
Име на здружението Предлог-иницијатива

Бр. и датум 

на барање 

на мислење Надлежност Бр. и датум на одговор

1

Здружение на граѓани за заштита на 

правата и интересите на вработените во 

државната администрација и заштита 

на државниот имот ПРАВЕДНИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ, Скопје

Развивање на систем за евиденција и 

домаќинско управување со државните 

објекти од страна на државните 

институции

43-8438/1  

17.9.2020

МФ-Управа 

за имотно-

правни 

работи

2
Здружение на граѓани за заштита на 

животната средина ЕКОЗВОН, Скопје

Придобивки од целосно имплементирање 

на Законот за бучава и давање поголем 

приоритет во континуираните активности 

за намалување на штетните ефекти на 

бучавата по здравјето на населението во 

Република Северна Македонија

43-8434/1  

17.9.2020

МЖСПП             

МВР                   

МТВ

МВР 1312-82603/1 од 19.10.2020 нема 

забелешки;МЖСПП 11-3915/3 од 

20.10.2020 одржан состанок на 5.10, 

ќе се достави Иницијатива за 

промовирање на заштита од штетна 

бучава и подигање на јавната свест, 

како и едукација на населението - 

јавна кампања ...

3 Фондација Македонија презент, Скопје
Културно – информативен центар за деца 

со посебни потреби

43-8442/1  

17.9.2020
МТСП

10-5638/3 од 30.9.2020 - се поддржува 

иницијативата за формирање КИЦ за 

деца со посебни потреби

4

Здружение на уметници Македонски 

центар на Интернационален театарски 

институт Продукција, Скопје

Имплементирање на новиот закон и 

стратегија за култура

43-8566/1  

22.9.2020
МК

5
Македонски центар за меѓународна 

соработка МЦМС, Скопје

Реформирање на системот на државно 

финансирање на граѓанските организации

43-8938/1  

28.9.2020

МП, МФ, 

МТСП, ГС

МП 11-2191/1 од 16.10.2020 искажува 

спремност на соработка со НВО при 

реформи на законската регулатива; 

МФ 08-6003/2 од 20.11.2020 Не го 

подржува предлогот за формирање 

на Фонд, задржување на 

воспоставениот модел преку Одд.за 

соработка со НВО; ГС 43-8938/3 од 

17.11.2020 иницијативата е во 

согласност со Програмата за работа 

на ВРСМ 2020-2024-Демократија која 

работи за граѓаните

6
Македонски центар за меѓународна 

соработка МЦМС, Скопје

Основните податоци за регистрираните 

граѓански организации во Централниот 

регистар на РСМ се јавни и лесно достапни

43-8977/1  

28.9.2020

Централен 

регистар на 

РСМ

03-1073/2 од 13.10.2020 бесплатни 

податоци по поединечен субјект 

достапни на веб порталот на ЦРРСМ: 

ЕМВС, ЕДБ, Целосен назив, Скратен 

назив, Датум на основање, Правна 

форма, Правен статус, Адреса, 

Дополнителни информации (во 

стечај/во ликвидација), Претежна 

дејност, Големина (микро, мал, 

среден, голем).

Повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на                                                                                                                                                                            

Владата на Република Северна Македонија за 2021 година



7
Фондација Отворено општество 

Македонија, Скопје

Поддршка и развој на граѓанското 

општество

43-8946/1  

28.9.2020
МФ, МП, ГС

МФ 08-6004/2 од 20.11.2020 потребна 

е дополнителна анализа за Законот за 

игрите на среќа и за забавните игри, 

не е прифатлив предлогот за 

менување на класификација, а ќе 

настојува средствата за ГО да бидат 

планирани на соодветно расходно 

конто, заради следење и контрола; 

МП 11-2193/2 од 16.11.2020 

подготвеност за соработка со ГО за 

реформи на законската регулатива;                                    

ГС 43-8946/3 од 17.11.2020 

иницијативата е во согласност со 

Програмата за работа на ВРСМ 2020-

2024-Демократија која работи за 

граѓаните

8
Фондација Отворено општество 

Македонија, Скопје

Структурен дијалот со граѓанските 

организации

43-8947/1  

28.9.2020

СЕП, МТВ, 

МИОА, МП, 

МФ, МВР, 

МЗШВ, 

МОН, МТСП, 

МЛС, МЗ, 

МЖСПП

немаат забелешки:  МОН 11-1005/2 од 

13.10.2020, МТВ 02-6464/3 од 

15.10.2020; МФ 15-6007/2 од 

22.10.2020; МВР 13.1.1.-84863/1 од 

28.10.2020; МЛС 18-2000/2 од 

8.10.2020; МЖСПП 21-4023/2 од 

14.10.2020; МП 11-2190/2 од 

16.10.2020, подготвеност за соработка 

со НВО за реформи на позитивното 

законодавство      

9
Фондација Отворено општество 

Македонија, Скопје

Унапредување на политиките за 

интегритет

43-8976/1  

28.9.2020

МФ, МП, 

ЗПВРСМ за 

борба 

против 

корупција и 

криминал, 

човечки 

ресурси и 

одржлив 

развој

МФ-16-6921/2 од 8.10.2020 

иницијативата е од надлежност на МП 

и МИОА    МП 14-2196/2 28.10.2020 во 

тек се активности за проценка на 

усогласеноста на Законот за заштита 

на укажувачи, подзаконските акти се 

усвоени во 2016

10
Фондација Отворено општество 

Македонија, Скопје
Функционална правна држава

43-8949/1  

28.9.2020
МП, МФ

МП 08-2192/2 од 8.10.2020, во тек е 

подготовка на Закон за Судски буџет и 

Стратегии за човечки ресурси во 

судството и јавното обвинителство, а 

Предлог-законот за ништовност и 

поништување на првните последици 

од лустрацијата е подготвен и ќе биде 

повторно доставен до Собранието;                                                  

МФ 08-6005/1-2 - Буџетот на ЈО и 

Буџетот на Судската власт се изготвува 

врз база на пополнет буџеткси 

циркулар, а дадено е позитивно 

мислење на Годишниот план за 

вработување на ЈО

11 НВО Инфоцентар, Скопје

Менување на Законот за локална 

самоуправа и хармонизација со други 

законски акти

43-8941/1  

28.9.2020
МЛС

18-2001/1 од 7.10.2020, прашањето е 

веќе актуелизирано и ќе се земе 

предвид при измена на Законот за 

локалната самоуправа

12
Здружение на јавни службеници на 

Северна Македонија Прилеп
Сектор Образование

43-8981/1  

28.9.2020
МОН, МИОА

МОН-27-10125/3 од 7.10.2020, ќе 

предложи неколку иницијативи во 

ГПВРСМ 2021

13 Центар за развој на медиуми Скопје

Менување на медиумското законодавство 

и усогласување со новите Директиви и 

правила на ЕУ

43-8979-/1  

28.9.2020
МИОА



14 Здружение Конект Скопје
Предлог-измени на Законот за донации и 

спонзорства во јавните дејности

43-8978/1  

28.9.2020
МП, МФ

МП 11-2194/2 од 16.10.2020 

подготвеност за соработка со НВО за 

реформи на позитивното 

законодавство

15

Здружение за промовирање на 

електрични возила Електромобилност 

Скопје

Бесплатни патарини за електрични и 

приклучни хибридни возила

43-8933/1  

28.9.2020
МТВ

16

Здружение за промовирање на 

електрични возила Електромобилност 

Скопје

Обележување и соодветна евиденција на 

електричните возила во РСМ

43-8932/1  

28.9.2020
МВР

17

Здружение за промовирање на 

електрични возила Електромобилност 

Скопје

Воведување на повластена даночна стапка 

при увоз на електрични и приклучни 

хибридни возила

43-8931/1  

28.9.2020
МФ

18

Здружение за промовирање на 

електрични возила Електромобилност 

Скопје

Поставување на инфраструктура за брзи 

полначи на електрични возила во главните 

коридори во РСМ

43-8930/1  

28.9.2020
МТВ

19
Форум - Центар за стратешки  

истражувања и документација, Скопје
Надградба на децентрализацијата во РСМ

43-8936/1  

28.9.2020
МЛС

18-2002/2 од 8.10.2020 иницијативата 

е релевантна и ќе се земе предвид 

при измена на Законот за локалната 

самоуправа, како и во новата 

Стратегија за релионален развој и 

новиот Закон за рамномерен 

регионален развој, што се во 

подготовка

20

ХЕРА - Асоцијација за здравствена 

едукација и истражување, во име на 

Платформата за одржливост на 

сервисите за превенција на ХИВ

Законот за здравствена заштита да ги 

препознае граѓанските организации како 

даватели на услуги од здравствената 

заштита од посебно значење за јавното 

здравје и овозможи младите на возраст од 

16 - 18 години да имаат пристап до 

превентивни услуги за ХИВ и сексуално и 

репродуктивно здрвје

43-8934/1  

28.9.2020
МЗ

11-6735/3 од 15.10.2020, добра основа 

за анализа, дел опфатено со 

раб.верзија на Законот за 

здравствената заштита/4.2019

21

Институт за глобални политики и право 

Член 1 Скопје

Професионализација на македонската 

дипломатска служба

43-8935/1  

28.9.2020
МНР

22

Паблик - Асоцијација за истражување, 

комуникации и развој Скопје

Унапредување на средината во која се 

основаат и развиваат социјалните 

претпријатија во РСМ

43-8943/1  

28.9.2020
МТСП

23
Паблик - Асоцијација за истражување, 

комуникации и развој Скопје

Препознавање на социјалното менторство 

како социјална услуга за активација и 

зголемување на вработливоста на тешко 

вработливите лица

43-8945/1  

28.9.2020
МТСП

24 Рурална коалиција Куманово

Подобрени законски решенија и мерки 

кои што влијаат врз конкурентноста и 

одржливоста на секторот земјоделство и 

рурален развој 

43-8980/1  

28.9.2020
МЗШВ

25 Хелсиншки комитет за човекови права

Унапредување на заштитата на 

работничките права; Реформи во 

правосудството; Засилена и соодветна 

социјална заштита; Спречување и борба 

против делата од омраза; Унапредување 

на родовата еднаквост; Унапредување на 

состојбата со човековите права на ЛГБТИ 

луѓето

43-8982/1  

28.9.2020

МТСП, 

МП,МВР, 

МОН, МЗ

МОН-27-10129/3 од 7.10.2020, се 

прифаќа иницијативата, во ГРВРСМ 

2021 ќе се предложи нов Закон за 

учебници во основното и средното 

образование и нов Закон за средно 

образование;  МВР 13.1.2-84571/1 

27.10.2020 нема забелешки

26

СОС Детско село Северна Македонија

Квалитет за децата во вон-семејната 

заштита

43-9042/1  

28.9.2020
МТСП

10-5934/2 од 6.10.2020, предлозите се 

апсолвирани со Законот за социјална 

заштита од 2019

Иницијативите на граѓанските организации и одговоротите од ресорните министерства се објавени на www.nvosorabotka.gov.mk во делот Предлози од 

граѓански организации https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/77 


