
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ 

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

одржана на 23.12.2021 година 

 

Заклучоци Статус на реализација 

 

1.Предлог-Програма за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година 

Со 24 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“ Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество ја донесе Програмата за работа на Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година, со следното 

дополнување: 

Излезен резултат Тема/прашање за разгледување на 

седница 

Број на 

седници 

Временска 

рамка 

Посебна цел: Нормативно и институционално подобрувања на околината во која се развива 

граѓанското општество 

Заклучоци/препораки 

за финансирање на 

граѓанските 

организации 

даватели на 

социјални и 

здравствени услуги 

Информација за состојбите со 

правната рамка и практики за 

финансирање на граѓанските 

организации даватели на 

социјални и здравствени услуги 

(Министерство за труд и 

социјална политика, 

Министерство за здравство и 

членовите на Советот од 

областите Социјална заштита и 

заштита на деца и Заштита на 

здравјето)  

1 

тематска 

седница, со 

присуство 

на 

граѓански 

организации 

јуни  

 

Програма за работа на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество за 2022 година, бр.32-52/2 од 23.12.2021 година 

2. Предлог-Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година 

1. Со 24 гласа „за“ и 1 глас „воздржан“ Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество утврди позитивно мислење по Предлог-програмата 

за финансирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите за 2022 година, со следните укажувања: насловот 

„Активности“ да се замени со „Специфични цели“ и да се ревидира и 

скрати текстот со преформулирање и бришење на деловите што се 

повторуваат. 

 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на 

Мислењето на Советот бр.32-52/3 од 23.12.2021 година е доставено до 

Владата на Република Северна Македонија, во прилог на новиот текст 

на Предлог-Програмата за финансирање на програмските активности 

на здруженијата и фондациите за 2022 година. 

Министерството за финансии достави негативно мислење бр.08-

12183/1 од 11.1.2022 година по Предлог-Програмата, со укажување 

дека согласно член 23 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 

Република Северна Македонија за 2022 година, планираните средства 

во Буџетот се строго намески.  
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Генералниот секретаријат веднаш по завршување на седницата на Советот 

да го преработи и достави до членовите новиот текст на Предлог-

програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата 

и фондациите за 2022 година.  

 

3. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество му 

препорачува на Министерството за политички систем и односи меѓу 

заедниците, да ја следат добрата практика на Генералниот секретаријат за 

транспарентен процес на распределба на средствата наменети за 

финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите 

и Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија 

и фондации, како и Огласот за финансиска поддршка на здруженија и 

фондации да ги подготви низ консултативен процес со граѓанските 

организации и да ги достави на мислење до Советот, пред донесување на 

Програмата од страна на Владата на Република Северна Македонија, 

односно објавување на Огласот. 

 

Генералниот колегиум на државни секретари на Втората (тематска) 

седница, одржана на 27.1.2022 година, ја симна од Дневен ред 

Предлог-Програмата за финансирање на програмските активности на 

здруженијата и фондациите за 2022 година.  

 

До Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците 

доставено е Барање бр.32-52/4 од 23.12.2021 година за транспарентен 

процес на распределба на средствата од буџетот на ова министерство 

за 2022 година наменети за финансирање на програмските активности 

на здруженијата и фондациите . 

3. Барање за престанок на членување во Советот од Татјана Стоименовска, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска 

Скопје 

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество контатира 

престанок на членување во Советот на Татјана Стоименовска, Здружение за 

унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје, на лично 

барање. 

 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да 

објави Јавен повик за избор на член на Советот на соработка меѓу Владата 

и граѓанското општество од редот на организациите за областа „Родова 

еднаквост“. 

 

3. Се задолжуваат Јасминка Фришчиќ и Димитар Низамовски да 

присуствуваат при изготвување на Извештајот за бројот на пријавени 

организации со кандидати кои ги исполнуваат условите од Јавниот повик и 

Листата на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на член на 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на 

организациите за областа „Родова еднаквост“. 

 

 

На 10.1.2022 година, на www.nvosorabotka.gov.mk објавен е Јавен 

повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за 

областа Родова еднаквост. 

На 31.1.2022 година, во присуство на двата номинирани члена на 

Советот, се одржа online состанок за административна проверка на 

пристигнатите пријави. 

На 1.2.2022 година, на www.nvosorabotka.gov.mk објавен е Извештај за 

пријавени организации со кандидати со Јавен повик за гласање (до 

15.2.2022 година) за избор на член на Советот за областа Родова 

еднаковст. 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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4. Барање за номинација на член и заменик-член во Управувачки одбор и член во Оперативно координативна група на проектот „Подобрување на 

квалитетот на образованието“ 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, за член и 

заменик-член во  Управувачки одбор на проектот „Подобрување на квалитетот 

на образованието“ NEAR/SKP/2021/EA-RP/0053 ги номинираше: 

- за член: Димитар Низамовски од Здружението на граѓани Младински 

образовен форум Скопје, член на Советот од областа Образование, наука и 

доживотно учење; 

- за заменик-член: Далиборка Златева, од Здружението на лица со церебрална 

парализа и други попречености, Велес, член на Советот од областа Заштита на 

маргинализираните лица. 

 

Номинацијата на член и заменик член во Управувачкиот одбор на 

проектот „Подобрување на квалитетот на образованието“ 

NEAR/SKP/2021/EA-RP/0053 доставена е до Министерството за 

образование и наука, со акт бр.32-53/2 од 23.12.2021 година 

5.Разно 

1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на 

Генералниот секретаријат, во име на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество, да подготви и испати барање до Централниот 

регистар на Република Северна Македонија и Министерството за финансии 

за укинување на тарифата за упис во Регистарот на вистински сопственици 

за граѓанските организации, со што би се овозможило олеснување и 

континуитет во делувањето на граѓанските организации.  

2. Се задолжува членот на Советот од Секретаријатот за европски прашања, 

за наредната седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 

општество, да обезбеди информација за причините поради кои не е платен 

надомест за учество на државата во програмата Citizens Equality Rights and 

Values Programme (поранешна Europe for the Citizens Programme) и дали тоа 

ќе се обезбеди во 2022 година. 

Со акт бр.32-52/5 од 23.12.2021 година, до Централен регистар на 

Република Северна Македонија и Министерство за финансии 

доставено е Барање за укинување на тарифата за упис во Регистарот на 

вистински сопственици за граѓански организации 

 

Добиен е одговор од Централен регистар на Република Северна 

Македонија бр.20-3435/2 од 11.1.2022 година, според кој уписот на 

вистински сопственици во регистарот е без надомест за сите субјекти, 

во законски предвидениот рок. Надоместокот при упис како 

превентивна мерка е предвиден со цел обезбедудвање на ажурен и 

точен регистар и истиот се активира само доколку субјектот 

ненавремено ги изврши своите законски обврски за што постои ризик 

од поведување на прекршочна постапка и плаќање на глоба. 

 

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

                                                                                                                                                                   

 

Odgovor_CRM.pdf
Odgovor_CRM.pdf

