
БРЗ ТВИНИНГ ПРОЕКТ  

ПОНАТАМОШНО 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЊЕ НА 
СТРУКТУРИРАНИ МЕХАНИЗМИ ЗА 
СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ВЛАДАТА И 
ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 



ЗА 
ПРОЕКТОТ 

 Брз твининг проект ИПА 2013: 
Понатамошно институционализирање на 
структурирани механизми за соработка 
помеѓу Владата и граѓанскиот сектор 
 

 Генерална цел и намена на проектот: да 
се создаде подобрена средина за 
граѓанското општество преку 
функционален Совет за соработка 
помеѓу Владата и граѓанскиот сектор и 
подготовка на нов Акциски план (за 
периодот 2018-2020) за спроведување 
на Стратегијата за соработка на Владата 
со граѓанскиот сектор 
 

 Период на спроведување: јануари - 
септември 2018 
 

 Буџет: 250 000 евра (финансирани од 
Европската унија – Брз твининг 
инструмент)  



ПАРТНЕРИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ 

Држава корисник (ДК):  
 
a. Генерален секретаријат на Владата на државата-

корисник - главната институција во ДК 
 

b. Сектор за централно финансирање и договарање 
(ЦФЦД) во Министерство за финансии - Договорен 
орган  
 

Партнер од држава-членка (ДЧ): 
 

a. Влада на Република Хрватска - Канцеларија за 
соработка со НВОи - тело од ДЧ одговорно за 
спроведување  
 

b. Агенција за централно финансирање и договарање 
(ЦФЦА) - орган од ДЧ одговорен за административно и 
финансиско управување  
 

c. Министерство за финансии на Република Хрватска –  
институција од ДЧ која обезбедува краткорочен 
експерт  

 



03 02 01 

Подготвена е оценка на 
Одлуката за формирање 
на Советот за соработка 

помеѓу Владата и 
граѓанскиот сектор, со 

препораки / дополнувања 
за подобрување  

Подготвена е оперативна 
методологија за работа на 
Советот преку подготовка 
на Деловодник на Советот 

за соработка помеѓу 
Владата и граѓанскиот 

сектор 

Градење на капацитетите 
на сите избрани членови 
(од граѓанскиот сектор и 

од јавната 
администрација) на 

Советот за соработка 
помеѓу Владата и 

граѓанскиот сектор за 
извршување на нивните 

улоги и одговорности  

Компонента 1 - Поддршка за воспоставување на функционално институционално тело (Совет) за дијалог 
и соработка меѓу Владата и граѓанскиот сектор 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ  



03 02 01 
Ревидирана е Стратегијата 
за соработка на Владата со 

граѓанскиот сектор и 
подготвен е нов Акциски 
план (за периодот 2018 – 
2020) за спроведување на 

Стратегијата, со можен 
фокус на подзаконските 
акти и хармонизација на 

релевантното 
законодавство  

Обезбедни се писмени 
препораки за постојните 

предлог документи кои се 
однесуваат на 

приоритетните мерки од 
Стратегијата за соработка 
на Владата со граѓанскиот 

сектор 

Подобрен е капацитетот 
на мрежата на државни 

службеници за соработка 
со граѓанскиот сектор, за 

мониторинг на 
спроведувањето на 

Акцискиот план (2018 – 
2020) кон Стратегијата за 

соработка помеѓу Владата 
и граѓанскиот сектор, 

вклучително и дадени се 
јасни процедури, барања и 

рокови за процесот за 
мониторинг  

Компонента 2 - Подобрена соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ  



03 02 01 

Промовиран е и подигната 
е свеста во јавноста за 
работата на Советот и 

Акцискиот план (2018 – 
2020) кон Стратегијата за 
соработка на Владата со 

граѓанскиот сектор 

Ставовите и потребите на 
граѓанскиот сектор и 

нивните членови, 
вклучително и повратните 

информации за 
исходот/постигнатите 

резултати до Советот за 
соработка помеѓу Владата 

и граѓанскиот сектор се 
комуницирани и 
дистрибуирани  

Зајакната е соработката 
помеѓу единиците на 
локална самоуправа и 

граѓанските организации  

Компонента 3 - Промоција во јавноста на работата на Советот и Акциски план 
(2018 – 2020) за Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ  



-  П Р В  Н А Ц Р Т  -   

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА 

ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2018 – 2020 



ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: 
НОРМАТИВНА, ИНСТИТУЦИОНАЛНА И 

ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА 
ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 

  



Унапредување 
на правната 

рамка за 
граѓанските 

организации  

Воспоставување 
даночна рамка 

којашто 
одговара на 

спецификите на 
работењето на 

граѓанските 
организации и 
го овозможува 
нивниот развој  

Унапредување 
на системот на 

државно 
финансирање на 

граѓанските 
организации  

Зајакнување на 
институционалнат

а рамка и 
практиките за 

соработка помеѓу 
Владата, органите 

на државната 
управа и 

граѓанските 
организации  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: ЦЕЛИ 



МЕРКА 1: Измени на Законот за здруженија и фондации во насока на воспоставување 
функционален модел за стекнување со статус на организации од јавен интерес, правно 
препознавање на неформалните групи, прецизирање на одредбите за непартиско дејствување и 
влијание врз избори, утврдување на условите за распределба и користење на средства од 
Буџетот на Република Македонија од граѓанските организации  

1.1. Иницирање и 
спроведување на 
консултации со 

јавноста за 
предизвиците од 

претходното 
спроведување на 

Законот со цел да се 
оцени 

спроведувањето на 
Законот за здруженија 

и фондации во 
претходниот период  

1.3. Подготовка на 
измени на Законот 

за здруженија и 
фондации врз 

основа на јавните 
консултации 
(поврзано со 

активности 1.1. и 
1.2.) 

1.2. Анализа на 
потребите за 

изменување на Законот 
(особено во делот на 
организации од јавен 

интерес, правно 
препознавање на 

неформалните групи, 
прецизирање на 

непартиското 
дејствување и влијанија 

врз избори, услови за 
распределба и 

користење на средства 
од буџетот за граѓански 

организации, вршење на 
економски активности од 

непрофитни 
организации) 



2.2. Подготовка на нова 
нормативна рамка за 
даночниот третман на 

непрофитни организации, 
согласно препораките и 

заклучоците од 
спроведувањето на мерката 

2.1. 

2.4. Изработка на едукативен 
модул за државните 

службеници кои работат на 
спроведување на даночното 

законодавство  

2.6. Годишен мониторинг 
на спроведувањето на 

Упатството/Прирачникот  

МЕРКА 2:  Анализа на ефектите и избор на најпогоден модел за даночен третман на 
граѓанските организации во однос на данокот на добивка  

2.1. Спроведување на 
јавни консултации за 

предизвиците и 
искуствата со цел 

избор на најпогоден 
модел за даночен 

третман на граѓанските 
организации од аспект 
на данокот на добивка  

2.5. Спроведување 
на обуки  за 
државните 

службеници кои 
работат на 

спроведување на 
даночното 

законодавство  

2.3. Ревизија на текстот 
на 

Упатството/Прирачникот 
- „Економски активности:  

вршење дејност од 
граѓанска организација“ 

согласно најновите 
изменина законите 

(и/или подзаконски акти) 
во однос на даночниот 
третман на непрофитни 

организации  



3.2. Подготовка на измени на 
Законот за сметководство на 

непрофитни организации во врска 
со разделување на трошоците и 

приходите од економски 
активности од другите активности 
на непрофитните организации и за 
јавно објавување на финансиските 

податоци на граѓанските 
организации  

3.4. Подготовка на алатки за 
документирање - хартиена или 
електронска форма - кои ќе се 
користат за (јавна) контрола на 

профитните и непрофитните 
активности на непрофитни 

организации  

3.6. Организирање на тематска 
тркалезна маса со 

претставници на непрофитните 
организации со цел да се 

разговара за напредокот и да 
се препорачаат дополнителни 

подобрувања за јавната 
контрола на финансиските 

активности на непрофитните 
организации  

МЕРКА 3:  Уредување на начинот за разделување на трошоците и приходите поврзани со 
економски активности од останатите  активности на непрофитните организации во Законот 
за сметководство на непрофитни организации и во подзаконските акти  

3.1. Да се направи оцена и 
анализа на Законот за 

сметководство на 
непрофитни организации со 
цел да се подготви законска 

основа за разделување на 
трошоците и приходите од 
економски активности од 

другите активности на 
непрофитните организации 
како и за јавно објавување 
на финансиските податоци 
на граѓанските организации  

 

3.5. Поставување на 
интернет база на 

Министерството за 
финансии за јавно 
објавување на сите 

финансиски податоци за 
активностите (профитни 

и непрофитни) 
спроведени од 
непрофитните 
организации  

3.3. Обезбедување 
редовна координација 

на надлежните 
институции во врска со 
дополнителна анализа 

на подзаконските акти за 
сметководство на 

непрофитните 
организации  



4.2. Вршење на јавни 
консултации за 
потребата да се 

прошират активностите 
на граѓанските 
организации 

финансирани преку 
средствата до игрите на 

среќа  

4.5. Формирање на 
единствен фонд за 

кофинансирање на ЕУ 
проекти  

4.7. Формирање на 
меѓуресорска комисија 

за координација на 
јавното финансирање 

на проектите и 
програмите на 

граѓанските 
организации  

МЕРКА 4: Анализа и измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри од аспект на 
европските практики и домашните потреби  

4.1. Спроведување на 
анализа на потребите и 

можностите за 
распределба на средства 

од игрите на среќа со 
компаративна анализа 

на регулирањето на 
средствата од игрите на 

среќа во другите 
европски земји  

4.6. Формирање на 
единствен фонд за 
институционална 

поддршка за развој на 
капацитетите на 

граѓанските организации  

4.3. Подготвување на 
измени на Законот за 
игрите на среќа и за 

забавните игри  

4.4. Донесување на 
годишна одлука на 

Владата за распределба 
на средствата од игрите 
на среќа врз основа на 

претходно донесена 
секторска анализа  

4.8. Воспоставување на 
систем за годишна 

анализа на потребите во 
секторот (секторска 
анализа) и годишно 

планирање на повиците за 
доставување предлози кои 

ќе се финансираат од 
државниот буџет  



5.2. Усвојување на владината 
Уредба за доделување 

буџетски средства за проекти и 
програми кои ги спроведуваат 

граѓанските организации  

5.4. Изработка на сеопфатна 
програма за обука на 

државните службеници за 
спроведување на Уредбата за 

доделување на буџетски 
средства за проектите и 

програмите кои ги 
спроведуваат граѓанските 

организации  

МЕРКА 5: Донесување на правно обврзувачки акт за распределба на средства за граѓански 
организации од буџетот и унапредување на координацијата на органите на државната 
управа, транспарентноста и отчетноста во користењето на средствата  

5.1. Спроведување на 
јавни консултации за 

нацрт владината уредба 
за доделување на 

буџетски средства за 
проекти и програми кои 

ги спроведуваат 
граѓанските организации 
(поврзаност со активност 

1.3.) 

5.5. Воспоставување на 
систем за мониторинг на 

спроведувањето на 
владината Уредба за 

доделување на буџетски 
средства за проекти и 

програми кои ги 
спроведуваат 

граѓанските организации  

5.3. Изработка на 
Прирачник за примена 
на владината Уредба за 

доделување на буџетски 
средства за проекти и 

програми кои ги 
спроведуваат 

граѓанските организации  



МЕРКА 6: Воспоставување функционален Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор  

6.1. Обезбедување на 
редовна работа на 

Советот за соработка со и 
развој на граѓанскиот 

сектор  

6.3. Спроведување на 
стратешко планирање на 

работата на Советот  

6.2. Изработка на 
ефикасни методи за 

консултирање и 
информирање на 

граѓанските организации 
за работата на  Советот за 
соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор така 

што Советот да стане 
ефективен механизам за 

оформување на 
политиките за 

граѓанскиот сектор  



МЕРКА 7:  Унапредување на статусот на Одделението за соработка со невладини организации на 
Генералниот секретаријат во насока на создавање овозможувачка средина за граѓанскиот 
сектор  

7.1. Измена на 
организациската 

структура на 
Одделението за 

соработка со невладини 
организации во 

Генералниот 
секретаријат  со цел да 

стане сектор  

7.2. Развивање на 
активности за градење 

на капацитетите на 
Одделението/Секторот 

за соработка со 
невладини организации 

во следниот период  



МЕРКА 8: Зајакнување на капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со 
граѓанскиот сектор и унапредување на методите за комуникација и координација на членовите 
на мрежата  

8.1. Изработка на модули 
за обука на членовите на 

Мрежата на државни 
службеници за соработка 
со граѓанскиот сектор со 

фокус на начините за 
соработка меѓу 
институциите и 

граѓанскиот сектор  

8.2. Воспоставување 
на функционални 

механизми за 
координација меѓу 

членовите на 
Мрежата  



МЕРКА 9: Зголемување на достапноста и дисеминацијата на јавните податоци за регистрираните 
граѓански организации во Централниот регистар на Република Македонија  

9.1. Подобрување на 
базата на регистрирани 
граѓански организации 

во Централниот регистар  
9.2. Подобрување на 
регулативите кои се 

однесуваат на 
постапките за добивање 

на потребните 
информации од 

Централниот регистар со 
цел јавно финансирање 

на проектите и 
програмите на 

граѓанските организации  



МЕРКА 10: Промовирање и поттикнување на добрите практики за соработка со граѓанските 
организации на локално ниво  

10.1. Воспоставен е 
комуникациски 

систем и пракса за 
размена на искуства 

за поддршка на 
развојот на 

граѓанскиот сектор 
на локално ниво  



11.1. Организирање на „Отворени 
денови“ за граѓанските 

организации  

МЕРКА 11: Подобрување на комуникацијата и зголемување на видливоста на Одделението за 
соработка со невладини организации и граѓанските организации во јавност  

11.2. Подобрување на 
веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.m
k со информации и бази 

на податоци  



ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА, 
АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 

ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И КРЕИРАЊЕТО 
НА ПОЛИТИКИТЕ, СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА 

ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ  

  



Зголемување на учеството на 
граѓанските организации во 

процесот на креирање на 
политики и донесување на 

закони  

Зајакнување на 
партнерството во процесите 

поврзани со европската 
интеграција  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ЦЕЛИ 



МЕРКА 12: Унапредување на примената на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот 
сектор во процесот на креирање политики 

12.1. Следење на 
спроведувањето на 

Кодексот на добри практики 
за учество на граѓанскиот 

сектор во процесот на 
креирање политики 

12.2. Усвојување на измени 
на Кодексот на добри 

практики за учество на 
граѓанскиот сектор во 
процесот на креирање 

политики согласно 
резултатите од 
мониторингот  

12.3. Изработка на модел за 
вклучување и избор на 

граѓанските организации во 
работните групи на 

органитте на државната 
управа  



 
МЕРКА 13: Соработка со постојните ефективни тематски мрежи на граѓанските организации за 
структуриран дијалог во процесот на креирање политики  

13.1. Активно вклучување на 
мрежите од граѓански 

организации во процесот на 
креирање политики  

13.2. Обезбедување редовна 
комуникација на органите на 

државната управа со 
тематските мрежи на 

граѓански организации  



14.1. Оценување на сегашната 
правна рамка за постапката за 

подготовка на закони и 
консултации со засегнатите 

страни  

МЕРКА 14: Анализа на потребите и можностите за законско уредување на постапката за 
изготвување закони и консултации со засегнатите страни 

14.2. Измени на Законот за 
слободен пристап до 
информации од јавен 

карактер 

14.3. Измени на Деловникот 
за работа на Владата  



МЕРКА 15: Вклучување на теми за учество во процесите за креирање политики и донесување 
закони во програмите за обука на административните службеници 

15.2. Изработка на Упатство 
за административните 

службеници за ефективно 
вршење на јавни 

консултации  

15.1. Развивање на 
програми за обука за 
административните 

службеници за причините и 
начинот на кој може 

ефективно да се спроведе 
процесот на јавни 

консултации 



16.1. Зголемување на 
употребата на ЕНЕР од страна на 
органите на државната управа 

МЕРКА 16: Унапредување на можностите за консултации со засегнатите страни преку 
Единствениот национален електронски регистар (ЕНЕР) и поттикнување за негово користење  

16.2. Зголемување на 
употребата на ЕНЕР од 
граѓанскиот сектор и 

граѓаните  



МЕРКА 17: Соработка со претставници на граѓанските организации во спроведување на наставни 
предмети и активности во училиштата поврзани со темите демократија и граѓански сектор 

17.3. Обезбедување поддршка 
за професионален развој на 

наставниците во основните и 
средните училишта, стручните 
служби и директорите во врска 

со граѓанското образование  

17.2. Поттикнување 
соработка на образовните 
институции со граѓанските 

организации при 
реализирање на предмети и 

активности поврзани со 
демократијата и граѓанскиот 

сектор  

17.1. Спроведување анализа за 
реализацијата на предметите и 

активностите поврзани со 
демократијата и граѓанскиот 

сектор  



МЕРКА 18: Вклучување на граѓанските организации во работните тела за подготовка на 
преговарачките позициите и преговори со Европската унија 

18.2. Зајакнување на 
партнерството при утврдување 

на политики поврзани со 
интеграцијата во ЕУ  

18.1. Активно учество и 
консултации на граѓанските 

организации при подготовка 
на НПАА  



МЕРКА 19: Активно вклучување на граѓанските организации во програмирањето и следењето на 
искористеноста на фондовите за претпристапната помош (секторски работни групи, мониторинг 
комитети и сл.)  

19.1. Постојано 
информирање на 

граѓанските организации за 
програмирањето и 

следењето на 
искористеноста на 

фондовите за 
претпристапната помош  

19.2. Вклучување на 
претставниците на граѓанските 

организации во 
програмирањето и следењето 

на искористеноста на 
фондовите за претпристапна 

помош врз основа на 
транспарентни процеси и 

процедури за избор  



 
МЕРКА 20: Консултации и соработка на органите на државната управа и граѓанските 
организации за сеопфатна подготовка на извештаите на Република Македонија за 
спроведување на ратификуваните меѓународни договори и континуирано исполнување на 
обврските на Република Македонија 

20.1. Вклучување на 
претставници од граѓанските 
организации при подготовка 
на извештаите на Република 

Македонија за спроведување 
на ратификуваните 

меѓународни договори и 
континуирано исполнување 
на обврските на Република 

Македонија 



21.1. Спроведување на 
образовни програми за активно 

учество во европските и 
регионалните мрежи и 

активности  

МЕРКА 21: Зголемување на учествотона граѓанските организации во европските и регионалните 
мрежи и активности 

21.2. Постојано 
информирање на 

граѓанските организации во 
врска со активно учество во 
европските и регионалните 

мрежи и активности  



ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: 
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО КАКО 

ЧИНИТЕЛ ВО СОЦИЈАЛНО-
ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ  

  



Развој на 
социјално 
претприем

ништво 

Зголемување 
на учеството 

на граѓанските 
организации 

за 
обезбедување 

услуги за 
потребите на 
заедницата 

Промовирање и 
развој на 

волонтерството 

Поттикнување 
на граѓаните и  

деловниот 
сектор за 

поддршка и 
придонес за 

развој на 
граѓанскиот 

сектор 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ЦЕЛИ 



МЕРКА 22: Подигнуваена свеста за социјалното претприемништво  

22.1 Спроведување на 
информативни и 

образовни активности 
фокусирани на 
придонесот на 

граѓанските организации 
за развој на социјалното 

претприемништво  

22.2 Поттикнување на 
јавна промоција на 

добрите практики преку 
примерите на 

граѓанските организации 
и спроведување 
иницијативи за 

социјално 
претприемништво  



МЕРКА 23: Создавање на поттикнувачко правно окружување за социјално претприемништво 

23.1 Усвојување на 
Стратегијата за развој на 

социјално 
претприемништво  

23.2 Усвојување на 
останатата потребна 

законска, 
институционална и 

финансиска рамка за 
развој на социјалното 

претприемништво  



МЕРКА 24: Обезбедување финансиска помош и развој на претприемачките вештини кај 
граѓанските организации за социјално претприемништво  

24.1 Воспоставување на 
систем на финансиски 

стимулации за развој на 
иницијативи за  

социјално 
претприемништво на 

граѓанските организации  



МЕРКА 25: Воспоставување на рамка за одржливост на обезбедувањето на  социјални услуги од 
страна на граѓанските организации 

25.1. Измени на Законот 
за социјална заштита со 

цел да се воведат 
социјални договори за 

обезбедување на услуги 
финансирани од 

државата  

25.2. Утврдување на 
критериумите и 
стандардите за 

обезбедување социјални 
услуги од страна на 

граѓанските организации  



МЕРКА 26: Подобрување на условите за обезбедување услуги од страна на граѓанските 
организации  

26.3. Подобрување на 
капацитетот на граѓанските 

организации за спроведување 
на проекти за обезбедување 

социјални услуги  

26.2. Вклучување на 
граѓанските организации во 
планирањето и развојот на 
мрежи за социјални услуги 

на локално ниво  

26.1. Спроведување на 
анализа на можностите за 

обезбедување услуги 
финансирани од државата во 

областа на образованието, 
здравството, културата, 

младите и друго од страна на 
граѓанските организации  



27.1. Усвојување на Стратегија 
за промовирање и развој на 

волонтерството  

МЕРКА 27: Подобрување на правната рамка за промовирање и развој на волонтерството  

27.2. Измени на Законот за 
волонтерство со цел 

зголемување на граѓанскиот 
ангажман и волонтерство  



МЕРКА 28: Поттикнување на волонтерски активности и финансиската поддршка за граѓанските 
организации кои го промовираат волонтерството  

28.1. Организирање на 
промотивни активности 

за зголемување на 
волонтерството кај 

граѓаните  

28.2. Градење на 
капацитетите на 

граѓанските организации 
за спроведување на 

програми и проекти за 
волонтерство  



МЕРКА 29: Измена на Законот за донации и спонзорства  во јавните дејности  за олеснување на 
донирањето кон граѓанските организации  

29.1. Спроведување 
јавни консултации за 

подобрување на 
правната рамка за 

приватни донации (преку 
Законот за донации и 

спонзорства во јавните 
дејности или преку 

воведување намалување 
на даночната стапка во 

сегашните даночни 
закони)  

29.3. Мониторинг на 
донациите од 

приватниот сектор  

29.2. Усвојување на 
измени на правната 
рамка врз основа на 
спроведените јавни 

консултации  



www.udruge.gov.hr 
 

twl-mk@udruge.vlada.hr 
 

www.facebook.com/TwinningLightMacedonia 

 

З а  п о в е ќ е  

и н ф о р м а ц и и ,  

к о н т а к т и р а ј т е  н е  н а :  



ВИ БЛАГОДАРИМЕ 
ЗА СОРАБОТКАТА! 

The contents of this presentation are the sole responsibility 
of the Government of the Republic of Croatia - the Office for 
Cooperation with NGOs, and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union. 


