Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

ЗАПИСНИК
од Дваесет и осмата (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор, одржана на 20.1.2021 година

Скопје, јануари 2021 година

ЗАПИСНИК
од Дваесет и осмата (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор, одржана на 20.1.2021 година
Седница започна во 11:00 часот, преку апликацијата ZOOM со употреба на интернет
комуникација.
Со седницата претседаваше заменичката на претседателката на Советот, Гордана
Гапиќ-Димитровска, Министерство за информатичко општество и администрација.
На седницата учествуваа членовите на Советот: Јасминка Ангелова, Министерство за
внатрешни работи; Мира Димишковска, Министерство за правда; Елизабета Тодорова,
Министерство за економија; Душан Томшиќ, Министерство за труд и социјална политика;
Билјана Трајковска, Министерство за образование и наука; Ели Чакар, Министерство за
локална самоуправа; Дритан Рамадани, Министерство земјоделство, шумарство и
водостопанство; 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; 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, 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 не учествуваа претседателката на Советот Фани Каранфилова-Пановска
од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје и членовите: Ивана Билбиловска,
Министерство за финансии; Љуљзим Селмани, Министерство за култура; Санела Хаџибулиќ,
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците; Томислав Андоновски,
Агенција за млади и спорт 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 Василевска и Даниела
Симоновска.
*
*

*

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од 27. (дописна) седница на
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор, одржана на 28 и 29.12.2020 година
1. Извештај за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 2020
година
2. Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на
здруженијата и фондациите за 2019 година
3. Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година
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4. Предлози за изменување на Одлуката за критериумите и постапката за распределба на
средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите
5. Претставка до Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор доставена од
група граѓани, родители на деца со посебни потреби
6. Разно
*
*
*
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 21 глас „за“ и ниту еден
глас „против“, го усвои Записникот од 27. (дописна) седница на Советот, одржана на 28 и
29.12.2020 година.
*
*

*

Точка 1
Заменичката на претседателката на Советот, Гордана Гапиќ-Димитровска го образложи
Извештајот за работа на Советот за 2020 година, подготвен од Одделението за соработка со
невладини рганизации. Во текот на дискусијата препорача во Извештајот да биде додаден
линк до записниците од одржаните седници на Советот.
Сабина Факиќ предложи во делот Известување до ресорните министерства за
нереализирани активности од Акцискиот план за спроведување на Стратегијата на Владата за
соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020, да биде наведено до кои министерства
е испратено известувањето и дали е добиен одговор.
Ели Чакар предожи делот што се однесува на проектот „Техничка поддршка за
унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна
Македонија“ да се дополни дека во рамките на овој проект се спроведуваат активноси за
поддршка и унапредување на работата на Советот и да се наведат активностите кои што биле
реализирани во 2020 година.
Заклучоци:
1. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор го разгледа и усвои Извештајот
за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 2020 година, со
укажување Извештајот да се дополни согласно расправата на седницата на Советот.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации, Извештајот за
работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 2020 година, да го
достави до Владата на Република Северна Македонија.

Точка 2
На барање на заменичката на претседателката на Советот, Гордана Гапиќ-Димитровска,
Сузана Никодијевиќ-Филиповска детално го образложи Извештајот за реализација на
Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за
2019 година и начинот на следење на спроведувањето на проектите.
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На седницата се водеше подолга дискусија по прашањата кои што се наметнаа – како
во иднина да се мониторираат реализираните проекти, што со оние проекти кои што
отстапуваат од планираната реализација, како и за потребата од појасно прикажување на
продуктите од проектите и нивната поврзаност со поставените цели.
Сабина Факиќ искажа задоволство од структурата и содржината на подготвениот
Извештај, но предложи да се дополни со поконкретни, квантифицирани резултати од
поединечните проекти, кои сега недостигаат. Со оглед на тоа што сумарниот извештај е
компилација од веќе изнесени информации во поединечните извештаи доставени од НВО (во
однос на спроведените активности и буџетски трошења) предложи да се размисли околу тоа
да се објави еден извештај, без поединечните извештаи, кој ќе ги содржи сите информации за
спроведените проекти и во однос на активности и во однос на финансиските трошоци или пак
ако се објавуваат поединечните извештаи тогаш сумарниот извештај да се осврне на други
аспекти кои ги нема во поединечните извештаи. Препорача примерот на овој Извештај да го
следат и другите институции кои доделуваат финансиска поддршка на граѓанските
организации, како и единиците на локалната самоуправа.
Гордана Гапиќ-Димитровска оцени дека објавувањето на завршните извештаи е во
интерес на транспарентноста на користењето на буџетските средства и дека Советот треба да
побара од Владата да упати барање до другите министерства што доделуваат буџетски
средства за поддршка на проекти на здруженија и фондации да го следат примерот на
Генералниот секретаријат на Владата, а на единиците на локалната самоуправа да им
препорача да го сторат истото.
Ели Чакар оцени дека Извештајот е добро направен, дава целосна слика за структурата
на проектите по различни основи, но, добра пракса е да се објавуваат и поединечните
извештаи за секој проект со што се обезбедува целосна транспарентност и отчетност.
Ирена Цетковиќ и Уранија Пировска искажаа загриженост што кај некои проекти има
отстапување од планираните активностите и обврските утврдени со договорот за финансиска
поддршка и потребно е да се воспостави механизам за враќање на средствата.
Зоран Илиевски предложи Одделението за соработка со невладини организации со
помош на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за
граѓанските организации во Република Северна Македонија“ и Советот во иднина да го
унапреди системот на мониторинг на проектите (обрасците за известување, мониторинг
посети и сл.).
Елизабета Божиноска сподели информација дека Министерството за здравство во
јавниот оглас за финансиска поддршка на здруженија кои се имплементатори на активности на
превентивни програми, постои одредба со која се ограничува на можноста за аплицирање на
здруженија доколку претходно здружението покажало значителни недостатоци во
исполнувањето на клучните обврски во претходни договори поради што бил раскинат
договорот, а дополнително договорите содржат одредби за раскинување на истиот, доколку
носителот на активностите ги прекрши одредбите од договорот.
Јане Чаловски препрепорача во иднина да се врши евалуација на завршните извештаи,
за да се види разликата помеѓу тоа што е предложено во проектите, а што е испорачано.
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Заклучоци:
1. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор утврди позитивно мислење по
Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности
на здруженијата и фондациите за 2019 година, со укажување да се дополни со
конкретни, квантифицирани резултати од поединечните проекти.
2. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор му препорачува на Оделението
за соработка со невладини организации, за следење на спроведувањето на проектите од
Програмата за финансисрање на програмските актвности за 2021 година, да подготви
нови обрасци на договор за обезбедување финансиска поддршка, квартален и завршен
извештај и да ги достави за разгледување на една од наредни седници на Советот.

Точка 3
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор го разгледа текстот на Огласот
за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година, подготвен согласно
Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите,
донесена на 12.1.2021 година.
Јане Чаловски искажа дилема дали средствата од овој Оглас треба да се користат и за
кофинансирање на ЕУ проекти за области каде постои финансиска поддршка во
министерствата. Ирена Цветковиќ укажа дека за ова прашање Советот има дискутирано и
утврдено став, а Сашо Секуловски информираше за праксата во Министерството за животна
средина и просторно планирање.
Заклучок:
1. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор утврди позитивно мислење по
текстот на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година,
со укажување рокот за поднесување на пријави да трае до 17 март 2021 година.

Точка 4
Заменичката на претседателката на Советот, Гордана Гапиќ-Димитровска укажа дека
Советот веќе четири седници расправа за предлозите за изменување на Одлуката за
критериумите и постапката за распределба на средства наменети за финансирање на
програмските активности на здруженијата и фондациите во делот на Комисијата за
распределба на средствата и го искажа својот став дека Огласот за финансиска поддршка на
здруженија и фондации треба да се објави согласно постојната Одлука, членовите на Советот
да имаат улога на набљудувачи во Комисијата за распределба на средства, а ова прашање да
биде дел од сеопфатната реформа на системот за државно финансирање на граѓанските
организации, за што Советот да треба да формира работна група.
Јане Чаловски го потенцираше позитивното искуство од процесот на распределба на
средства за граѓанските организации во 2019 и 2020 година, што претставува значително
унапредување на системот на финансиска поддршка и треба да се задржи во 2021 година, со
јакнење на капацитетие на членовите на оперативната група за евалуација на проектите.
Ваквиот став беше поддршжан од Лијана Јоноски и Сашо Секуловски.
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Сабина Факиќ оцени дека Советот не треба на оваа седница да утврди конечен став и
побара Одделението за соработка со невладини организации да достави конкретни предлози
по кои треба да се гласа за да можат членовите да се консултираат со НВО кои ги застапуваат
во Советот и дека е битно оваа одлука да се донесе со што е можно поголем број на
претставници на здруженија на граѓани, а особено на оние членови кои сметаат дека е
потребно да се избере моделот на комисијата за евалуација која ќе биде составена исклучиво
од експерти. Доколку се инсистира на гласање на оваа седница, би била воздржана.
По обемната дискусија, членовите на Советот препорачаа Одделението за соработка со
невладини организации да подготви кратка информација, со сублимирани препораки, што ќе
се разгледа на наредната седница на Советот.
Заклучоци:
1. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор го одложи од разгледување
материјалот Предлози за изменување на Одлуката за критериумите и постапката за
распределба на средства наменети за финансирање на програмските активности на
здруженијата и фондациите за наредната седница.
2. Се задолжува Оделението за соработка со невладини организации, согласно расправата
на седницата, да подготви сублимиран материјал и да го достави до членовите на
Советот, за негово разгледување на наредната седница.

Точка 5
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ја симна од дневен ред
Претставката доставена од група граѓани, родители на деца со посебни потреби, како
материјал што не во надлежност на Советот.

Точка 6
Сузана Никодијевиќ-Филиповска информираше дека во координација со
претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска, обуките на членовите на Советот
во рамките на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за
граѓанските организации во Република Северна Македонија“, планирани за 26.1.2021 и
2.2.2021 година, треба да се одложат. Како нови термини за обуките членовите на Советот ги
предложија 17.2.2021 и 22.2.2021 година.

Седницата заврши во 13:40 часот.

Заменичка на Претседателката на Советот за
соработка со и развој на граѓанскиот сектор
Гордана Гапиќ-Димитровска

Подготвилa: Даниела Симоновска
Контролирале: Сања Савовска и Весна Василевска
Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска
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