
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ 

од Шестата (тематска) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество  

одржана на 06.04.2022 година 

 

 

Заклучоци Статус на реализација 

 

1. Граѓанските организации во обезбедување на социјална и здравствена заштита на национално и локално ниво 

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

ја разгледа Информацијата за состојбите во однос на 

обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна 

на граѓанските организации  

 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации на Генералниот секретаријат Информацијата за 

состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и 

здравствена заштита од страна на граѓанските организации да 

ја достави до Владата на Република Северна Македонија, 

откако членовите на Советот, Јасминка Фришчиќ и Андреј 

Сених ќе го дополнат текстот на Информацијата со Предлог-

заклучоци. 

Владата на Република Северна Македонија, на 55-та седница, одржана на 28 јуни 2022 

година, ја разгледа Информацијата за состојбите во однос на обезбедувањето на 

социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации, како 

материјал за информирање.  

2. Разно 

1. Членовите на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество од редот на граѓанските организации 

ќе ја бојкотираат работата на Советот сè до обезбедување на 

средства во Буџетот на Владата на Република Северна 

Македонија за реализација на Предлог-програмата за 

финансирање на програмските активности на здруженијата 

и фондациите за 2022 година. 

 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини 

организации да подготви писмено известување до 

претседателот на Владата на Република Северна 

Известување за бојкот на работата на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество од страна на членовите од редот на граѓанските организации 

бр. 32-8/3 од 20.04.2022 година е доставено до претседателот на Владата на 

Република Северна Македонија, министерот за финансии и генералниот секретар 

на Владата. 



1 

 

Македонија, министерот за финансии и генералниот 

секретар на Владата на Република Северна Македонија дека 

членовите на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество, од редот на граѓанските 

организации ќе ја бојкотираат работата на Советот, сè до 

обезбедувањето на средства во Буџетот на Владата на 

Република Северна Македонија за реализација на Предлог-

програмата за финансирање на програмските активности на 

здруженијата и фондациите за 2022 година. 
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