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Покана за учество до граѓански организации 

Консултации со граѓански организации за 
утврдување на приоритетни области за финансирање на програмските активности на 

здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година 
 
Почитувани,  
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во соработка со Одделението за соработка 
со НВО во Генерален секретаријат (Одделението), ве поканува да земете учество во консултациите 
за утврдување на приоритетите за финансирање на граѓанските организации од Буџетот за 2020г. 
Консултациите се организираат во рамките на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно 
финансирање на граѓански организации“ која е финансирана од Европската Унија.  
  
Консултациите ќе се организираат во следните три градови и термини:  

- Скопје на 12 ноември (вторник) од 11 до 14 часот во хотел ТЦЦ Гранд Плаза   
- Битола на 14 ноември (четврток) од 11 до 14 часот во хотел Милениум  
- Штип на 15 ноември (петок) од 11 до 14 часот во граѓански ресурсен центар – Штип, 

простории на мултимедијалниот центар Канал 77) 
 
Консултациите ќе имаат за цел да ги идентификуваат неопходните приоритети на граѓаните и 
граѓанските организации кои би требало да бидат земени предвид кога се дефинира програмата на 
Владата за финансирање на граѓански организации за 2020г.  
 
Консултациите ќе се базираат на Одлуката на Владата за утврдување на стратешките приоритети во 
2020г. (сл. весник бр. 90/190). Поконкретно, ќе се дискутираат предлог приоритетите за финансирање 
на ГО на Одделението за соработка со НВО и работната група на Советот за соработка со и развој 
на граѓанскиот сектор за финансиска поддршка за 2020г., но ќе се овозможи простор за нови предлози 
за поддршка. 
Освен спроведените консултации на терен, се очекува Одделението да овозможи и он-лине 
консултации. Коментарите од спроведените консултации на терен и он-лине ќе бидат јавно достапни 
за сите.  
 
Во прилог дневен ред за консултации.  
 
Ве молиме да го потврдите вашето учество најдоцна до 11 ноември (понеделник) 2019г. на 
следната е-мејл адреса: fiv@mcms.mk. Во насловот на е-мејл пораката (subject) ве молиме наведете 
за кој град се пријавувате.  
 
За учесниците кои доаѓаат од други градови ќе биде покриен транспортот во висина на повратен 
автобуски билет. Во вашата пријава наведете од кој град доаѓате и оставете контакт информации 
(име и презиме, е-мајл и телефон). 

Со почит,  
Македонски центар за меѓународна соработка 
(МЦМС)  
 

Одделение за соработка со невладини 
организации во Генерален секретаријат  

Влада на Република Северна Македонија  
 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/3%20Odluka%20za%20strateski%20prioriteti%202020.pdf
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