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1. Вовед1. Вовед1. Вовед1. Вовед    

 
 
Степенот на остварување на соработката и партнерството помеѓу Владата и 
граѓанскиот сектор претставуваат значаен фактор во процесот на вкупните 
реформи во Република Македонија. Владата на Република Македонија, 
продолжувајќи да го валоризира придонесот на граѓанскиот сектор и неговата 
важна улога во развојот на општеството, поттикнувањето на плурализмот, 
толеранцијата и развојот на демократијата, на 16 јуни 2012 година ја усвои 
Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор, со Акцискиот план за 
спроведување 2012-2017. 
 
Стратегијата е значаен документ во кој се содржани насоки за реформските 
процеси што треба да се спроведат во следните шест години и целите што треба да 
се постигнат во насока на промовирање, поддршка и унапредување на партнерските 
односи помеѓу Владата и граѓанскиот сектор (здруженија и фондации) преку мерки 
за зајакнување на заемната соработка.  Преку оваа соработка, Владата на Република 
Македонија верува дека ќе придонесе кон целокупниот иден економски и социјален 
развој на општеството, членство во Европската унија и остварување на потребите и 
интересите на граѓаните и заедницата . 
 
Стратегијата продолжува да ги негува, афирмира и промовира вредностите и 
принципите кои беа основа на досегашната соработка  втемелена со Стратегија за 
соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2007-2011), што Владата на Република 
Македонија ја усвои во јануари 2007 година (взаемна доверба, партнерство, 
независност, учество, транспарентност, одговорност), дополнети со два нови 
принципи: плурализам и еднакви можности и недискриминација.  
 
Владата на Република Македонија, преку спроведувањето на мерките и 
активностите од Стратегијата и Акцискиот план има за цел:  

- да обезбеди подобро окружување за развој на граѓанскиот сектор;  
- да поттикне граѓански активизам во општествените процеси; 
- да ги зајакне постојните и да создаде нови механизми на соработка; 
- да им овозможи на граѓанските организации да придонесат кон процесите за 

економски развој, креирање на закони и политики, европска интеграција и 
кон развој на демократијата и задоволување на потребите на заедницата.  

 
Стратегијата е подготвена низ транспарентен и партиципативен процес, кој 
вклучуваше консултации преку интернет, работни состаноци и јавни расправи. За 
континуирано, навремено и хармонизирано спроведување на Стратегијата се грижи 
Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат 
на Владата, согласно Планот за следење и оценка на спроведувањето на 
Стратегијата, што беше подготвен во декември 2012 година.  
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2222. . . . Генерален осврт на постигнатите цели од Стратегијата во текот на 201Генерален осврт на постигнатите цели од Стратегијата во текот на 201Генерален осврт на постигнатите цели од Стратегијата во текот на 201Генерален осврт на постигнатите цели од Стратегијата во текот на 2014444    
годинагодинагодинагодина    

 
Основната цел на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор, со 
Акцискиот план за спроведување 2012-2017 е промовирање, поддршка и 
унапредување на партнерските односи помеѓу Владата на Република Македонија и 
граѓанскиот сектор (здруженијата и фондациите), преку  мерки за зајакнување на 
заемната соработка. Преку оваа Стратегија, Владата очекува да придонесе кон 
економски и социјален развој на општеството,  вклучување на државата во 
Европската унија и остварување на потребите на граѓаните и заедницата за 
поквалитетен живот и подобра иднина. 
 
Врз основа на анализа на состојбите во Република Македонија, потребите на 
Владата и граѓанскиот сектор и споредбените искуства, Стратегијата ги определи 
следиве области како приоритетни цели за нејзина активност во периодот 2012-2017 
година.  
 

1. Развиен и одржлив граѓански сектор 
2. Учество во процесите на креирање политки, донесување закони и европска 

интеграција 
3. Економски развој и социјална кохезија 
4. Граѓански активизам и поддршка од заедницата 
5. Зајакната институционална рамка и практики за соработка. 

 

Во текот на 2014 година беше ажуриран составот на мрежата на државни 

службеници одговорни за соработка со граѓанскиот сектор, а со цел воведување нов 

институционален механизам за соработка на Владата и органите на државната 

управа со граѓанскиот сектор, се спроведоа подготвителни активности за 

формирање на советодавно тело за унапредување на соработката, дијалогот и 

поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор (подготовка на предлог-одлука и 

организиран консултативен процес со граѓанскиот сектор). 
 
Секретаријатот за европски прашања редовно одржуваше средби со граѓанскиот 
сектор при дефинирањето на политиките поврзани со европската интеграција, како 

и за информирање и воспоставување систем за вклучување  на граѓанскиот сектор 

во новиот финансиски инструмент ИПА2. 
 
Преку избор на нов состав на Националниот совет за развој на волонтерството 
продолжија активностите за поддршка и промоција на волонтерствo. 
 
Агенцијата за млади и спорт објави база на невладини организации на сајтот 
mladi.ams.mk во делот наменет за невладини организации (http://mladi.ams.mk/ng-
organizations). 
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Во насока на зајакнување на партнерствата и институционализирање на 
соработката помеѓу единиците на локалната самоуправа и граѓанските 
организации, со поддршка на Министерството за локална самоуправа, во три 
плански региони (Североисточен, Пелагониски и Вардарски) се формирани Мрежи 
за инклузивен развој, а во сите осум плански региони се одржани повеќе 
консултативни состаноци за подготовка на Програмите за развој на планските 
региони за период од пет години. 
 
 

3. Сумиран преглед на реализираните мерки и активности по приоритетни 3. Сумиран преглед на реализираните мерки и активности по приоритетни 3. Сумиран преглед на реализираните мерки и активности по приоритетни 3. Сумиран преглед на реализираните мерки и активности по приоритетни 
областиобластиобластиобласти    

 
 

3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. РазвиенРазвиенРазвиенРазвиен    и одржливи одржливи одржливи одржлив    граѓанскиграѓанскиграѓанскиграѓански    секторсекторсекторсектор        

 
Основните цели на оваа приоритетна област се: Унапредување на правната рамка за 
граѓанските организации и нејзино хармонизирано спроведување; Подобрување на 
условите за користење добивка стекната од дејности; Поддршка во развојот на 
граѓанските организации преку даночни бенефиции; Придонес кон развојот на 
граѓанските организации преку директна  финансиска  поддршка и Унапредување 
на процесот на доделување на средства и одговорно користење на средствата од 
страна на граѓанските организации. 
Се очекува овие цели да се реализираат преку следните клучни мерки: 

- Следење на спроведување на Законот за здруженија и фондации и анализа 
на потребите од негово подобрување (Министерство за правда)  

- Донесување на интерни акти на Комисијата за организации со статус од јавен 
интерес, следење на доделување на статусот, формирање и објавување 
електронска база на податоци (Генерален секретаријат) 

- Анализа на спроведувањето на Законот за сметководство на непрофитните 
организации, Законот за спречување на перење пари и други приноси од 
казниво дело и финансирање на тероризам (Министерство за финансии) 

- Анализа на Законот за игри на среќа од аспект на европските практики 
(Министерството за труд и социјална политика); 

- Измени на законот за данок на добивка со цел да се изземат граѓанските 
организации; измени на закони за  данок на додадена вредност, персонален 
данок на доход (Министерство за финансии ); 

- Донесување на правно обврзувачки акт (правилник) за распределба на 
средства за граѓанските организации од Буџетот (Министерство за правда, 
Министерство за финансии и Генерален секретаријат). 

    
Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 2014444    годинагодинагодинагодина::::    
 
Комисијата за организации со статус од јавен интерес во периодот 2012-2014 година 
ги донесе сите потребни акти за успешно извршување на своите надлежности  и 
воспостави своја веб страница, како посебен дел на веб страницата на Одделение за 
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соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија www.nvosoraboka.gov.mk, а членовите на Комисијата во 
текот на 2013 година преку учество на два семинари ги зајакнаа своите капацитети 
за практична примена на одредбите од Законот за здруженија и фондации, со што 
се создадени основните претпоставки статусот на организации од јавен интерес 
функционално да се спроведува. На предлог на Комисијата, Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 11.12.2013 година го донесе првото Решение за 
доделување статус на организација од јавен интерес.  Воедно, согласно член 81 став 
2 алинеја 10 од Законот за здруженија и фондации, на www.nvosoraboka.gov.mk е 
објавен Список на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на 
организација од јавен интерес. На истата веб страница се објевени и годишните 
извштаи за работа на Комисијата. 
 
Во септември 2014 година донесен е нов Закон за спречување на перење на пари и 
финансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ бр.130/2014), со кој се изземени 
здруженијата од субјектите кои имаат обврска да ги преземаат мерките и 
дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (член 3). 
 

Директната финансиска и институционална поддршка придонесува кон развојот на 
граѓанските организации и нивната одржливост. Од тие причини, Генералниот 
секретаријат-Одделение за соработка со невладини организации, подготви 
Предлог-одлука за условите за распределба и користење на средства од Буџетот на 
Република Македонија наменети за финансирање на програмските активности на 
здруженија и фондации. Во периодот 20.11 – 20.12.2014 година се спроведе 
консултативен процес со граѓанскиот сектор преку веб страната на Одделението 
www.nvosorabotka.gov.mk, а во декември 2014 година беа организирани и две 
консултативни средби (од страна на ЛАК групата на проектот ТАКСО и од 
Балканската мрежа за развој на граѓанското општество БЦСДН ). Консултативниот 
процес по текстот на предлог-одлуката продолжи и во 2015 година. 
 
Согласно Програмата за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите за 2014 година, Владата на Република Македонија на 
23.12.2014 година донесе Одлука за распределба на средствата до Буџетот на 
Република Македонија за 2014 година наменети за финансирање на програмските 
активности на здруженија и фондации, со која беа распределени 12.000.000 денари 
на 40 здруженија и фондации. 
 

Во текот на 2014 година Министерството за труд и социјална политика обезбеди 
поддршка на повеќе проекти на здруженија од областа на социјалната заштита: 
проекти за заштита на жртви на семејно насилство, проект за помош и превенција 
од дрога, проект за социјална заштита на деца од улица, проект за обука на 
маргинализирани групи, проект за социјална заштита – Дневни центри за лица над 
18 години со пречки во интелектуалниот развој. 
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Дел од севкупната соработка на Министерството за одбрана со граѓанскиот сектор е 
и обезбедувањето објекти за граѓанските организации и поддршка преку 
обезбедување на простор за реализација на нивните активности (најчесто Домот на 
АРМ, без надомест). 
 
 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. УУУУчество во чество во чество во чество во процесите на креирањепроцесите на креирањепроцесите на креирањепроцесите на креирање    политики, политики, политики, политики, донесување донесување донесување донесување закони и европска закони и европска закони и европска закони и европска 
интеграцијаинтеграцијаинтеграцијаинтеграција    

 
Основните цели на оваа приоритетна област се: Подобрување на условите за 
учество во процесот на креирање  политики и донесување  закони; Унапредување на 
процесот на информирање и консултации со граѓанскиот сектор преку 
промовирање на информатичко–комуникациските технологии во процесите; 
Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европските интеграции и 
Соработка во подготовката на извештаи до договорните тела според ратификувани 
меѓународни договори и вклучување во инцијативи кон кои пристапила Република 
Македонија. 
 
Се очекува овие цели да се реализираат преку следните клучни мерки: 

- Следење на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во 
процесот на креирање политики и утврдување на потребите и можностите за 
законско уредување на постапката за изготвување закони и консултации со 
засегнатите страни (Генерален секретаријат, Министерство за информатичко 
општество и администрација);  

- Воспоставување модели за вклучување и избор на граѓански организации во 
работни групи, креирање и објавување електронска база на податоци за 
учество на граѓанските организации во рамките на консултативните процеси 
со различни министерства (Генерален секретаријат, Министерство за 
информатичко општество и администрација, сите министерства); 

- Подобрување на спроведување на Законот за лобирање (Министерство за 
правда) 

- Активно вклучување и консултирање на граѓанските организации при 
подготовка на НПАА (согласно темите) и преговарачките позиции за 
членство во ЕУ (Секретаријат за европски прашања) 

- 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 
(Министерство за надворешни работи, Министерство за правда); 

- Вклучување на граѓанските организации во изработка и спроведување на 
акциониот план согласно принципите на  инцијативата Отворено Владино 
партнерство (Министерство за надворешни работи, Министерство за 
информатичко општество и администрација). 
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Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 2014444    годинагодинагодинагодина::::    
 
Во август 2014 година на веб страницата на Одделението за соработка со невладини 
организации на Генералниот секретаријат www.nvosorabotka.gov.mk беше објавен 
Повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за 
работа на Владата на Република Македонија за 2015 година, а пристигнатите 7 
иницијативи беа проследени до ресорните министерства. 

Министерството за информатичко општество и администрација  во февруари 2014 
година објави Прирачник за засегнатите страни – Консултации во процесот на 
креирање политики во Владата на Република Македонија. На 25.12.2014 година беше 
пуштен во употреба новиот ЕНЕР, кој покрај новиот дизајн нуди нови современи и 
практични модули и тоа : 

- Едноставна регистрација и упатства за користење на ЕНЕР ; 
- Нова систематизација на прописите согласно категоризација која се користи од 

Службениот весник на Република Македонија ; 
- Системско конфигуриран период на автоматска објава на коментар, со што ќе се  

овозможи поголма ажурност на навремено објавување на коментари ; 
- Поставување на бројчаник, односно јасно прикажување на денот и часот на 

завршување на процесот на консултација, со што ќе се овозможи поголема 
сигурност кај јавните корисници во кој временски период ќе може да ги испратат 
своите коментари ; 

- Воведување на нови линкови (новости – автоматско објавување на известувањето 
за почеток на процес на подготовка на закон, најави за јавни расправи за нацрт 
закони и планови за ПВР ) 

- Воспоставување на правила и услови за користење на ЕНЕР и итн. 
Една од најголемите придобивки од новиот ЕНЕР  е неговата интеграција со 
мултиплатформскиот систем за колаборација за е-Седница, со што ќе се 
оневозможи доставување на предлог-закони за разгледување во владина постапка, 
доколку претходно текстот на предлог-законот не е објавен на ЕНЕР. Во врска со 
новините на ЕНЕР министерството овозможи обука на вкупно 70 државни 
службеници. 
 

Значајна алатка за учество на јавноста во процесот на креирање политики е и 
порталот е-демкратија, кој преку искористување на интерактивни алатки, нуди 
содржини од вкупно 26 институции, со објавени вкупно 232 документи од неговото 
воспоставување, а во делот форум овозможена е дебата на 155 теми. Бројот на лица 
кои модерираат со порталот изнесува вкупно 56, а од неговото воспоставување во 
февруари 2012 година до 16.12.2014 година, бројот на посети на порталот изнесува 
4981 поединечни посети.  
 

Секретаријатот за европски прашања во текот на 2014 година континуирано 
организираше консултации со граѓанскиот сектор при дефинирањето на 
политиките поврзани со европската интеграција и искористувањето на 
претпристапните фондови на ЕУ.  Секретаријатот одржа низа консултации по однос 
на наодите содржани во Извештајот на ЕК за остварен напредок на Република 
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Македонија за 2014 година, а по одржување на средба со граѓанскиот сектор објави 
јавен повик за доставување на предлози од страна на граѓанските организации. При 
подготовката на НПАА 2015, граѓанските организации беа консултирани и 
обезбедија предлози со кои ќе се адресираат конкретни укажувања кои Европската 
комисија ги посочува во Извештајот за остварен напредок на Република Маједонија 
за 2014 година.  
 
Претставник на Секретаријатот за евопски прашања имаше презентација и активно 
учествуваше на работилницата „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето 
на ИПА 2014-2020“ во февруари 2014 година. Во јули 2014 година спроведена е 
консултација во ЕУ Инфо центарот со претставници на граѓанскиот сектор со цел 
програмирање на  ИПА 2, а на 30.10.2014 година Секретаријатот за европски 
прашања организираше презентација, проследена со  прес конферција со цел 
информирање во врска со усвоениот Национален стратешки документ за ИПА 2 и 
натамошни чекори во процеот на програмирање. Исто така, на 17.11.2014 год. во 
Собранието на Република Македонија пред Комисијата за европски прашања се 
оддржува дво дневна Јавна расправа на тема „ИПА 2 (2014-2020) Перспективи и 
можности за искористување“. 
 
Граѓанските организации редовно беа поканети и вклучени во јавните настани кои 
ги организираше Секретаријатот за европски прашања во текот на 2014 година, како 
на пример на Европскиот ден на јазиците "Креиран ѕид на јазиците" (септември 2014 
година), “Европската Унија во Македонија - Кафе пауза со Италијанската амбасада” 
(во ноември 2014 година),  дискусија со граѓанскиот сектор во октомври 2014 година 
и др. 
 

Генералниот секратаријат на Владата    на 18.11.2014 година организираше 
консултативна средба со граѓанскиот сектор за целите и приоритетите на ИПА 
ТАИБ 2011 проектот „Понатамошен развој и финансиска одржливост на граѓанското 
општество“ во Дебатната сала на Владата, на која учествуваа претставници од 42 
здруженија. 
 
Министерството за туд и социјална политика со вклучување на граѓанските 

организации во работата на Секторскиот Комитет за следење на ИПА компонента 4, 

го зголеми степенот на информираност на организациите за можностите за 

финансирање на нивните програми, но и потребата од подобра имплементација и 

искористеност на средствата. 

 

Министерството за локална самоуправа, во рамките на програмите за 
пракугранична соработка со Бугарија, Албанија, Грција и Косово, организираше 
повеќе информативни средби и промотивни настани на кои учествуваа голем број 
граѓански организаци. 
 

Министерството за надворешни работи организираше работилница во Струга, од 10 
до 12.11.2014 година за имплементација на препораките до Република Македонија од 
вториот циклус на Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови 
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права на ОН, во рамки на која се реализирани и консултации со претставници на 
граѓански организации. 
 
Процесот на ревизија на Акцискиот план на Република Македонија за Отворено 
Владино партнерство 2014-2016 година, се спроведе во периодот  февруари - март 
2014 година и беше координиран од Министерството за информатичко општество и 
администрација. Со цел да се обезбеди квалитетен и сеопфатен Акциски план кој ќе 
ги исполни целите на оваа меѓународна инцијатива и да се постигне партнерски 
однос помеѓу Владата, граѓанскиот сектор, компаниите и сите заинтересирани 
чинители, Министерството во јануари 2014 год. упати јавен повик за активно 
вклучување  и придонес со идеи, предлози и мислења кон изготвувањето на 
Акцискиот план. Процесот на консултации се одвиваше на http://e-demokratija.mk 
 
 

3.3. Економски 3.3. Економски 3.3. Економски 3.3. Економски развој иразвој иразвој иразвој и    социјалнсоцијалнсоцијалнсоцијалнаааа    кохезијакохезијакохезијакохезија    

 
Основните цели на оваа приоритетна област се: Развој на социјалната економија; 
Зголемување на обемот на вклучување на граѓанските организации во давање 
услуги за потребите на заедницата; Поттикнување на поддршка и придонес од 
граѓаните и деловниот сектор и Развивање на партнерства помеѓу јавниот сектор, 
граѓанските организации, и деловниот сектор за постигнување на економски и 
социјален развој. 
Се очекува овие цели да се реализираат преку следните клучни мерки: 

- Донесување Закон за социјално претприемништво (Министерство за труд и 
социјална политика); 

- Развивање модели на соработка во областа на образование, здравство, 
култура и др. (Министерство за образование и наука, Министерство за 
здравство, Министерство за култура; 

- Измени на Законот за донации и спонзорства во јавни дејности 
(Министерство за правда); 

- Промовирање на модели на три-партитни партнерства (Влада, бизнис и 
граѓански сектор) и поврзување со мерките од Националната агенда за 
општествена одговорност на претпријатијата (Министерство за економија). 

    
Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 2014444    годинагодинагодинагодина::::    
 
Министерството за труд и социјална политика органзираше настани за промоција 
на социјалното претприемништво (со поддршка на проектот TACSO и преки ИПА 
проектите во 2013/2014 година „Поттикнување на социјална инклузија и на 
инклузивен пазар на трудот“ (IPA IV). Подготвена е анализа на состојби и можности 
за уредување на социјалното претприемништво во Република Македонија со понуда 
на опции и Компаративна анализа на закони од интерес  за развој на социјалното 
претприемништво во Република Македонија, а воедно формирана е работна фрупа 
и подготвен е нацрт-текс на Закон за социјално претприемништво. 
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Во февруари 2014 година донесен е Законот за изменување и дополнување на 
Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, кој има за цел 
допрезицирање на одредбите кои се однесуваат на даночното поттикнување, како и 
проширување на можноста да се бара потврдување на јавен интерес за донации за 
кои не се склучува договор, доколку како примател се јавува здружение или 
фондација која се стекнала со статус на организација од јавен интерес согласно 
Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е здружение или 
фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска 
поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон.  
 
Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата за Република 
Македонија (2008-2012) заврши во 2012 година. Министерството за економија 
спроведува консултации со надлежните институции за нови мерки и активности 
кои ќе бидат дел од Акцискиот план на новата Агенда за ООП за наредниот период. 
Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 
година Министерството за економија на 5 кластерски здруженија одобри 
финансиски средства во висина од 1.600.000,00 денари на база на проектни 
апликации. 
 
 

3.4. Граѓански активизам и поддршка од заед3.4. Граѓански активизам и поддршка од заед3.4. Граѓански активизам и поддршка од заед3.4. Граѓански активизам и поддршка од заедницатаницатаницатаницата    

 
Основните цели на оваа приоритетна област се:Подигнување на свеста кај младите 
и нивно поактивно учество во граѓанскиот сектор и Поттикнување на вклучувањето 
на граѓаните во граѓанскиот сектор и општествените процеси.  
Се очекува овие цели да се реализираат преку следните клучни мерки: 

- Соработка со претставници од граѓанскиот сектор во спроведување на 
наставни предмети и активности во училиштата поврзани со темите 
демократија и граѓански сектор (Министерство за образование и наука); 

- Поврзување со мерки од Стратегијата за промовирање и развој на 
волонтерството и поттикнување волонтерски активности на возрасни лица 
(Министерство за труд и социјална политика). 

    
Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 2014444    годинагодинагодинагодина::::    
 
Министерство за образование и наука, Бирото за развој на образованието во 
соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦЕО), со 
финансиска поддршка од УСАИД,  реализираше активности за: продлабочување на 
разбирањето на наставниците за квалитетна настава по математика и јазик и 
зголемување на капацитетот на наставниците за реализирање на висококвалитетна 
настава за учениците од нижите одделенија од основните училишта по математика, 
читање и пишување, за целите за осигурување на успешен почеток на 
образованието за сите деца; Инклузија и подобра настава по математика и јазик за 
ранливите групи на ученици, особено учениците Роми во избраните училишта; и 
Градење на свесност и обезбедување на разновидни обуки, техничка помош и 
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стимул за училишните одбори, директорите на училишта, наставниците и 
административните кадри за поддршка на меѓуетничка интеграција во 
образованието. 
 
Министерството за труд и социјална политика спроведе постапка за избор на нов 
состав на Националниот совет за развој на волонтерството и во континуитет ги 
промовира позитивните вредности на волонтерството.  
 
 

3.5 Зајакната институционална рамка и практики за соработка3.5 Зајакната институционална рамка и практики за соработка3.5 Зајакната институционална рамка и практики за соработка3.5 Зајакната институционална рамка и практики за соработка    

 
Основните цели на оваа приоритетна област се:Зајакната институционална рамка и 
практики за соработка; зајакнување на Одделението за соработка со невладини 
организации на Генералниот секретаријат и придонес кон континуирана и отворена 
дебата за потребите за развој на граѓанскиот сектор; Придонес кон подобрена 
размена на информации, консултации и активно партнерство; Зајакнување на 
механизмот за комуникација на мрежата на одговорни државни службеници  за 
соработка со граѓанските организации; Придонес кон  вмрежување на граѓанските 
организации на регионално ниво и Придонес кон зајакнување на партнерствата 
меѓу единиците на локалната самоуправа и граѓанските организации. 
Се очекува овие цели да се реализираат преку следните клучни мерки: 

- Зголемување на капацитетите на Одделението за соработка со невладини 
организации според утврдените одговорности и анализирање на можноста за 
негово прераснување на ниво на сектор (Генерален секретаријат); 

- Подобрување на веб страната www.nvosorabotka.gov.mk  со информации и 
датабази (Генерален секретаријат); 

- Воведување критериуми и мандат за избор на одговорни државни 
службеници за соработка со граѓанските организации од министерствата и 
нивни заменици (членови на мрежа), градење на нивните капацитети  
(Генерален секретаријат); 

- Формирање на советодавно тело за унапредување на соработката, дијалогот 
и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор составен од претставници 
на Владата, органите на државната управа и граѓанските организации 
(Генерален секретаријат ); 

- Вклучување на  Република Македонија во регионалната иницијатива 
(Словенија, Хрватска и Црна Гора) за формирање регионална електронска 
база на податоци на невладини организации (www.ngo-portal.eu) (Агенција за 
млади и спорт). 

    
Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 201Преземени активности во 2014444    годинагодинагодинагодина::::    
    
Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е збогатена со содржини (посебен дел) за 
спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и за 
Комисијата за организации со статус од јавен интерес, како и со ажурирана листата 
на мрежата на државни службеници одговорни за соработка со граѓанскиот сектор. 
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На веб страната се објавени Извештајот за спроведените мерки и активности од 
Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот скетор во 2013 година и 
Годишните планови за спроведување на Стратегијата на надлежните институции за 
2014 година (Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни 
работи, Министерството за правда, Министерството за економија, Министерството 
за образование и наука, Министерството за локална самоуправа, Секретаријатот за 
европски прашања и Агенцијата за млади и спорт). 
 
Во насока на зајакнување на институционалната рамка на соработка помеѓу 
Владата и граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат ги спроведе 
подготвителните активности за формирање на советодавно тело за унапредување 
на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор, и тоа: 
подготви Предлог – одлука за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и 
граѓанскиот сектор, од 20.11.2014 година до 20.12.2014 година спроведе 
консултативниот процес по текстот на предлог одлуката, преку веб страницата на 
Одделението за соработка со невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk, во 
декември 2014 година беа организирани три консултативни средби (од страна на 
ЛАК групата на проектот ТАКСО, ИПА 2 механизмот и Балканската мрежа за развој 
на граѓанското општество БЦСДН ). Консултативниот процес продолжи и во јануари 
2015 година кога Генералниот секретаријат организираше консултативни средби со 
граѓанските организации во Штип, Битола и Скопје. 
 
Агенцијата за млади и спорт објави база на невладини организации на сајтот 
mladi.ams.mk во делот наменет за невладини организации (http://mladi.ams.mk/ng-
organizations). 
 
Заради  институционализирање на соработката со граѓанските организации, со 
поддршка на Министерството за локална самоуправа во три плански региони 
(Североисточен, Пелагониски и Вардарски) се формирани Мрежи за инклузивен 
развој, во кои покрај локалната управа, со свои претставници учествуваат и 
граѓанскиот сектор, бизнис секторот и медиумите. Исто така, во текот на 2014 
година во сите осум плански региони беа одржани по неколку консултативни 
состаноци со учество на локалните власти и граѓанскиот сектор, во функција на 
подготовка на осумте Програми за развој на планските региони, за период од пет 
години. 
 
Во периодот од 22.10 до 4.12.2014 година Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи во соработка со 
Единицата за развој на полицијата при Мисијата на ОБСЕ во Скопје одржа 8 
работилници на тема „Зајакнување на професионалните стандарди во полицијата 
преку подобрување на соработката помеѓу локалната власт и полицијата“, со учество 
на претставници локалната самоуправа, граѓански организации и Канцеларијата на 
Народниот правобранител, а на 17.3.2014 година во рамките на проектот „Отворен ден“ 
во присуство на граѓани и невладини организации, министертвото промовираше 
флаер „Како да поднесете претставка против полицијата“. 



 

www.nvosorabotka.gov.mk; nvosorabotka@gs.gov.mk; 

12

 

4444. . . . Финансиски средства со кои се спроведени активностите (Буџет на Република Финансиски средства со кои се спроведени активностите (Буџет на Република Финансиски средства со кои се спроведени активностите (Буџет на Република Финансиски средства со кои се спроведени активностите (Буџет на Република 
Македонија, граѓански организации, странска помош, други донатори)Македонија, граѓански организации, странска помош, други донатори)Македонија, граѓански организации, странска помош, други донатори)Македонија, граѓански организации, странска помош, други донатори)    

 
Мерките и активностите од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот 
сектор што беа спроведени во текот на 2014 година беа финансирани во рамките на 
одобрените буџетски средства на ресорните министерства и другите органи на 
државната управа или проекти финансирани од Европската унија и други донатори.  
 
Директна финансиска поддршка на граѓанските организации е обезбедена од 
буџетските средства на Владата на Република Македонија во висина од 12.000.000 
денари согласно Програмата за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите за 2014 година, 2.000.000 денари преку редовната 
програма за поддршка од буџетот на Министерството за труд и социјална политика, 
12.750.000ден. преку поддршката на процесот на деинституционализација од 
буџетот на Министерството за труд и социјална политика, 66.000.000 денари 
поддршка на инвалиските организации од игри на среќа од Буџетот на Република 
Македонија, како и 1.600.000,00 денари што Министерството за економија ги 
обезбеди согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво на 
5 кластерски здруженија на база на проектни апликации и др. 
 
  

5. 5. 5. 5. ПреПреПреПрепораки за понатамошно спроведување на Стратегијата и Акцискиот план, пораки за понатамошно спроведување на Стратегијата и Акцискиот план, пораки за понатамошно спроведување на Стратегијата и Акцискиот план, пораки за понатамошно спроведување на Стратегијата и Акцискиот план, 
со осврт и на мислењата добиени од граѓанските организациисо осврт и на мислењата добиени од граѓанските организациисо осврт и на мислењата добиени од граѓанските организациисо осврт и на мислењата добиени од граѓанските организации    

 
Навременото планирање и координацијата претставуваат основни претпоставки за 
успешно спроведување на мерките и активностите содржани во Стратегијата за 
соработка на Владата со граѓанскиот сектор. Афирмирањето на улогата на 
Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат, 
ажурирањето и подобрувањето на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk преку 
вклучување на нови содржини и бази на податоци кои се планирани во Стратегијата 
и Акцискиот план, ќе придонесат кон промовирање на Одделението како 
интерактивен извор на информации, практична и корисна алатка во соработката со 
граѓанскиот сектор.  
 
Со цел транспарентност на процесот на подготовка на Извештајот и консултации со 
граѓанскиот сектор, текстот е објавен на веб страницата на Одделението за 
соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат 
www.nvosorabotka.gov.mk 
 
 

6. 6. 6. 6. Прилог: Табеларен преглед за спроведување на Стратегијата, согласно Прилог: Табеларен преглед за спроведување на Стратегијата, согласно Прилог: Табеларен преглед за спроведување на Стратегијата, согласно Прилог: Табеларен преглед за спроведување на Стратегијата, согласно 
доставените известувања за реализација на активностите од Акцискиот пландоставените известувања за реализација на активностите од Акцискиот пландоставените известувања за реализација на активностите од Акцискиот пландоставените известувања за реализација на активностите од Акцискиот план 


