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З А П И С Н И К 

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

одржана на 17.03.2022 година 

 

 

Седницата започна во 13:00 часот, преку апликацијата ZOOM со употреба на интернет 

комуникација. 

Со првите три точки од седницата претседаваше претседателката на Советот Фани 

Каранфилова-Пановска од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје, а со 

четвртата и петата точка заменичката на претседателката на Советот, Гордана Гапиќ-

Димитровска од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

На седницата учествуваа и членовите на Советот: Јасминка Ангелова, Министертсво за 

внатрешни работи; Бојана Босилкова, Министерство за правда; Розика Бојаџиева, 

Министерство за финансии; Елизабета Тодорова, Министерство за економија; Кристина 

Петрова, Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство; Слободанка Анчевска, 

Министерство за здравство; Билјана Трајковска, Министерство за образование и наука; Лидија 

Штерјов, Министерство за труд и социјална политика; Ели Чакар, Министерство за локална 

самоуправа; Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; 

Христина Конеска-Бероска, Секретаријат за европски прашања; Гордана Цекова, Агенција за 

млади и спорт; Снежана Камиловска Трповска, Македонски центар за меѓународна соработка 

Скопје; Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република 

Македонија Скопје; Никица Кусиникова, Здружение Конект Скопје; Зоран Илиески, 

Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп; Далиборка Златева, Здружение на лица 

со церебрална парализа и други попречености Велес; Марија Савовска, Здружение за 

унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје; Андреј Сених, Здружение за 

поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје; Лилјана Јоноски, 

Здружение Рурална коалиција Куманово; Тијана Ана Спасовска, Јадро Асоцијација на 

независната културна сцена Скопје; Никола Додов, Здружение за поттикнување и промоција 

на информатиката Асоцијација на студенти информатичари ;Драгица Костадиновска, 

Здружение мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик Меик Скопје  и 

Ардита Абази Имери, Институт за европска политика – Скопје. 

 

На седницата отсуствуваа членовите на Советот: Санела Хаџибулиќ, Министерство за 

политички систем и односи меѓу заедниците; Љуљзим Селмани, Министерство за култура; 

Димитар Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје; Јасминка 

Фришчиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје и Сашка 

Коцевска, Движење на екологистите на Македонија, Велес. 

На седницата присуствуваа и претставници на Секторот за анализа на политиките и 

координација/Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот 

секретаријат: Сузана Никодијевиќ-Филиповска, Весна Тасевска и Загорка Видоевска. 

 

 

* 

* * 

  

Врз основа на Предлогот на дневен ред, Советот го утврди следниов: 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 Усвојување на Записникот од Четвртата 

седница на Советот, одржана на 10.2.2022 

год. 

 

1. Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата 

и фондациите за 2022 година (Министерство 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 

 

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 

 

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  

 

5. Разно 

* 

* * 

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, едногласно и без 

забелешки го усвои Записникот од Четвртата седница на Советот, одржанана 10.02.2022 

година. 

 

* 

* * 

 

Точка 1 

 Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска во однос на Предлог- 

програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 

2022 година предложена од Министерство за политички систем и односи со заедниците 

побара членовите на Советот да го образложат учеството во Работната група за изработка на 

оваа Предлог-програма.  
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Уранија Пировска како член на работната група даде позитивно мислење за тоа како се 

одвиваше состанокот на членовите на работната група, притоа истакнувајќи дека тоа беше 

конструктивен процес во кој сите предложени забелешки беа прифатени и инкорпорирани во 

Предлог- програмата за финансирање. Објасни во кои делови беа внесени предлозите, кои 

цели беа избришани и кои беа споени во една специфична цел. 

Во текот на дискусијата, членовите на Советот препорачаа некои од специфичните цели да се 

обединат, а унапредувањето на меѓуетничката толеранција и елиминирањето на сите видови 

дискриминација да се одвојат во посебни специфични цели. 

Заклучоци:  

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“. 

 

Точка 2 

         Андреј Сених информираше дека од страна на Министерството за здравство направено е 

кратење на буџетот за 40 % од средствата предвидени за превенција на ХИВ во Програмата за 

заштита на населението од ХИВ-инфекција за 2022 година, која Владата ја усвои пред еден 

месец. Наместо предвидените 46,5 милиони денари во Програмата за заштита на населението 

од ХИВ-инфекција наменети за услугите за превенција на ХИВ што ги спроведуваат околу 14 

здруженија во 12 града во земјава, Министерството за здравство објави јавен повик за 

здруженија со износ намален за дури 19 милиони денари и побара да се најде начин да се 

обезбеди континуитет на оваа програма од страна на Собранието на Република Северна 

Македонија и Владата на Република Северна Македонија што би значело дека Собранието без 

одложување и во целост да ги усвои измените на Законот за здравствена заштита кои се во 

собраниска процедура, а се однесуваат на механизмот на вклучување на здруженија во 

спроведувањето на здравствените програми, а Министерството за здравство да подготви 

подзаконски акти со кои ќе ги исполни обврските од заклучоците усвоени од Владата во 

септември 2017 година и обврските од претходната и тековната Стратегија на Владата за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Поради големото доцнење на објавата на јавниот 

повик, тој препорача Владата и Министерството за здравство преку интервентна поддршка да 
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ги надоместат трошоците на здруженијата за првото тримесечје од 2022 година настанати 

поради нивното посветено одржување на националниот одговор кон ХИВ. 

 Фани Каранфилова-Пановска предложи да се подготви информација за ова прашања, 

која ќе се разгледува на седница на Влада на Република Северна Македонија со присуство на 

членови на Советот за соработка на Влада со граѓански сектор и да се подготви соопштение до 

медиумите.  

Заклучоци:  

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. 

 

Точка 3 

 Сузана Никодијевиќ-Филиповска ги информираше присутните дека покрај доставеното 

мислење од Министерството за финансии, дополнително е добиен одговор од Канцеларијата 

на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, 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),  со објаснување дека 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.  

 Во текот на дискусијата, членовите на Советот ги оценија како исклучително значајни 

средствата предвидени во Предлог-програмата за финансирање на програмските активности 

на здруженијата и фондациите за 2022 година на Генералниот секретаријат поради широко 

поставените приоритети, како и воспоставената добра практиката за подигање на нивото на 

транспарентност и објективност на процесот на распределба на средствата наменети за 

финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите. Фани Каранфилова-

Пановска предложи да се подготви и достави Соопштение до медиумите во кое ќе се искаже 

незадоволството на членовите на Советот поради одлуката на Владата за недонесување на 

оваа Програма. 

 Снежана Камиловска Трповска укажа дека Советот доволно долго чекал на одговор од 

Генералниот секретаријат со образложение зошто Програмата за финансирање била симната 

од Дневниот ред на Генералниот колегиум и веднаш да се прати Соопштение во медиумите. 
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 Членовите на Советот оценија дека образложението овие средства да бидат наменети за 

потребите на Црвениот крст на Република Северна Македонија е нелегитимно и се согласија 

да се настапи со Соопштение во медиумите и прес-конференција. 

 Никица Кусиникова извести дека доколку Програмата за финансирање на 

програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година на Генераланиот 

секретаријат не биде донесена од страна на Владата, таа во иднина ја бојкотира работата на 

Советот, што беше поддржано од останатите членови од граѓанските организации. 

 Лилјана Јоноски се согласи со членовите дека е потребна порадикална акција од страна 

на Советот по ова прашање.  

 Ели Чакар се согласи со предлозите на останатите членови, но истакна дека според неа 

е посоодветно да се даде конкретен рок кога би се добил финален одговор од институциите за 

поддршка на граѓанскиот сектор. Истовремено, го отвори прашањето за начинот на 

дистрибуција на Соопштение до медиумите и предложи како канал да се искористи е-mail 

адресата на Одделението за соработка со невладини организации nvosorabotka@gs.gov.mk.. 

 Марија Савовска додаде дека би било добро ова соопштение да биде дистрибуирано до 

мрежите на граѓански организации кои се претставени во Советот, за добивање што поширока 

поддршка. 

Заклучоци: 

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. 
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Точка 4 

 Сузана Никодијевиќ-Филиповска информираше дека во рамките на проектот 

„Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските организации 

во Република Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија, изработени се предлози 

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. Предложи Советот да одлучи дали документите се начелно 

прифатливи и да се даде можност членовите да достават конкретни предлози/забелешки, а 

потоа да се донесат од страна на  Советот или да се организира работилница со експертите на 

проектот за нивно финализирање. 

 Никица Кусиникова оцени дека материјалите претставуваат добра основа за 

Комуникациска стратегија на Советот. 

 Марија Савовска укажа дека е потребно да се обрне поголемо внимание на 

комуникациските пораки, како и на интерната комуникација на Советот. 

 Во текот на дискусијата, Советот одлучи документите да се преведат на македонски 

јазик, па потоа да се разгледаат од страна на членовите на Советот и да се дадат конкретни 

предлози и коментари. 

Заклучоци:  

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. 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/705
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/705
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/705
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/705
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/705
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/705
mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk
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Точка 5 

 Снежана Камиловска Трповска ги информираше присутните за состанокот со 

директорот на Централниот регистар на Република Северна Македонија, директорот на 

Управата за финансиско разузнавање и претставник на Министерството за финансии на 

23.02.2022 година во врска со Барањето за укинување на тарифата за упис во Регистарот на 

вистински сопственици за граѓанските организации. Ставот на Централниот регистар по ова 

прашање е дека тарифата не може да се менува, бидејќи на тој начин мал број на организации 

би се ставиле во повластена положба пред повеќе од 90% од субјектите кои ја исполниле 

својата обврска, а неинформираноста не ги ослободува од законската обврска и самото тоа 

што голем број организации се запишале во регистарот на време говори за тоа дека системот 

на информирање бил успешен. Но, додаде дека се повеќе организации се пријавуваат со овој 

проблем и поради тоа се оневозможува нивниот начин на функционирање. 

 Никица Кусиникова дополни дека очекувала Централниот Регистар да достави Листа 

од оние граѓански организации кои не се запишани во Регистарот на вистински сопствени, па 

дури потоа да се усогласат и да се одлучи дали од страна на здруженијата  ќе се достави Листа 

за да се побара соодветно решение за надминување на овој проблем. Но, додаде дека поради 

прекршочните одредби, не е соодветно доставувањето на таква листа без согласност од самите 

организации, бидејќи на овој начин организациите би можело да се стават во уште 

понезавидна положба.  

 Советот разговараше и за тематската седница за состојбите со правната рамка и 

практики за финансирање на граѓанските организации даватели на социјални и здравствени 

услуги што треба да се одржи во април, за која членовите побараа да се реализира со физичко 

присуство наместо преку апликацијата Zoom. Дел од членовите побараа можност седницата да 

биде со комбинирано присуство, односно да се обезбеди можност за вклучување online од 

страна на оние членови на Советот кои нема да бидат во можност да присуствуваат. Сузана 

Никодијевиќ-Филиповска информираше дека Јасминка Фришчиќ достави двочасовен дневен 

ред, Информација и Листа на граѓански организации за тематската седница. Одделението за 

соработка со невладини организации ќе достави барање до Клубот на органите на управата за 

одржување на седницата во втората недела од април, а Андреј Сених понуди техничка помош 

преку Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни, за 

комбинирано одржување на седницата.  

 Гордана Гапиќ-Димитровска, предложи редовната седница која треба да се одржи во 

април да биде дописна, преку електронско за материјалите, за кои претходно ќе се спроведе 

консултација и ќе се дадат мислења и коментари од членовите по електронски пат. 

 

Претседателка на Советот за соработка меѓу  

Владата и граѓанското општество 

Фани Каранфилова-Пановска 
 

 

Подготвиле:  м-р Загорка Видоевска 
              Весна Тасевска 

Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска 


