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Консултации за Нацрт-Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2021-2024 

(www.nvosorabotka.gov.mk од 22.10 до 10.11.2021) 

 Организација Мислење Одговор 

1 Еко-Живот  
Кавадарци 
ekozivot@yahoo.com 

1.Да се донесе законска мерка за ослободување од 
плаќање придонеси за мин. едно лице вработено во НВО 
(на неопределн рок), независно од секторот (животна 
средина, маргинализрани групи и др...) 
2. Да се донесе мерка за ослобдување од персонален 
данок за НВО кои имаат вработено лице или повеќе лица.  
3. Да се најде законско решение за организациите кои не 
функционираат, а се водат како постоечки. 
4. За поздрав е формирањето на фондот за НВО, посебно 
ако може да се добиваат средства за сопствено учество од 
10-20% при аплицирање за европските фондови. Со оваа 
мерка ќе се овозможи поголемо искористување на 
фондовите 

1 и 2. Граѓанските организации можат да ги 
користат мерките од Оперативниот план за 
активните програми и мерки за вработување и 
услуги на пазарот на трудот. На 
https://nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/527 е 
објавен јавен повик/известување до ГО за 
користење на мерката 2.1 Субвенционирање на 
плати. Дополнително, во Акцискиот план 
предвидена е активности 20.1. Пилотирање на 
активна мерка за вработување во граѓанските 
организации скроена спрема спецификите на 
секторот. 
3. Престанок на организациите е уредено со глава 
X од Законот за здруженија и фондации. 
Предлогот ќе се разгледа од Работната група за 
изработка на измени и дополнување на овој 
закон. 

2 Движење на 
екологистите на 
Македонија 
dem@dem.org.mk 

1. Минимум едно вработено лице во НВО кое ќе биде 
субвенционирано со придонеси од буџетот на РСМ. 
2. Фондот за НВО да биде распределуван според технички 
и најважно од се географски пропорции. 
3. Да се спроведе истражување - да се направи листа на 
организации кои вистински работат-придонесуваат на 
локално или национално ниво (добиени проекти, 
успешно спроведени активности, менаџирани 
финансии...) 
4. Да се воведе критериум за избор на организација за 
финансиска поддршка - бројот на вработени лица во 
организацијата 

1. Граѓанските организации можат да ги користат 
мерките од Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот, меѓу кои и мерката за 
субвенционирање на плати. Дополнително, во 
Акцискиот план предвидена е активности 20.1. 
Пилотирање на активна мерка за вработување во 
граѓанските организации скроена спрема 
спецификите на секторот. 
2 и 4. Организациската структура и ресурси 
(вклучително и бројот на вработени) и 
рамномерниот регионален развој, се дел од 
критериумите за проценка на квалитетот на 
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5. Да се отвори можност дел од средствата да се 
искористат за теми кои што се проблем на локално или 
национално ниво во соработка со локалните или 
националните институции 
6. Да се оформи комисија за учество во креирање на 
буџетот во која ќе членуваат претставници на 
невладиниот сектор 
 

проектите на ГО според Одлуката за критериумите 
и постапката за распределба на средства за 
финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите од Буџетот на РСМ 
https://nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/ 
odluka%20za%20kriteriumi%202020_0.pdf  
5 и 6. Планирањето на областите и специфичните 
приоритети во Програмата за финансирање на 
програмските активности на здруженија и 
фондации се врши низ процес на консултации со 
граѓанските организации преку јавен повик на 
www.nvosorabotka.gov.mk и мислење од Советот 
за соработка меѓу Владата и граѓанското 
општество. 

3 Здружение за 
развој МЛАДИ ЗА 
ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
Дебар 
mladizajaveninteres@
gmail.com 

1. Измена на Законот за донации и спонзорства во јавните 
дејности - да содржи концизно објаснување за даночното 
поттикнување на правните лица како што е наведено во 
делот за поврат на најмногу 20% од данокот на личен 
доход кај физичките лица или поконкретно, донацијата 
или спонзорството на правните лица да значи 
намалување на некој од даноците на правниот субјект - 
донатор/спонзор, за толку колку што би била 
донацијата/спонзорството.  
2. Невладини организации (непрофитни организации), да 
не се на исто рамниште со правни субјекти кои пак 
остваруваат профит, во однос на сметководствените и 
банкарските обврски и давачки.  
3. Намалувања на цените за банкарските услуги. 

1. Предлогот ќе се разгледа од Работната група за 
изработка на измени и дополнување на Законот за 
донации и спонзорства во јавните дејности 
2. Во АП, оперативна цел 7, предвидени се 4 
активности за унапредување на законската и 
подзаконската рамка за сметководство на 
непрофитните организации 
3. Цените на банкарските услуги не се предмет на 
уредување на оваа стратегија 
 

4 Здружение на јавни 
службеници на 
Северна 
Македонија, 
Прилеп 

1. Непартиската активност на ГО да се регулира во 
Статутот, а не со Законот за здруженија и фондации 
2. Поголема финансиска поддршка од државата за ГО, 
особено организации кои вршат дејности и обавуваат 
активности од јавен интерес во соработка со Владата 

1 и 2. Предлогот ќе се разгледа од Работната група 
за изработка на измени и дополнување на Законот 
за здруженија и фондации 
3. Во Акцискиот план предвидена е Активност 25.2 
поврзана со транспарентно спроведување на 
постапка и финансирање на проекти од страна на 
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javnisluzbenici@gmail.
com 

3. Да се зголемат средствата што единиците на локална 
самоуправа ги доделува на ГО, да се регулира и 
мониторира начинот на доделување на средства, 
задолжителни консултации со ГО пред објавување на 
конкурсите 
4. Тарифата на Централен регистар за регистрација на 
вистински управител/сопственик (во моментов 90.000 
денари) да не биде поголема од тарифата за промена во 
ГО. 
 

единиците на локална самоуправа. Во однос на 
зголемување на средствата за ГО, во стратешката 
цел 4. Унапредување на системот на државно 
финансирање на граѓанските организации, 
предвидена е активност 8.1 за зголемување на 
уделот на државно финансирање од централниот 
буџет и од буџетите на единиците на локална 
самоуправа. 
4. Прашањето за висина на тарифата на 
Централниот регистар на РСМ (и други 
институции, како на пример Државниот завод за 
статистика) за услуги што ги користат граѓанските 
организации, да се разгледа на седница на 
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 
општество 

5. Здружение на лица 
со телесен 
инвалидитет на 
Кавадарци 
„Мобилност“, 
Кавадарци 
tonigalabov@gmail. 
com 

Здружението ја оправдува и прифаќа Нацрт-стратегијата, 
се надева на доследно спроведување, со учество на 
граѓанскиот сектор кој има важна улога во реформските 
процеси 

 

 

Предлозите од граѓанските организации се разгледани на состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за 

соработка со и развој на граѓанското општество, одржан на 12.11.2021 година. 

 

www.nvosorabotka.gov.mk 
e-mail: nvosorabotka@gs.gov.mk 

                                                                                                                                                            

 


