Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

НАЦРТ

ЗАПИСНИК
од Триесет и втората (дописна) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество, одржана на 3.6.2021 година

Скопје, јуни 2021 година

ЗАПИСНИК
од Триесет и втората (дописна) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество, одржана на 3.6.2021 година
Седница започна во 11:00 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 заменичката на претседателката на Советот Гордана ГапиќДимитровска, Министерство за информатичко општество и администрација и членовите на
Советот: Јасминка Ангелова, Министерство за внатрешни работи; Мира Димишковска,
Министерство за правда; Елизабета Тодорова, Министерство за економија; Санела Хаџибулиќ,
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците; Билјана Трајковска,
Министерство за образование и наука; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа;
Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; Христина
Конеска-Бероска, Секретаријат за европски прашања; 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; Зоран Илиески, Коалиција на младински
организации СЕГА Прилеп; Марио Јанчев, Здружение на граѓани СОС Детско село Северна
Македонија Скопје; Лилјана Јоноски, Здружение Рурална коалиција Куманово; Јане Чаловски,
Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје и Ана Чоловиќ-Лешоска, Здружение
Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје.
Во текот на електронското гласање учествуваше и Душан Томшиќ, Министерство за
труд и социјална политика.
На седницата не учествуваа членовите на Советот: Розика Бојаџиева, Министерство за
финансии; Љуљзим Селмани, Министерство за култура; Аднан Селмани, Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство; Томислав Андоновски, Агенција за млади и
спорт; Наташа Бошкова, Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани
заедници Маргини Скопје; Ирена Цветковиќ, Здружение за унапредување на родовата
еднаквост Акција Здруженска Скопје; Елизабета Божиноска, Здружение на граѓани Х.Е.Р.А.
Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје и Снежана Трпевска, Здружение
на новинарите на Македонија 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, Сања Савовска, Весна Тасевска и Даниела
Симоновска.
*
*

*

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од триесет и првата
седница, одржана на 22.4.2021
Извештај за реализација на заклучоците од 31.
седница
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1. Номинирање на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за
изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации
2. Предлог-Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот
за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
3. Извештај за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за
периодот април 2018 – април 2021 година
4. Разно
*
*

*

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, со 18 гласа „за“ и ниту
еден глас „против“, го усвои Записникот од 31. (дописна) седница на Советот, одржана на
22.4.2021 година.
Сузана Никодијевиќ-Филиповска информираше дека со измените на Деловникот за
работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од 22.4.2021 година,
Одделението за соработка со невладини организации има обврска за секоја седница да
подготвува Извештај за реализација на заклучоците од претходната седница, како пред точка
во Дневниот ред. Гордана Гапиќ-Димитровска предложи во Извештајот да се додаде колона
статус на реализација со користење на алатката семафор. Лилјана Јоноски, Уранија Пировска
и Јане Чаловски ја оценија како соодветна формата и содржината на Извештајот, со
укажување, согласно природата на заклучоците, каде што има потреба да биде содржан и план
за реализација. Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска и останатите
членови се согласија со овие укажувања.

*
*

*

Точка 1
На барање на Министерството за правда, Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество, на 26.4.2021 година на www.nvosorabotka.gov.mk, објави Јавен повик
за учество на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на
измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации. Пристигнати се седум пријави
на организации со кандидати, а во текот на административната проверка од страна на
Одделението за соработка со невладини организации утврдено е дека една пријава е со
некомплетна документација, со што не ги исполнува административните услови од Јавниот
повик. На барање на претседателката, Сања Савовска од Одделението за соработка со
невладини организации накусо ги презентираше пријавите на кандидатите. Се отвори кратка
дискусија по однос на пријавените кандидати, а членовите се согласија гласањето за
кандидатите да се изврши електронски на заштитената локација www.nvosorabotka.gov.mk по
завршување на седницата до крајот на денот.
Во текот на електронското гласање, што траеше до крајот на денот пријавените
кандидати го добија следниот број на гласови: Данче Даниловска –Бајдевска, Фондација
Отворено општество - Македонија Скопје (18 гласа), Снежана Камиловска Трповска,
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Македонски центар за меѓународна соработка Скопје (17 гласа), Лилјана Јоноски, Здружение
Рурална Коалиција Куманово (14 гласа), Славица Јанкова, Македонско здружение за заштита
при работа Скопје (12 гласа), Иван Дургутов, Здружение на алумнисти на програмата СВТ,
СВТ Алумни Скопје (11 гласа) и Жаклина Димовска, Здружение на граѓани за заштита,
зачувување и развивање на темелните вредности на човекот, природата, околината со акцент
на холистички пристап Хуман свет Скопје (9 гласа). Гласот на Елизабета Божиновска е
пристигнат на 4.6.2021 година, по истекот на договорениот рок за гласање и се смета за
неважечки.
Заклучоци:
1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ги номинира следните
претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и
дополнување на Законот за здруженија и фондации:
- Данче Даниловска –Бајдевска, Фондација Отворено општество - Македонија Скопје;
- Снежана Камиловска Трповска, Македонски центар за меѓународна соработка Скопје;
- Лилјана Јоноски, Здружение Рурална Коалиција Куманово;
- Славица Јанкова, Македонско здружение за заштита при работа Скопје;
- Иван Дургутов, Здружение на алумнисти на програмата СВТ, СВТ Алумни Скопје.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да подготви
известување до Министерството за правда за номинираните претставници на граѓанскиот
сектор во Работната група за изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и
фондации.
Точка 2
На барање на претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ-Филиповска го
образложи Предлог-Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со кој се врши усогласување со
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РСМ“ бр.116/21). Членовите на Советот
едногласно го прифатија предложениот текст на Деловникот за изменување и дополнување на
Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.
Заклучок:
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество со 18 гласа „за“ и ниту
еден глас „против“ го донесе Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за
работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор.

Точка 3
Согласно заклучоците од 31.седница на Советот, Одделението за соработка со
невладини организации подготви Извештај за работа на Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор за периодот април 2018 – април 2021 година. Претседателката на Советот,
Фани Каранфилова-Пановска оцени дека Извештајот е детален и претставува добра основа за
подготовка на промотивен материјал преку проектот „Техничка помош за унапредување на
овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“
финансиран од Европската унија. Членовите на Советот оценија дека Извештајот е објективен
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и сеопфатен и дава можност за дополнителна анализа. Сузана Никодијевиќ-Филоповска
предложи Извештајот да се дополни со податоци и заклучоците од денешната седница на
Советот.
Заклучок:
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го разгледа и усвои
Извештајот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за периодот
април 2018 – април 2021 година, со укажување Одделението за соработка со невладини
организации да го дополни Извештајот со податоци и заклучоците од 32.седница на Советот.
Точка 4
Претседателката на Советот, Фани Кранфилова-Пановска предложи Советот за
соработка меѓу Владата и граѓанското општество да иницира постапка за формирање Работна
група за реформа на системот на државното финансирање на граѓанските организации. Во
составот на Работната група да учествуваат: пет претставници на граѓански организации што
ќе се изберат по пат на јавен повик, два претставници на Советот од редот на граѓанските
организации и по еден претставник на Министерство за финансии, Министерство за правда,
Министерство за труд и социјална политика, Генерален секретаријат, Секретаријат за
европски прашања, Секретаријат за законодавство, Агенција за млади и спорт и Црвен крст на
Република Северна Македонија. Координатор на Работната група да биде Генералниот
секретаријат на Владата-организациона единица за соработка со невладини организации.
Предлогот беше поддржан од членовите на Советот.
Заклучоци:
1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество препорачува да се
формира Работна група за реформа на системот на државното финансирање на граѓанските
организации во состав: пет претставници на граѓанските организации избрани по пат на јавен
повик, два претставници на Советот од редот на граѓанските организации и по еден
претставник на Министерство за финансии, Министерство за правда, Министерство за труд и
социјална политика, Генерален секретаријат на Владата, Секретаријат за европски прашања,
Секретаријат за законодавство, Агенција за млади и спорт и Црвен крст на Република Северна
Македонија. Координатор на Работната група е Генералниот секретаријат на Владатаорганизациона единица за соработка со невладини организации.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да подготви текст
на Јавен повик за избор на пет претставници на граѓанското општество во Работната група за
реформа на системот на државното финансирање на граѓанските организации и да го достави
на мислење до членовите на Советот.
Седницата заврши во 12:30 часот.
Претседателка на Советот за соработка
меѓу Владата и граѓанското општество
Фани Каранфилова-Пановска

Подготвилa: Даниела Симоновска
Контролирала: Весна Тасевска
Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска
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