
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ 

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

одржана на 10.2.2022 година 

 

 

 

Заклучоци Статус на реализација 

 

1. Извештај за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2021 година 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат Извештајот за 

работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 

општество за 2021 година да го достави до Владата на 

Република Северна Македонија. 

Извештајот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

за 2021 година бр. 32-3/2 од 10.02.2022 година е разгледан на 28. седница на Владата 

на Република Северна Македонија, одржана на 15.3.2022 година, како материјал за 

информирање. 

2. Известување за статусот на планирање на средствата од ставка 463-Трансфери до невладини организации во буџетот на Владата на Република 

Северна Македонија за 2022 година 

1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат веднаш по 

завршување на седницата на Советот за соработка меѓу 

Владата и граѓанското општество, да подготви и до 

членовите на Советот да достави на мислење нацрт-текст на 

Барање за разгледување и донесување на 

Предлогпрограмата за финансирање на програмските 

активности на здруженијата и фондациите за 2022 година.  

2. По усогласување на текстот со членовите на Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Барањето 

за разгледување и донесување на Предлогпрограмата за 

финансирање на програмските активности на здруженијата 

и фондациите за 2022 година да се достави до 

претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија, Канцеларијата на претседателот на Владата на 

Република Северна Македонија, генералниот секретар на 

Владата на Република Северна Македонија и министерот за 

финансии. 

Барањето за разгледување и донесување на Предлог-програмата за финансирање на 

програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година бр.32-3/3 од 

10.02.2022 година е доставено до претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија, генералниот секретар на Владата и министерот за финансии. 

 

Добиен е одговор од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија бр.08-861/2 од 16.3.2022 година, во кој се потврдува значењето 

на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество и се укажува дека во 

Буџетот на Владата на Република Северна Македонија се предвидени средства за 

трансфери до невладини организации (ставка 463), а Барањето на Советот е земено во 

предвид и во тек се меѓуинституционални консултации за изнаоѓање на возможно и 

заеднички прифатливо решение, имајќи го во предвид фактот дека финансиските 

средства се обезбедени во Буџетот. 

 

Добиен е одговор од Министерството за финансии бр. 08-1771/2 од 7.03.2022 година 

со образложение дека Министерството негативно се произнесе во однос на Предлог 

Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите за 2022 година поради тоа што планираните средства во Буџетот на 

Република Северна Македонија за 2022 година се наменски утврдени, односно при 
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разгледување на Дополнетиот Предлог-Буџет на Република Северна Македонија за 

2022 година во владина процедура е нотирано дека средствата во висина од 15.000.000 

денари ќе бидат наменети за потребите на Црвениот крст на Република Северна 

Македонија. При тоа, Министерството за финансии укажува дека за финансирање на 

програмските активности на здруженија на граѓани и фондации со Буџетот на 

Република Северна Македонија за 2022 година се планирани средства кај Разделот 

04010 - Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. 

3. Информација за напади и делегитимирање на граѓански организации 

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

ја разгледа и усвои Информацијата за обидите за 

делегитимирање на граѓанскиот сектор и штетноста на говорот 

на омраза и насилството врз граѓанското општество и 

активистите за човекови права. 

 2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат Информацијата да ја 

достави до Владата на Република Северна Македонија. 

Информацијата за обидите за делегитимирање на граѓанскиот сектор и штетноста на 

говорот на омраза и насилството врз граѓанското општество и активистите за 

човекови права бр.32-3/4 од 10.02.2022 година е разгледана на 8.седница на Генерален 

колегиум на државни секретари, одржана на 9.3.2022 година. Во мислењето од 

Генералниот колегиум се укажува Информацијата да не се става на дневен ред за 

разгледување и одлучување на Комисијата за политички систем се до обезбедување 

мислење од Министерството за труд и социјална политика и Канцеларијата на 

претседателот на Владата на Република Северна Македонија. Дополнително, 

доставено е позитивно мислење од Канцеларијата на претседателот на Владата. 

4. Разно 

1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат да достави писмено 

барање до Централниот регистар на Република Северна 

Македонија, Управата за финансиско разузнавање и 

Министерство за финансии за одржување на средба со 

претставници на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество во врска со барањето за укинување на 

тарифата за упис во Регистарот на вистински сопственици за 

граѓанските организации. 

  

2. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

го поддржува учеството на Република Северна Македонија во 

програмата Citizens Equality Rights and Values Programme 

(поранешна Europe for the Citizens Programme) бидејќи е во 

интерес на граѓанските организации и граѓаните на Република 

Северна Македонија. Се задолжуваат членовите од 

1. Барањето за укинување на тарифата за упис во Регистарот на вистински 

сопственици за граѓанските организации бр.32-3/5 од 10.02.2022 година е доставено 

до Централниот регистар на Република Северна Македонија, Управата за финансиско 

разузнавање и Министерството за финансии. 

На 23.02.2022 година во Централниот регистар на Република Северна Македонија , се 

одржа Состанок помеѓу претставници на Советот за соработка помеѓу Владата и 

граѓанското општество, директорот на Централниот Регистар на Република Северна 

Македонија, директорот на Управата за финансиско разузнавање и претставник на 

Министерството за финансии во врска со барањето за укинување на тарифата за упис 

во Регистарот на вистински сопственици за граѓански организации. 

 

2. На 11.02.2022 година одржан е состанок помеѓу претставници на Европската 

Комисија- Директорат за Правда и потрошувачи, на кој беа презентирани целите и 

спецификите на Citizens Equality Rights and Values програмата за периодот 2021-2027 

и претставници на Министерството за правда, Министерството за образование и 

наука, Министерството за труд и социјална политика, како и Секретаријатот за 

европски прашања - Сектор за координација на европски фондови и друга странска 

помош - НИПАК Секретаријат. ЦЕРВ Програмата 2021-2027 ги обединува 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%A6%D0%A0%2023022022.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%A6%D0%A0%2023022022.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%A6%D0%A0%2023022022.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%A6%D0%A0%2023022022.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%A6%D0%A0%2023022022.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/CERV%20general%20presentation%202.pdf
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Секретаријатот за европски прашања, Министерството за 

правда, Министерството за образование и наука и 

Министерството за труд и социјална политика ставот на 

Советот да го пренесат на надлежните во своите институции. 

3. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат седниците на 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество да 

ги организира секоја втора недела од месецот, во среда во 

12:00 часот или четврток во 13:00 часот.   

 

 

 

 

4. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

препорачува Македонското здружение на млади правници до 

мрежите на граѓанските организации да достави известување 

за законските обврски за регистрација на офицер за заштита на 

лични податоци. Се задолжува членот од областа Економски и 

одржлив развој да го пренесе ставот на Советот на 

Македонското здружение на млади правници. 

постоечките ЕУ програми: Програмата за права, еднаквост и државјанство и 

Програмата Европа за граѓаните. Програмата има за цел промовирање, заштита и 

спроведување на еднакви права, и фокус на Владеење на правото преку промоција на 

пристап до правдата, како и областите кои се покриени со Програмата, која 

овозможува грантови претставени од властите, академските институции, општините и 

граѓанскиот сектор, за добивање за проекти за основни права, недискриминација и 

еднаквост. На состанокот беа презентирани чекорите за пристпување кон Програмата 

започнувајќи од писмо на интерес, кое треба да биде доставено од наша страна т.е 

институцијата за координација и потоа преговори за склучување на Договорот за 

пристапување со индикација за влезните билети за секоја година одделно. Беше 

информирано дека е усвоена работната програма за периодот 2021-2022, како и дека 

повиците за 2022 се затворени заклучно со Февруари 2022 година. Наредниот циклус 

за повици ќе биде отворен во Ноември 2022 година. На состанокот беше искажан 

интерес за учество во програмата, како и интересот на граѓанската заедница за 

аплицирање на повиците. По завршување на состанокот беа споделени линкови од 

порталот со повици, услови и потребна документација. Во наредниот период треба да 

се определи институција која ќе го координира процесот за влез во ЦЕРВ програмата.    

 

Од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), подготвени се и 

доставени  Презентација - Заштита на личните податоци и приватноста практично 

усогласување со Законот во рамки на невладиниот сектор ; 

Дополнителна информација за примената на Законот за заштита на личните податоци 

од страна на граѓанските организации, и  

Анализа за утврдување на потребата за назначување на офицер за заштита на личните 

податоци. 

 

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

                                                                                                                                                                   

 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B7%D0%BB%20-%20NGO.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B7%D0%BB%20-%20NGO.pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/file/4329
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/file/4329

