
НАЦРТ-ПЛАН ЗА КОМУНИКАЦИЈА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОКА СО И РАЗВОЈ НА 

ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 

 

 

ВОВЕД 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (во натамошниот текст: 

Советот) е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и 

поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. 

Формиран е на 3-ти април 2018 година, со решение на Владата. 

Советот преку својата работа има за цел да придонесе за создавање на поволна 

опкружувачка околина за развој на оддржлив граѓански сектор, кој што во исто време 

ќе биде и партнер и коректив на Владата во креирањето и во спроведувањето на 

јавните политики, заради подобрување на квалитетот на живеење на сите граѓани. 

Советот има 31 член, од кои 15 се номинирани од министерства и други органи 

на државната управа, а 16 од граѓанскиот сектор, избрани од граѓанските организации. 

Советот има широк делокруг на работа, кој што попрецизно е определен со 

Одлуката за формирање донесена од Владата. Ги врши следните работи: 

- Ја следи и анализира јавната политика која се однесува или влијае на 

граѓанскиот сектор;  

- Иницира донесување на нови или изменување и дополнување на постојните 

прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување 

на организациите; 

-  Дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти 

кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на граѓанскиот 

сектор;  

- Го поттикнува унапредувањето на соработката и градењето на партнерски 

односи на Владата и органите на државната управа со граѓанскиот сектор;  

- Учествува во подготовката и го следи спроведувањето на Стратегијата за 

соработка на Владата со граѓанскиот сектор и Акцискиот план за 

спроведувањето на Стратегијата; 

-  Дава мислење на годишно ниво за реализација на Стратегијата за соработка на 

Владата со граѓанскиот сектор; 

- Ја следи и анализира вклученоста на организациите во процесот на креирање 

на јавната политика преку доставените извештаи за спроведени консултации од 

страна на органите на државната управа и дава препораки за нејзино 

унапредување;  



- Дава предлози при планирањето на областите и специфичните приоритети за 

финансирање на активности на организациите од Буџетот на Република Северна 

Македонија;  

- Ги разгледува годишните извештаи на Владата и органите на државната управа 

за финансираните програми и проекти на организациите и дава препораки;  

- Разгледува предлози на организации и зазема ставови по прашањата од негова 

надлежност;  

- Усвојува годишен извештај за својата работа за претходната година, што го 

објавува на ВЕБ страната на Генералниот секретаријат - Одделение за соработка 

со граѓанскиот сектор и го доставува до Владата и до јавноста за информирање.  

Голем дел од мерките и активностите кои што водат кон остварување на 

општата цел се содржани во Стратегијата на Владата за соработка со 

граѓанскиот сектор за периодот 2018-2020 година.  

Стратегијата се однесува на три приоритетни области и конкретни цели во 

рамките на секоја од тие области: 

- Нормативна, институционална и финансиска рамка за развој на граѓанскиот 

сектор:  

o Унапредување на правната рамка за граѓанските организации, 

o Воспоставување на даночна рамка која одговара на спецификите на 

работењето на граѓанските организации и го овозможува нивниот развој, 

o Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските 

организации, 

o Подобрување на институционалната рамка и практиките на соработка 

меѓу Владата, органите на државната управа и граѓанските организации. 

- Демократизација, активно учество на граѓанскиот сектор во општествените 

процеси, во креирањето и следењето на политиките, со посебен фокус на 

интегрирањето во Европската Унија:  

o Зголемување на вклученоста на граѓанските организации во процесот на 

креирање, спроведување, следење и оценување на политиките, 

o Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската 

интеграција и  

- Граѓанскиот сектор како чинител во социо-економскиот развој:  

o Развој на социјално претприемништво, 

o Зголемено учество на граѓанските организации во давање  услуги за 

потребите на заедницата, 

o Промовирање и развој на волонтерството, 

o Поттикнување на граѓаните и на деловниот сектор за поддршка и 

придонес за развој на граѓанскиот сектор.  

Освен што ја следи имплементацијата на Стратегијата, Советот преку својата работа и 

директно е вклучен во реализацијата на голем број на мерки.  



 

Јавност во работењето на Советот за соработка со и развој на 

граѓанскиот сектор 

Јавноста на работењето на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор, како и комуникацијата и консултацијата на засегнатите страни генерално е 

уредена во Деловникот за работа, согласно кој членовите на Советот ги информираат 

надлежните во органот на државната управа што го претставуваат за заклучоците на 

Советот и ги информираат, вклучуваат и консултираат засегнатите страни во областа 

што ја претставуваат за работата и заклучоците на Советот преку структурирани нови 

или постојни форми за дијалог на граѓанскиот сектор со Владата. 

Исто така Советот обезбедува информирање на јавноста за седниците и 

работата на Советот преку присуство на претставници на средствата за јавно 

информирање на седниците на Советот, во согласност со прописите за внатрешниот 

ред на Владата, објавување соопштение за јавност, презентирање на извештаите и 

одлуките на Советот и други материјали кои се разгледуваат на седниците на Советот.  

Согласно Деловникот за работа, а заради остварување на јавност во 

работењето, поголема видливост и афирмација на работата на Советот, но и поради 

донесување на одлуки кои што ќе бидат комуницирани со граѓанските организации 

кои што делуваат во областа на која што се однесуваат, Советот усвои План за 

комуникација и информирање во кој што попрецизно се определени начините на 

комуникација, консултација и на информирање на членовите на Советот со 

министерствата претставени во Советот, со членовите на граѓанските организации, 

како и  информирањето на пошироката јавност. 

Планот за комуникација на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор со сите засегнати страни и со пошироката јавност ги определува целните групи,  

клучните области и пораки, како и каналите на комуникација. 

 

Целни групи 

 Во својата работа Советот главно третира прашања кои што призлегуваат од 

политиките на Владата кои што имаат директно влијание на граѓанскиот сектор и на 

неговото делување и повратно влијание на утврдувањето на јавните политики во 

различни области. 

Од таму примарна е директната соработка на Советот со Владата, со надлежни 

министерства и со граѓанските организации.  Овие односи ги определуваат и целните 

групи. 



Директни целни групи: 

- Креатори на политики (Влада на РСМ и министерства) и 

- Граѓански организации.  

Индиректни целни групи: 

- Сите граѓани на РСМ.  

Внатрешни целни групи: 

- Членови на Советот за соработка на Владата со граѓанскиот сектор,  

- Граѓански организации според областите на делување и  

- Министерства и агенции кои имаат свои претставници во Советот за 

соработка на Владата со граѓанскиот сектор.  

Надворешни целни групи: 

- Сите граѓански организации и фондации,  

- Медиуми,  

- Општа јавност и  

- Меѓународни организации и институции.  

 

 

КЛУЧНИ ПОРАКИ ПО ОБЛАСТИ 

 

1. Приоритетна област 1: Нормативна, институционална и финансиска рамка за 

развој на граѓанскиот сектор 

Функционирањето на граѓанските организации е условено од нормативната, 

институционалната и финансиската рамка низ која се регулира нивната работа. 

Оваа приоритетна област е фокусирана на измена на Законот за здруженија и 

фондации во насока на подобрување на нормативната рамка и подобрување на 

правната рамка за финансиско работење на граѓанските организации. Со цел да 

се унапреди системот за доделување на средства од Буџетот на Република 

Северна Македонија за граѓансите организации, во рамки на оваа област 

предвидено е и подобрување на Кодексот на добри практики за финансиска 

поддршка на здруженија на граѓани и фондации, како и негово преточување во 

правно обврзувачки акт.  

 

Клучни пораки: 

Граѓанските организации мора да се вклучени во изработката на решенија кои 

што го регулираат нивното работење затоа што најдобро ги знаат предизвиците 

со кои се соочуваат во секојдневното функционирање. Тоа е  основа за градење 

партнерски однос со државните институции. Не наметнати, туку заеднички 

решенија. 



 

Да (ќе) изградиме транспарентен и правичен систем за доделување на средства 

од Буџетот за граѓанските организации, со јасни и прецизни критериуми. Да (ќе) 

ги елиминираме можностите за злоупотреба, фаворизирање и исклучување. 

Кога станува збор за трошење на парите на граѓаните, да (ќе) поставиме пример 

кој ќе го следат и другите.   

 

 

2. Приоритетна област 2: Демократизација, активно учество на граѓанскиот 

сектор во општествените процеси, во креирањето и следењето на политиките, 

со посебен фокус на процесот на интеграција во Европската Унија 

Граѓанските организации имаат значајна улога како партнери на Владата во 

дефинирањето на политиките поврзани со европската интеграција. Оваа 

приоритетна област предвидува редовно консулирање и вклучување на 

граѓанските организации во сите фази на креирањето, спроведувањето, 

следењето и оценувањето на политиките. Заложба на Советот за соработка на 

Владата со граѓанскиот сектор, согласно оваа приоритетна област, е и редовно 

вклучување на граѓанските оганизации во процесите на планирање, 

програмирање и следење на икористеноста на фондовите за претпристапна 

помош на Европската Унија.  

 

Клучни пораки: 

Граѓанските организации се клучна алка во процесите за  демократизација на 

општеството и затоа нивниот глас и придонес мора да биде вклучен во 

креирањето и спроведувањето на државните политики. Вклученоста води кон 

повисок квалитет на политиките и поголема транспарентност и ефикасност на 

институциите. 

 

Неопходно е постоечките капацитети на државата за спроведување на 

евроинтеграциските процеси да бидат зајакнати со вклучување на веќе 

изградениот потенцијал и ескпертиза од граѓанскиот сектор. Напредокот на 

земјата е наша заедничка цел заради која сите чинители ќе се вложат со сето 

знаење и можности. 

 

Досегашната слаба и недоволна искористеност на ЕУ фондовите од страна на 

државата ќе се подобри со директно вклучување на релевантните граѓански 

организации во процесите на планирање, програмирање и следење на 

искористеноста на овие фондови.  

 

 

3. Приоритетна област 3: Граѓанскиот сектор како чинител во социјално-

економскиот развој 

Развојот на социјалното претприемништво е важен фактор во подобрувањето 

на економско-социјалната состојба на граѓаните, зајакнување на социјалната 



кохезија и солидарноста. Согласно оваа приоритетна област, Советот ќе се 

залага за креирање на поттикнувачко правно опкружување за социјално 

претприемништво, активно вклучување на граѓанските организации во 

давањето услуги во социјалната сфера, промовирање и развој на волонтерство, 

како и кон подобрување на правната рамка и поттикнување на филантропски 

донации кон граѓанските организации. 

 

 

Клучни пораки: 

Државата активно ги вклучува граѓанските организации во градењето систем на 

социјални услуги, имајќи ги предвид нивните капацитети, досегашни искуства и 

директна теренска работа. 

 

Заеднички ќе подготвиме законска регулатива за социјалното 

претприемништво која нема да го ограничи, туку ќе го охрабри и поттикне 

неговиот понатамошен развој. 

 

Ќе ја зајакнеме солидарноста во општеството преку засилено поттикнување на 

волонтерската дејност и филантропијата. Во социјална држава никој не треба да 

зависи од нечија милост, таа значи изграден систем кој излегува во пресрет на 

секој што е во ранлива состојба.  

 

СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЈА  

 

• Веб-страници  

Сите информации што произлегуваат од работата на Советот ќе бидат објавени на 

постојната веб-страница на Одделението за соработка со невладини организации во 

Генерален секретаријат на Владата (https://www.nvosorabotka.gov.mk/) како и на веб 

страниците креирани од страна на граѓанските организации во насока на подобро 

информирање за работата на Советот. Зголемување на транспарентноста на работата 

на Советот ќе биде овозможена  и преку лајв-стриминг  на седниците на Советот на 

веб-страницата  www.dijalogkoneu.mk. Ова не само што ќе претставува значаен чекор 

кон зголемување на транспарентноста на Советот, туку исто така ќе придонесе кон 

поголема одговорност на членовите на Советот. Од друга страна, тоа ќе им овозможи 

на претставниците на граѓанските организации, другите засегнати страни и граѓаните 

да бидат навремено и непосредно информирани за важни прашања во врска со 

нивната работа, залагајќи се за поголемо ангажирање, повратни информации и 

зголемено учество и комуникација со членовите на Советот. 

 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/
http://www.dijalogkoneu.mk/


• Социјални медиуми (Faceebook, Instagram, YouTube) 

Социјалните медиуми ќе се користат со цел да се зголеми видливоста на работата на 

Советот и да се поттикнат граѓанските организации активно да партиципираат во 

дефинирањето на темите и прашањата кои ги сметаат за релевантни да бидат 

опфатени од страна на Советот. Ова значи дека е потребно отворање на 

профили/пејџови на Советот кои би ги воделе и ажурирале вработени во Оделението 

за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата. После 

секоја седница на Советот да се креираат инфографици, динамични банери или друг 

соодветен формат за информирање на пошироката јавност за донесените одлуки или 

прашањата отворени од страна на Советот. Објавените содржини ќе ги споделуваат 

сите вклучени организации што ќе го зајакне информирањето и кон внатрешните и кон 

надворешните целни групи.  

 

• Јавни дебати /консултации/ конференции 

Советот ќе ги искористи планираните јавни настани не само како дел од  

консултативниот процес и размена на искуства туку и како средство за комуникација за 

промовирање на своите активности и запознавање на засегнатите страни дека се 

потребни чекори за да се подобри општествената клима во насока на засилување на 

улогата на граѓанските организации. 

 

• Публикации (годишни извештаи, тематски публикации) 

Советот ќе објави и дистрибуира до сите релевантни засегнати страни публикација која 

ќе ги сумира ефектите од работата на годишно ниво, а таков вид на публикација може 

да се креира и доколку се оцени дека ГО би имале особен интерес. Преку ваквиот вид 

на публикации Советот не само што ќе ги запознае засегнатите страна со ефектите од 

својата работа туку ќе демонстрира и отчетност пред ГО што е особено значајно во 

насока на креирање на доверба во ова тело.  Во изготвувањето на публикациите ќе 

учестуваат членови на Советот и Одделението за соработка со невладини организации 

во Генерален секретаријат на Владата. 

  

• Соопштенија за јавност  

Советот ќе доставува до медиумите соопштенија за јавност секогаш кога ќе оцени дека 

информациите со кои се располага се релеватни за пошироката јавност. Соопштенија 

до јавноста можат да се доставуваат до медиумите и да се објавуваат на социјалните 

медиуми и за најава на седниците на Советот упатувајќи на можноста за директно 

следење на седниците преку лајв-стриминг. Соопштенијата за јавност ќе ги изготвува и 



доставува до медиумите Одделението за соработка со невладини организации во 

Генерален секретаријат на Владата. 

 

• Интервјуа и изјави за медиумите 

Членовите на Советот ќе ги користат интервјуата и изјавите кога сакаат да пренесат 

единствена порака од големо значење. Се препорачува за својот настап во јавноста 

членовите на Советот да ги известат и своите колеги информирајќи ги за пренесените 

пораки до јавноста. На овој начин не само што ќе се обезбеди информираност на сите 

членови на Советот туку и ќе се синхронизираат испратените пораки до јавноста.   

 

• Брифинзи за медиуми 

Советот може да организира брифинг за медиуми како начин за градење на одредена 

позиција кон прашања од интерес и за лобирање кај новинарите за добивање 

поддршка во однос на одредени позиции. Брифинзите за медиуми ќе се користат само 

во случаи кога Советот сака за одредено прашање да ги информира новинарите, а не 

особено јавноста. Брифинзите за медиуми ќе ги организираат членови на Советот во 

соработка со Одделението за соработка со невладини организации во Генерален 

секретаријат на Владата.  

 

• Неформални средби со новинарите 

Советот може да организира и неформални состаноци со новинарите, како начин за 

воспоставување на добри и стабилни односи со медиумите, со цел да се обезбеди 

нивната поддршка за активности на Советот кои се од пошироко општествено 

значење. Неформалните средби со новинари ќе ги организираат членови на Советот во 

соработка со Одделението за соработка со невладини организации во Генерален 

секретаријат на Владата.  

 


