


Цел на 
Стратегијата
2022-2024

Обезбедување на поттикнувачка и 
одржлива околина во која функционира 
и се развива граѓанското општество што 
овозможува динамични, независни, 
активни и одржливи граѓански 
организации коишто придонесуваат во 
зајакнување на демократското 
управување, ги рефлектираат интересите 
и потребите на граѓаните и се вклучуваат 
во структурен дијалог за унапредување 
на општеството



Приоритетни области

1. Нормативна, институционална и финансиска рамка за развој 
на граѓанското општество

2. Демократизација, активно учество на граѓанското општество 
во општествените процеси, во креирањето и следењето на 
политиките, со посебен фокус на процесот на интеграција во 
Европската Унија

3. Граѓанското општество како чинител во социјално-
економскиот развој



Спроведување, следење и известување

• Генерален секретаријат на Владата – организациона единица за 
соработка со невладини организации и Мрежа на државни 
службеници за соработка со граѓанското општество (квартални 
извештаи за Советот и годишен извештај за информирање на 
Владата)

• Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

• Министерства и други органи на државната управа

• Граѓански организации 



Методологија за подготовка на Извештајот

• Анализа на податоци, информации и документи доставени од членовите 
на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанското 
општество од ресорните министерства

• Анализа на одговорите на 296 граѓански организации на online анкета 10-
31.1.2023 (Прашалник за мерење на вредноста на индикаторите од 
Акцискиот план, дистрибуиран до сите граѓански организации со статус 
„активен“ (8.111) според Отворени податоци на Централен регистар

• Работилница со членовите на Мрежата (17.1.2023)

• Консултации со граѓански организации  преку www.nvosorabotka.gov.mk
(1-20.3.2023) и три јавни расправи (Гостивар, Скопје и Штип)

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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Унапредување на 
правната рамка за 

граѓанските 
организации 

Зајакнување на 
институционалната 
рамка и практиките 

на соработка 
помеѓу Владата, 

органите на 
државната управа и 

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



Клучни резултати во 2022 година

• Започна транспарентен и партиципативен процес на подготовка на 
измени на Законот за здруженија и фондации

• Работната група за реформа на системот на државно финансирање на 
граѓанските организации предложи одредби на две глави од законот: 
Државно финансирање на граѓанските организации и Фонд за поддршка 
и развој на граѓанското општество

• Значително е проширен обемот на отворени податоци за граѓанските 
организации на www.crm.com.mk

• 50,3% од граѓанските организации го препознаваат Советот за соработка  
меѓу Владата и граѓанското општество како релевантно тело за соработка 
и влијание во креирање политики за развој на граѓанското општество

http://www.crm.com.mk/


Приоритетна 
област 2

Унапредување на правната рамка за правото 
на мирно собирање и непосредно учество на 

граѓаните во одлучувањето

Зајакнување на партнерството во процесите 
поврзани со европската интеграција

Зголемување на вклученоста на граѓанските 
организации во процесот на креирање, 

спроведување, следење и оценување на 
политиките 



Клучни резултати во 2022 година

• Воспоставен механизам за подготовка на годишни Извештаи за процесот на 
консултации при подготовка на предлог-закони, користење на ЕНЕР и други 
механизми за консултации со граѓанските организации

• Во Одлуката за воспоставување на структурата за преговори за пристапување 
на РСМ во ЕУ се предвидува можност за учество на граѓански организации во 
работните групи за подготовка на преговарачките позиции

• Воспоставен е сеопфатен едукативен превентивен механизам против говор на 
омраза (МОН: нов Концепт за граѓанско образование во 8 и 9 одд. и прва 
година средно стручно образование; МВР: кампањи и обуки за превенирање 
на говор на омраза)



Приоритетна област 3

Развој на социјално претприемништво

Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач

Промовирање и развој на волонтерството

Поттикнување на граѓаните и деловниот сектор за поддршка и придонес за 
развој на граѓанското општество

Зголемено учество на граѓанските организации во давање услуги за потребите 
на заедницата



Клучни резултати во 2022 година

• Во подготовка е правна рамка за социјално претприемништво (Предлог-
закон за социјални претпријатија)

• Подготвен е Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за 
волонтерството, за надминување на предизвиците во имплементацијата 
и понатамошен развој на волонтерски практики

• Започнат е транспарентен и инклузивен процес на подготовка на измени 
на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности



Ризици за 
спроведување 
на Стратегијата 
кои настанале 
во 2022 година

• Нефункционален Совет за 
соработка меѓу Владата и 
граѓанското општество, поради 
бојкот на членовите од редот 
на граѓанските организации

• Отсуство на поддршка од 
Министерството за финансии 
на планираната реформа на 
системот на државно 
финансирање на граѓанските 
организации



Генерален секретаријат на Владата 
на Република Северна Македонија

Одделение за соработка со 
невладини организации

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