
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ 

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

одржана на 17.03.2022 година 

 

 

Заклучоци Статус на реализација 

 

1. Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година (Министерство за политички 

систем и односи меѓу заедниците) 

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

ја разгледа Предлог-програмата за финансирање на 

програмските активности на здруженијата и фондациите за 

2022 година предложена од Министерството за политички 

систем и односи меѓу заедниците и заклучи дека ќе утврди 

мислење откако Владата на Република Северна Македонија 

ќе утврди конечен став по Предлог-програмата за 

финансирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите за 2022 година на Генералниот секретаријат на 

Владата. 

2. Во однос на специфичните цели предложени во точката 2, 

дел Б), Советот препорачува алинеите 4 и 8 да се изменат и 

да гласат: 

„- Промоција на мултиетничкиот карактер на општеството, 

градење доверба и успешен соживот на различните етнички 

заедници и унапредување на меѓуетничката толеранција на 

централно и локално ниво;“ и 

„- Елиминирање на дискриминацијата по сите основи, 

вклучувајќи ја и повеќекратната дискриминација“. 

Мислењето на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество бр. 32-7/2 

од 17.03.2022 година е доставено до Министерството за политички систем и односи 

меѓу заедниците  

2. Информација за сериозен проблем со реализацијата на мерките и активностите предвидени со Програмата за заштита на населението од ХИВ-

инфекција во Република Северна Македонија за 2022 година што ги спроведуваат здруженија 
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1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 

општество ја разгледа и усвои Информација за сериозен 

проблем со реализацијата на мерките и активностите 

предвидени со Програмата за заштита на населението од 

ХИВ-инфекција во Република Северна Македонија за 

2022 година што ги спроведуваат здруженија. 

2. Се задолжува членот на Советот од областа Заштита на 

здравјето да подготви Соопштение до медиумите, а 

текстот на Информацијата да го дополни и подготви во 

вид на материјал за разгледување на седница на Владата 

на Република Северна Македонија. 

Членот на Советот од областа Заштита на здравјето, Андреј Сених, Здружение за 

поддршка на луѓето што живеат со ХИВ - ЗАЕДНО ПОСИЛНИ, на 22.3.2022 година 

подготви и дистрибуираше до медиумите Соопштение на тема „Советот за соработка 

меѓу Владата и граѓанското општество бара промена на одлуката на Министерството 

за здравство со која се кратат средствата за заштита од ХИВ за 2022 година“  

3. 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. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

се информираше со статусот на планирање на средствата од 

ставка 463-Трансфери до невладини организации во буџетот 

на Владата на Република Северна Македонија за 2022 

година. 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации, до петок, 18.3.2022 година, да подготви ново 

Барање до претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија за разгледување и донесување на Предлог-

програмата за финансирање на програмските активности на 

здруженијата и фондациите за 2022 година и да го достави 

електронски до членовите на Советот на мислење до 

понеделник, 21.3.2022 година.  

3. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации, до петок, 18.3.2022 година, да подготви 

Соопштение до јавноста за запирање на постапката за 

донесување на Предлог-Програмата за финансирање на 

програмските активности на здруженијата и фондациите за 

2022 година и да го достави електронски до членовите на 

Советот на мислење до понеделник, 21.3.2022 година. 

4. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации да обезбеди официјален канал за информирање 

на медиумите за работата на Советот.  

До претседателот на Владата на Република Северна Македонија доставено е Барање 

на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за разгледување и 

донесување на Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на 

здруженијата и фондациите за 2022 година, бр.32-7/3 од 17.03.2022 година.  

Соопштението во кое Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

бара да се направи ребаланс на Буџетот за да се предвидат средства за реализација на 

Предлог-Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 

Македонија за 2022 година, усогласено меѓу членовите на Советот, дистрибиурано е 

до претставниците на медиумите преку член на Советот од редот на граѓанските 

организации. 

Согласно заклучокот на Советот, Одделението за соработка со невладини 

организации се обрати до Секторот за комуникации на Владата на Република Северна 

Македонија со барање за согласност соопштенијата на Советот за соработка меѓу 

Владата и граѓанското општество да се дистрибуираат преку меил адресата 

nvosorabotka@gs.gov.mk. Во добиениот одговор е наведено дека имајќи ја предвид 

специфичноста на содржината, несоодветно е Владата, односно Секторот за односи со 

јавност или пак Одделението за соработка со невладини организации да испрати 

соопштение до јавноста во кое ќе бара од Владата да преиначи одлука која е донесена 

од страна на самата таа Влада и се укажува соопштението до медиумите да биде 

испратено од страна на граѓанските организации претставени во Советот. 

На 24.03.2022 година, членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 

општество одржаа Прес-конференција пред зградата на Владата. 
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4. Предлози на проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна 

Македонија“ финансиран од Европската Унија за Комуникациска стратегија на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

2022-2024 и План за комуникација на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година  

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

ги разгледа предлозите на проектот „Техничка поддршка за 

подобрување на овозможувачката околина за граѓанските 

организации во Република Северна Македонија“ финансиран 

од Европската Унија за Комуникациска стратегија на 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

2022-2024 и План за комуникација на Советот за соработка 

меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година.  

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации, во рок од 7 дена, да обезбеди превод на 

македонски јазик на Предлог-Комуникациската стратегија на 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

2022-2024 и Предлог-Планот за комуникација на Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 

година и да ги достави на мислење до членовите на Советот. 

3. Се задолжуваат членовите на Советот за соработка меѓу 

Владата и граѓанското општество во рок од 7 дена од 

добивањето на преводот на македонски јазик, да ги достават 

своите забелешки електронски на nvosorabotka@gs.gov.mk. 

4. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации усогласениот текст на Предлог-

Комуникациската стратегија на Советот за соработка меѓу 

Владата и граѓанското општество 2022-2024 и Предлог-

Планот за комуникација на Советот за соработка меѓу 

Владата и граѓанското општество за 2022 година да ги стави 

на Дневен ред за разгледување и усвојување на наредната 

седница на Советот. 

 

Одделението за соработка со невладини организации изврши превод на македонски 

јазик на Предлог-Комуникациската стратегија на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество 2022-2024 и Предлог-Планот за комуникација на Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година и на 24.3.2022 година 

ги достави на мислење до членовите на Советот, со цел нивно усогласување и 

разгледување на наредната редовна седница на Советот. 
 

 

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