Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

НАЦРТ

ЗАПИСНИК
од Дваесет и шестата тематска (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор, одржана на 7.12.2020 година

Скопје, декември 2020 година

ЗАПИСНИК
од Дваесет и шестата тематска (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор, одржана на 7.12.2020 година
Седница започна во 12:00 часот, преку апликацијата ZOOM со употреба на интернет
комуникација.
Со седницата претседаваше претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска
од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје.
На седницата учествуваа членовите на Советот: Јасминка Ангелова, Министерство за
внатрешни работи; Елизабета Тодорова, Министерство за економија; Сафет Незири,
Министерство за образование и наука; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Сашо
Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; Христина КонескаБероска, Секретаријат за европски прашања; Томислав Андоновски, Агенција за млади и
спорт; Сабина Факиќ, Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје;
Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република
Македонија Скопје; Теодора Столевска, Здружение на граѓани Младински образовен форум
Скопје; Марио Јанчев, Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје;
Наташа Бошкова, Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници
Маргини Скопје; Ирена Цветковиќ, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција
Здруженска Скопје; Лилјана Јоноски, Здружение Рурална коалиција Куманово; Јане Чаловски,
Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје и Снежана Трпевска, Здружение на
новинарите на Македонија Скопје.
На седницата не учествуваа: заменичката на претседателката на Советот, Гордана
Гапиќ-Димитровска, Министерство за информатичко општество и администрација и
членовите на Советот: Валентина Шаурек, Министерство за правда; Ивана Билбиловска,
Министерство за финансии; Душан Томшиќ, Министерство за труд и социјална политика;
Никица Бачовски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Ана
Петровска, Министерство за здравство; Атула Касуми, Министерство за политички систем и
односи меѓу заедниците; Зоран Илиески, Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп;
Елизабета Божиноска, Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и
истражување Скопје и Ана Чоловиќ-Лешоска, Здружение Центар за истражување и
информирање за животната средина Еко-свест Скопје.
На седницата учествуваа и претставници на Секторот за анализа на политиките и
координација/Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат: Сузана Никодијевиќ-Филиповска, Весна Тасевска, Сања Савовска и Даниела
Симоновска.
*
*
*
ДНЕВЕН РЕД
-

Усвојување на Записникот од 25. (дописна) седница на
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор, одржана на 2.12.2020 година

1. Планирање на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на
здруженија и фондации од Предлог-Буџетот на Република Северна Македонија за 2021
година
2. Разно
1

*
*
*
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 17 гласа „за“ и ниту еден
глас „против“, го усвои Записникот од 25. седница на Советот, одржана на 2.12.2020 година.
*
*

*

Точка 1
Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска, образложи дека седницата
на Советот е тематска, за допрецизирање на приоритетите поврзани со Програмата за
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за 2021 година, начинот
на кој треба да се врши селекцијата на апликациите и составот на комисијата за распределба
на средствата и накратко се осврна на материјалите доставени од Одделението за соработка со
невладини организации: Табела со предлог-приоритети и активности на здруженија и
фондации за финансиска поддршка од Предлог-буџетот на Владата на Република Северна
Македонија за 2021 година, подготвена врз основа на предлози од граѓански организации
доставени преку членови на Советот и Експертско мислење со предлози за измена на член 7
од Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на
програмски активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна
Македонија подготвено од проектот „Техничка поддршка за унапредување на
овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“
финансиран од Европската Унија. Претседателката оцени дека треба да се намали бројот на
приоритетите на 3 до 4, а како важни за 2021 година ги издвои: Обезбедување забрзан и
одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните;
Справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и Владеење на
правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и
корупцијата со широка обврзувачка транспарентност. За приоритетите од областа на
животната средина и образованието, иако подеднакво релевантни, оцени дека не треба да се
дел од оваа Програма, доколку се планирани средства за финансиска поддршка за граѓански
организации во ресорните министерства.
Теодора Столевска оцени дека активностите во приоритетот поврзан со образованието
се имплементираат или се планира да се имплементираат преку Министерството за
образование и наука и Агенцијата за млади и спорт, а првата активност од приоритетот
поврзан со пристапните преговори со ЕУ да биде дел од приоритетот поврзан со владеење на
правото.
Лилјана Јоноски препорача во приоритетот поврзан со економски раст да бидат
опфатени и активности што ќе придонесат за одржлив развој на локално ниво, како што се
производство на храна, туризам и сл. и да се формира работна група од членови на Советот,
како на крајот на 2019 година.
Ели Чакар препорача да има баланс помеѓу активности што значат подготовка на
анализи/истражувања и активности за поддршка на задницата.
Снежана Трпевска предложи приоритетите да се подредат во важност.
Јане Чаловски го сподели искуството од 2019 година и препорача да се задржат сите
седум приоритети, а за секој приоритет да се доделат по определен број на грантови и да се
следи како се трошат доделените средства.
Ирена Цветковиќ предложи да останат сите седум приоритети за финансиска
поддршка, но наместо анализи, стратегии, да има повеќе активности што би значеле директна
помош. Во однос на приоритетот поврзан со образованието, укажа на значењето на
имплементацијата на системот за учење од далечина.
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Сабина Факиќ оцени дека три стратешки приоритети се премалку и предложи доколку
министерствата, како што е Министерството за животна средина и просторно планирање,
предвидуваат финансиска поддршка за граѓанските организации, да ги доставуваат нивните
програми до Советот, за членовите да бидат во тек.
Сафет Незири информираше дека во Министерството за образование и наука нема
предвидени средства за граѓанските организации и предложи Советот да достави барање до
министерството во иднина да има предвидено средства во ставка 463-Трансфери до невладини
организации.
Во натамошниот тек на расправата по оваа точка од дневниот ред, членовите на
Советот изнесоа свое мислење по материјалот за измена на член 7 од Одлуката за
критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските
активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија.
Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска, предложи да се разгледа
уште една алтернатива, Комисијата да биде составена од членови на Владата (или државни
секретари), членови на Советот да бидат набљудувачи, а телото што ќе врши евалуација на
проектите да биде составено од независни експерти, кои што не се дел од администрацијата.
Снежана Трпевска ја искажа својата поддршка за втората опција, комисија од експерти
да врши евалуација и да одлучува за распределбата на средства.
Ирена Цветковиќ и Лилјана Јоноски, врз основа на искуства, оценија дека експертски
комисии во мали држави можат се лесно да бидат подложни на корупција.
Јане Чаловски го потенцираше значењето на првата опција: членовите на оперативната
група да бидат со искуство и кредибилитет, Советот да има улога на набљудувач, а Владата да
одлучува, со што се придонесува кон зголемување на довербата.
Сабина Факиќ побара да се добие табела со компаративни искуства од 10-тина држави
од регионот и пошироко, за да може Советот да одлучува за ова прашање.
Заклучоци:
1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат Табелата со предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка
на здруженија и фондации од Владата на Република Северна Македонија за 2021
година да ја достави на мислење до сите министерства и да организира
консултативен процес со граѓанските организации. Врз основа на добиените
мислења и предлози, да подготви нов материјал до 10.1.2021 година, што ќе се
разгледа на седницата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во
јануари 2021 година.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат да побара експертска помош од проектот „Техничка поддршка за
унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во
Република Северна Македонија“, до 17.12.2020 година да подготви Табела со
компаративни искуства од држави во регионот и пошироко за состав и надлежности
на комисиите за распределба на средства за финансирање на активности на
граѓанските организации од државниот буџет, со препорачан модел за Република
Северна Македонија, што ќе се разгледа на седницата на Советот за соработка со и
развој на граѓанскиот сектор што ќе се одржи до крајот на декември 2020 година.
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Точка 2
На барање на претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска од страна на
Одделението за соработка со невладини организации беше изработена табела - Преглед на
учество на членовите од седниците на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
во текот на 2020 година. Претседателката накратко информираше за присутноста на секој член
поединечно и укажа дека согласно член 9, став 1 алинеја 2 од Одлуката за формирање на
Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и според претходно утврдената практика,
поради отсуство на три седници во текот на една година, членовите на Советот: Валентина
Шаурек од Министерство за правда, Никица Бачовски од Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Ана Петровска од Министерство за здравство, Сафет Незири од
Министерство за образование и наука и Атула Касуми од Министерство за политички систем
и односи меѓу заедниците ги исполнуваат условите за престанување на членување во Советот.
Сафет Незири од Министерство за образование и наука им се заблагодари на членовите
за досегашната соработка, потенцираше дека неговото отсуство било од оправдани причини и
изрази жалење што нема да биде повеќе член на Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор.
Јане Чаловски од Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје, укажа дека
Советот треба да го цени активното учество на членовите и желба и во иднина да
придонесуваат во работата на Советот. Тој потсети и дека се уште не е добиена номинација за
нов член од Министерството за култура.
По дискусијата за ова прашање, членовите се согласија дека треба доследно и
подеднакво за сите да се применува член 9 од Одлуката за формирање на Советот за соработка
со и развој на граѓанскиот сектор.
Заклучоци:
1. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот констатира дека согласно член 9 став 1
алинеја 2 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор, поради отсуство од три седници на Советот во текот на една година, се
исполнети условите за престанување на членување во Советот на: Валентина Шаурек
од Министерство за правда, Никица Бачовски од Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Ана Петровска од Министерство за здравство, Сафет
Незири од Министерство за образование и наука и Атула Касуми од Министерство за
политички систем и односи меѓу заедниците.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат, да подготви и испрати допис до Министерството за правда,
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за
здравство, Министерството за образование и наука, Министерство за политички систем
и односи меѓу заедниците, како и ургенција до Министерството за култура, со барање
за номинирање нов член на Советот.
Седницата заврши во 14:45 часот.
Претседателка на Советот за соработка со
и развој на граѓанскиот сектор
Фани Каранфилова-Пановска
Подготвилa: Даниела Симоновска
Контролирале: Сања Савовска и Весна Тасевска
Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска
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