Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
Këshillit për bashkëpunim midis Qeverisë dhe shoqërisë civile

ЗАПИСНИК
од четвртата седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,
одржана на 10.02.2022 година

Скопје, февруари 2022 година

ЗАПИСНИК
од Четврта седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, одржана
на 10.02.2022 година
Седницата започна во 10:00 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, Министертсво за внатрешни работи; Бојана Босилкова,
Министерство за правда; Санела Хаџибулиќ, Министерство за политички систем и односи
меѓу заедниците; Розика Бојаџиева, Министерство за финансии; Елизабета Тодорова,
Министерство за економија; Билјана Трајковска, Министерство за образование и наука; Ели
Чакар, Министерство за локална самоуправа; Христина Конеска-Бероска, Секретаријат за
европски прашања; 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; Димитар
Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје; Зоран Илиески,
Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп; Јасминка Фришчиќ, Здружение за
еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје; Далиборка Златева, Здружение на
лица со церебрална парализа и други попречености Велес; Андреј Сених, Здружение за
поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје; Лилјана Јоноски,
Здружение Рурална коалиција Куманово; Сашка Коцевска, Движење на екологистите на
Македонија, Велес; 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: Аднан Селмани, Министерство
земјоделство, шумарство и водостопанство; Слободанка Анчевска, Министерство за
здравство; Лидија Штерјов, Министерство за труд и социјална политика; Љуљзим Селмани,
Министерство за култура; Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно
планирање; Гордана Цекова, Агенција за млади и спорт; Тијана Ана Спасовска, Јадро
Асоцијација на независната културна сцена Скопје и Никола Додов, Здружение за
поттикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти информатичари.
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, Сања Савовска, Загорка Видоевска и Елпида
Самарџиоска.
*
*
*
Врз основа на Предлогот на дневен ред, Советот го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
- Усвојување на Записникот од Третата
седница
на Советот, одржана на
23.12.2021 година
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1. Извештај за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
за 2021 година
2. 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
3. Информација за напади и делегитимирање на граѓански организации
4. Разно
*
*

*

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество едногласно го усвои
Записникот од Третата седница на Советот, одржанана 23.12.2021година, со укажување во
точката 1, тематска седница за состојбите со правната рамка и практики за финансирање на
граѓанските организации даватели на социјални и здравствени услуги да се одржи во април,
наместо во јуни 2022 година.
*
*

*

Точка 1
Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска оцени дека Извештајот за
работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2021 година детално
и реално ја прикажува работата на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество во изминатата година. Со овој став се согласи и Драгица Костадиновска.
Јасминка Фришчиќ го изнесе своето мислење дека читајќи го Извештајот, во делот II
Одржани седници и разгледани материјали од страна на Советот во 2021 година, се добива
впечаток дека тежината повеќе е ставена на последните седници од таа година.
Заклучоци:
1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество едногласно го усвои
Извештајот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество за 2021 година.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат Извештајот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество за 2021 година да го достави до Владата на Република
Северна Македонија.

Точка 2
На барање на претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ-Филиповска
информираше за статусот на планирање на средствата од ставка 463-Трансфери до невладини
организации во буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година. Таа
образложи дека поради добиено негативно мислење од Министерството за финансии,
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Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2022 година е симната од Дневен ред на Втората (тематска) седница на
Генералниот колегиум на државни секретари, одржана на 27.1.2022 година, со што е запрена
владината постапката за нејзино разгледување и донесување.
Розика Бојаџиева, во консултација со Секторот за буџети и фондови во
Министерството за финансии, информираше дека средствата во буџетот на Владата на
Република Северна Македонија за 2022 година од ставка 463-Трансфери до невладини
организации се наменети за Црвениот Крст на Република Северна Македонија. Имајќи
предвид дека Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и Законот за
извршување на Буџетот за 2022 година се веќе донесени, пренамена на овие средства не е
можна, односно средства за граѓански организации може да се бара при евентуален ребаланс
на Буџетот. Воедно, предложи на следната седница на Советот да присуствува и претставник
од Секторот за буџети и фондови со цел подетално да ја образложи целата постапка.
Снежана Камиловска Трповска истакна дека во Законот за извршување на Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022 година никаде не е наведено дека средствата се
наменети за Црвениот Крст на Република Северна Македонија, па според тоа не гледа правно
образложение за ваквата распределба на средствата. Дополнително, побара објаснување зошто
Министерството за финансии навлегува во толкување на законски решенија.
Гордана Гапиќ – Димитровска се согласи со ваквиот став додавајќи дека треба да се
добие информација кој преговарал со Министерството за финансии за доделување на овие
средства на Црвениот крст и оцени дека треба да се инсистира Програмата за финансирање на
програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година повторно да се стави
на дневен ред на Генералниот колегиум на државни секретари.
Ели Чакар укажа дека не може да се случуваат вакви состојби без да се консултира
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, бидејќи во Законот за
извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година не е наведено за
што треба да бидат наменети овие средства.
Фани Каранфилова-Пановска оцени дека со оваа постапка е направен преседан и е
недопустливо без консултација со Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество средствата од буџетот на Владата наменети за финанирање на програмски
активности на здруженија и фондации да бидат доделени на Црвениот крст, кој секоја година е
финансиран од други извори, односно преку Одлуката за распределба на средствата од игрите
на среќа. Таа предложи Советот писмено да се обрати до претседателот на Владата на
Република Северна Македонија, Канцеларијата на претседателот на Владата, генералниот
секретар на Владата и министерот за финансии, со барање повторно да се разгледа и донесе
Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2022 година.
Заклучок:
1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат веднаш по завршување на седницата на Советот за соработка меѓу
Владата и граѓаското општество, да подготви и до членовите на Советот да достави
на мислење нацрт-текст на Барање за разгледување и донесување на Предлогпрограмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2022 година.
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2. По усогласување на текстот со членовите на Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество, Барањето за разгледување и донесување на Предлогпрограмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за 2022 година да се достави до претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, Канцеларијата на претседателот на Владата на Република
Северна Македонија, генералниот секретар на Владата на Република Северна
Македонија и министерот за финансии.

Точка 3
Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска информираше дека од
страна на Мрежата граѓански организации за заштита од дискриминација доставена е
информација за обидите за делегитимирање на граѓанскиот сектор и штетноста на говорот на
омраза и насилството врз граѓанското општество и активистите за човекови права. Таа
накратко ги информираше членовите на Советот за иницијативите кои имаат за обид да го
дискредитираат и делегитимираат секторот кој работи на заштита на човекови права, а кои
кулминираат последниот месец кога членови на организацијата ХЕРА се под притисок на
интензивна омраза и насилство од страна на советници на општини од политичката партија
Левица и нејзини членови во општините Карпош и Аеродром. Претседателот на Република
Северна Македонија Стево Пендаровски и политичката партија Социјалдемократски сојуз на
Македонија имаат реакција и осуда на овие иницијативи кои имаат за обид да го
дискредитираат граѓанскиот сектор, а поддршка за секторот доаѓа и од меѓународната
заедница, Делегацијата на Европската Унија и одредени амбасади во државата. Таа предложи
Советот писмено да се обрати до Владата и да побара јавно да ги осуди овие иницијативи.
Уранија Пировска предложи Советот да ја следи практиката од 2019 година кога до
Владата достави Извештај со предлог мерки/барања до надлежните институции за состојбите
со говорот на омраза и делата од омраза и нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка.
Меѓутоа, таа искажа загриженост од исходот на оваа постапка, бидејќи и во изминативе
години јавното обвинителство ги отфрла кривичните пријави за дела од омраза и говор на
омраза и се соочуваме со системски пропусти кај правосудните органи.
Заклучок:
1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја разгледа и усвои
Информацијата за обидите за делегитимирање на граѓанскиот сектор и штетноста на
говорот на омраза и насилството врз граѓанското општество и активистите за човекови
права.
2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат Информацијата да ја достави до Владата на Република Северна
Македонија.

Точка 4
На барање на претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ-Филиповска ги
информира членовите на Советот за тековните и планираните активности во рамките на
проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката околина за граѓанските
организации во Република Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија. Таа
извести дека на веб-локацијата www.nvosorabotka.gov.mk се достапни брошура со наслов:
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Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество - Дијалог и зајакнување и видео за
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, подготвени од проектот. Покрај
ажурираната платформа за следење на Стратегијата на Владата на Република Северна
Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/250 проектот предвидува на својата веб страница
што се очекува набрзо да ја воспостави, да воведе посебна веб платформа за мониторинг на
имплементацијата на Стратегијата. На 3.3.2022 година во организација на проектот ќе се
одржи работилница за членовите на Работната група за реформа на системот за државно
финансирање, а планирано е одржување и на работилница за подготовка на План за
комуникација на Советот. Претседателката на Советот и Ели Чакар посочија дека Програмата
за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2022 година ќе
биде добра основа за подготовка на комуникациски план.
Никица Кусиникова додаде дека при правењето на Планот за комуникација треба да се
земе во предвид и решавањето на проблемот на концептуално и системско неразбирање на
граѓанскиот сектор, повикувајќи се на интервјуто на претседателот на Стопанската комора на
Северна Македонија во делот за навладините организации. Снежана Камиловска Трповска
посочи дека Стопанската комора на Северна Македонија исто така е здружение, па според тоа
треба да се провери на што се темели таквиот став. Предложи мрежите на граѓански
организации претставени во Советот да побараат средба или писмено да се обратат до
Стопанската комора. Предлогот го поддржа Уранија Пировска додавајќи дека немањето
солидарност на граѓанскиот сектор дополнително придонесува за таквата ситуација.
Снежана Камиловска Трповска искажа незадоволство од писмениот одговор на
Централниот регистар на Република Северна Македонија по барањето на Советот за
укинување на тарифата за упис во Регистарот на вистински сопственици за граѓанските
организации и предложи да се побара средба со претставници на Централниот регистар.
Никица Кусиникова го поддржа ваквиот став, додавајќи дека е потребно да се испрати допис
со барање за заеднички состанок со Централниот регистар на Република Северна Македонија,
Управата за финансиско разузнавање и Министерството за финансии, бидејќи организациите
не можат да си ги водат банкарските сметки ако не регистрираат вистински сопственик.
Предлогот беше поддржан од Фани Каранфилова Пановска.
Христина Конеска-Бероска информираше дека програмата Citizens Equality Rights and
Values Programme (поранешна Europe for the Citizens Programme) е нова програма на
Европската Унија и поради тоа не е платен надомест за учество на државата во неа. На
11.2.2022 година Европската Комисија организира онлајн настан на кој ќе ги претстави целите
и спецификите на оваа програма, на кој ќе учествуваат претставници на Министерството за
правда, Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална
политика, а потоа треба да се одлучи која од овие три институции ќе се смета за ресорно
министерство. Додаде дека Секретаријатот за европски прашања го координира целиот процес
и смета дека нема пречки за учество на државата во оваа програма, но бидејќи се работи за
нова програма во тек се активности за нејзино подобро разбирање. Зоран Илиески предложи
Советот да упати писмено мислење за поддршка на учество во програмата, бидејќи оваа
година веќе има тековен повик на кој не можат да учествуваат нашите граѓански организации.
Бојана Босилкова истакна дека таа ќе учествува на состанокот на 11.2.2022 година и во оваа
фаза од постапката нема потреба од формално мислење од Советот, но ги увери присутните
дека членовите на Советот од администрацијата го пренесуваат ставот на граѓанските
организации во своите министерства.
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Далиборка Златева ги информираше присутните дека на 9.2.2022 година Здружението
на лица со церебрална парализа – Велес, во присуство на министерката за труд и социјална
политика, го отвори првиот мал групен дом за лица со попреченост во Велес, кој им дава
можност на новите станари да се чувствуваат како рамноправни жители на заедницата. Во
наредниот период се очекува да се отворат уште четири вакви домови. Воедно, потсети дека
Советот треба да одржи тематска седница со здруженијата кои се даватели на социјални
услуги. Фани Каранфилова Пановска предложи членовите на Советот да се координираат со
Министерството за труд и социјална политика и да се договори термин за одржување на
тематската седница во април годинава. Со нејзиниот став се согласија Јасминка Фришчиќ и
Далиборка Златева.
Лилјана Јоноски предложи да се определи ден во месецот за редовно одржување на
седниците на Советот, за полесно да можат да ги усогласат работните обврски.
Претседателката на Советот отвори дискусија по ова прашање и беше одлучено седниците да
се одржуваат секоја втора недела од месецот, а како термини начелно беа договорени среда во
12:00 часот или четврток во 13:00 часот.
Лилјана Јоноски го отвори и прашањето за регистрација на офицер за заштита на лични
податоци, информирајќи дека законскиот рок е до 24.2.2022 година. Од присутните побара
мислење дали оваа обврска е задолжителна за граѓанските организации, односно да се изгради
заеднички став што ќе се пренесе и до граѓанските организации на локално ниво. Никица
Кусиникова информираше дека Здружението на млади правници ја следи оваа проблематика и
ќе ги контактира за да споделат информација помеѓу мрежите на граѓански организации, со
цел сите да бидат навреме известени за овие законски одредби.
Заклучоци:
1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат да достави писмено барање до Централниот регистар на Република
Северна Македонија, Управата за финансиско разузнавање и Министерство за
финансии за одржување на средба со претставници на Советот за соработка меѓу
Владата и граѓанското општетво во врска со барањето за укинување на тарифата за
упис во Регистарот на вистински сопственици за граѓанските организации.
2. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го поддржува учеството на
Република Северна Македонија во програмата Citizens Equality Rights and Values
Programme (поранешна Europe for the Citizens Programme) бидејќи е во интерес на
граѓанските организации и граѓаните на Република Северна Македонија. Се
задолжуваат членовите од Секретаријатот за европски прашања, Мистерството за
правда, Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална
политика ставот на Советот да го пренесат на надлежните во своите институции.
3. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат седниците на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
да ги организира секоја втора недела од месецот, во среда во 12:00 часот или четврток
во 13:00 часот.

6

4. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество препорачува
Македонското здружение на млади правници до мрежите на граѓанските организации
да достави известување за законските обврски за регистрација на офицер за заштита на
лични податоци. Се задолжува членот од областа Економски и одржлив развој да го
пренесе ставот на Советот на Македонското здружение на млади правници.

Претседателка на Советот за соработка меѓу
Владата и граѓанското општество
Фани Каранфилова-Пановска

Подготвиле: м-р Загорка Видоевска
м-р Елпида Самарџиоска
Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска
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