.2021 год. е доставено до Одборот  за 

национална рамка за квалификации 

4. Барање за овозможување транспарентен и консултативен процес на реорганизација во рамки на ИПА проектот „Поддршка на државната 

реорганизација“ со референтен број EuropeAid/139876/DH/SER/MK и Барање да не се усвои финалниот извештај на експертскиот тим пред да биде 

консултиран со засегнатите страни 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го 

разгледа Барањето за овозможување транспарентен и 

консултативен процес на реорганизација во рамки на ИПА 

проектот „Поддршка на државната реорганизација“ со 

референтен број EuropeAid/139876/DH/SER/MK и барање да не 

се усвои финалниот извештај на експертскиот тим пред да 

биде консултиран со засегнатите странии и утврди мислење со 

кое ја поздравува заложбата за реформирање на системот на 

државната управа и создавање функционални и услужно 

ориентирани институции согласно потребите на граѓаните.  

Советот го поддржува мислењето на Платформата на 

граѓански организации за борба против корупција, Блупринт 

групата за реформа на правосудството, Платформата за родова 

еднаквост и Граѓанската организација Центар за управување со 

промени, дека процесот на реорганизација на државната 

управа треба да биде транспарентен и отворен за сите 

засегнати страни, поради што укажува дека е потребно да се 

објави Извештајот за реорганизација на државната управа, 

подготвен од експертите во рамки на ИПА проектот и да се 

спроведат консултации со засегнатите страни и граѓанското 

општество за дадените предлози за реорганизација. 

Мислењето на Советот бр.32-49/6 од 18.11.2021 год. е доставено до Владата и 

Министерството за информатичко општество и администрација 
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Истовремено, Советот укажува дека согласно прописите за 

креирање политики и стандардите за транспарентност и 

отчетност, потребно е Министерството за информатичко 

општество и администрација да подготви Извештај за 

проценка на влијанието на регулативата за предлогот на Закон 

за организација на државната управа и да го објави на 

Единствениот електронски регистар на прописи (ЕНЕР), а 

процесот на подготовка на овој системски закон да продолжи 

на транспарентен и инклузивен начин, со консултациии со 

засегнатите страни и граѓанските организации. 

5.Реакција на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество на планирањето средства за финансирање на програмските активности на 

здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година 

1.Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

го потврди текстот на барањето до Владата на Република 

Северна Македонија бр.32-49/2 од 9.11.2021 година, да го 

преиспита  планирањето средства за финансирање на 

програмските активности на здруженија и фондации во 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година.  

2.Се задолжува Снежана Камиловска Трповска да подготви 

Соопштение до медиумите со кое Советот бара од Владата да 

го преиспита  планирањето средства за финансирање на 

програмските активности на здруженија и фондации во 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2022. 

3.Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат, по усогласување на 

текстот на соопштението меѓу членовите на Советот,  да го 

објави Соопштението до меидиумите на 

www.nvosorabotka.gov.mk и преку Секторот за комуникации на 

Владата да се дистрибуира до медиумите. 

Соопштението до медиумите, подготвено од Снежана Камиловска Трповска и 

поддржан по електронски пат од мнозинството од членовите на Советот, е објавено на  

www.nvosorabotka.gov.mk на 19.11.2021 год. 

 

Соопштението е дистрибуирано до медиумите од страна на Хелсиншкиот комитет за 

човекови права. 

 

www.nvosorabotka.gov.mk 
e-mail: nvosorabotka@gs.gov.mk 

                                                                                                                                                                   

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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