АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2018 – 2020

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НОРМАТИВНА, ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Цели:
 Унапредување на правната рамка за 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
 Зајакнување на институционалната рамка и практиките за соработка помеѓу Владата, органите на државната управа и
граѓанските организации
МЕРКА 1: Измени на Законот за здруженија и фондации (во насока на воспоставување функционален модел за стекнување со статус на
организација од јавен интереси на проекти од јавен интерес имплементирани од организација која нема статус на организација од јавен
интерес, правно препознавање на неформалните групи, прецизирање на одредбите за непартиско дејствување и влијание на избори,
утврдување на условите за распределба и користење на средства од Буџетот на Република Македонија од граѓанските организации,
вклучително и спроведување на мониторинг на трошењето на средствата, како и гарантирање на независноста на граѓанските организации и
утврдување на правна рамка за јавно-цивилно партнерство)
АКТИВНОСТИ:

1.1. Иницирање и спроведување
на консултации со јавноста со цел
да се оцени спроведувањето на
Законот за здруженија и фондации
во претходниот период

ИНДИКАТОРИ

1. Одржани најмалку две јавни консултации
и/или тркалезни маси
2. Број на граѓански организации вклучени во
јавните консултации и тркалезни маси
3. Број на доставени коментари и забелешки
на спроведувањето на Законот
4. Заклучоците за спроведувањето на Законот

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Министерство за правда

2018,
3то тромесечје

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Генерален
секретаријат
3.000 денари

1

1.2. Анализа на потребите за
изменување на Законот за
здруженија и фондации (особено
во делот на воспоставување
функционален модел за
стекнување со статус на
организација од јавен интерес и на
проекти од јавне интерес
имплементирани од организација
која нема статус на организација
од јавен интерес , правно
препознавање на неформалните
групи, прецизирање на одредбите
за непартиското дејствување и
влијанија на избори, утврдување
на условите за распределба и
користење на средствата од
Буџетот на Република Македонија
од граѓански организации,
вклучително и спроведување на
мониторинг во трошењето на
средствата, како и гарантирање на
независноста на граѓанските
организации, утврдување на
правна рамка за јавно-цивилно
партнерство, вршење на
економски активности од
непрофитни организации)

за здруженија и фондации во претходниот
период се подготвени и објавени
1. Заклучоци за потребата да се измени
Законот за здруженија и фондации во делот на
организации од јавен интерес, правно
препознавање на неформалните групи,
непартиско дејствување и влијанија врз
избори, услови за распределба и користење на
средства од буџетот за граѓанските
организации,утврдување на правна рамка за
јавно-цивилно партнерство вршењето на
економски активности од непрофитни
организации и други области кои ќе бидат
идентификувани како неопходни за
изменување
2. Одржана е седницана Советот за соработка
со и развој на граѓанскиот сектор на тема
измени на Законот за здруженија и фондации
и земени се предвид заклучоците од
седницата на Советот

Министерство за правда
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

2018,
3то тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски
средства.
Активностите
ќе се вршат во
рамки на
редовните
работни
задолженија на
вработените

2

1.3. Подготовка на измени на
Законот за здруженија и фондации
врз основа на јавните консултации
(поврзано со активности 1.1. и 1.2.)

1. Подготвени се измените на Законот за
Министерство за правда
здруженија и фондации и тие содржат измени
во врска со:
- воспоставување функционален модел за
стекнување со статус на организација од јавен
интерес
- воспоставување функционален модел за
стекнување со статус на проекти од јавен
интерес имплементирани од организација која
нема статус на организација од јавен интерес
- правно препознавање на неформалните
групи
- прецизирање на одредбите за непартиско
дејствување и влијание на избори
- утврдување на условите за распределба и
користење на средствата од Буџетот на
Република Македонија од граѓанските
организации, вклучително и спроведување на
мониторинг во трошењето на средствата, како
и гарантирање на независноста на граѓанските
организации
- утврдување на правна рамка за јавноцивилно партнерство
- вршење на економски активности од страна
на непрофитни организации (обврски за
здруженијата и фондациите да го регулираат
спроведувањето на економските активности во
својот статут)

2018,
4то тромесечје

Поврзано со
Активност 1.2

МЕРКА 2: Анализа на ефектите и избор на најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
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2.1. Спроведување на јавни
консултации за предизвиците и
искуствата со цел изборна
најпогоден модел за даночен
третман на граѓанските
организации

2.2. Подготовка на нова
нормативна рамка за даночниот
третман на непрофитни
организации, согласно
препораките и заклучоците од
спроведувањето на активноста2.1.
2.3. Анализа на можностите за
даночно ослободување (ДДВ) за
кофинансираниот дел од
граѓанските организации на
одобрените проекти поддржани
од донатори (ЕУ, САД, земји
членки на ЕУ и држави со кои се
потпишани договори за

2018, 3то - 4то
тромесечје

1. Број на одржани јавни консултации и
тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации и
тркалезни маси
3. Број на координативни состаноци со
релевантните државни институции
4. Седница на Советот за соработка со и
развој на граѓанскиот сектор на тема
анализа на сегашната состојба во врска
со даночниот третман и препораките за
најпогоден модел за даночен третман на
граѓанските организации
5. Објавена е анализа за сегашната
состојба во врска со даночниот третман
и препораките за најпогоден модел за
даночен третман на граѓанските
организации
1. Подготвени се измени на закони
(и/или подзаконски акти) во однос на
даночниот третман на непрофитни
организации

Министерство за
финансии

Министерство за
финансии

2019,
1во тромесечје

1. Број на одржани јавни консултации
или тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации и
тркалезни маси
3. Број на координативни состаноци со
релевантните државни институции
4. Одржана е тематска седница на

Министерство за
финансии

2019,
2ро тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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билатерална соработка)

Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
5. Објавена е анализата за можностите
за даночно ослободување (ДДВ) за
кофинансираниот дел од граѓанските
организации на одобрените проекти
поддржани од донатори со препораки

2.3.1 Изработка на измени на
регулативата согласно
препораките од анализата
2.4. Подобрување на процесот на
регистрација на проекти во
Централната база на податоци за
странска помош ЦДАД на
Секретаријатот за европски
прашања

6.Усвоена е законската регулатива

1. Изготвено ново упатство за
регистрација на проекти во насока на
надминување на воочените проблеми, а
со цел поедноставување и забрзување
на постапката
2. Изготвенени наменски обрасци (1.
Барање за регистрација на проекти од
билатерална помош, 2. Барање за
регистрација на проекти од ИПА, 3.
Барање за регистрација на проекти од
суб-грантисти)

Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1

Секретаријат за
европски прашања

2018,
3то тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

3. Забрзана постапка на регистрација
преку делегирање на овластување за
потпис на потврди за регистрација на
проекти
4. Спроведени промотивно/едукативни
активности за целиот процес на
регистрација на проекти и на користење
на податоците на Централната база на
податоци за странска помош за крајни
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2.5. Ревизија на текстот на
Прирачникот - „Економски
активности: вршење дејност од
граѓанска организација“ согласно
најновите измени на законите
(и/или подзаконски акти) во однос
на даночниот третман на
непрофитни организации
2.6. Изработка на едукативен
модул за државните службеници
кои работат на спроведување на
даночното законодавство
2.7. Спроведување на обуки за
државните службеници кои
работат на спроведување на
даночното законодавство
2.8. Годишен мониторинг на
спроведувањето на Прирачникот

корисници (институциите на Република
Македонија, донаторите, граѓанскиот
сектор, економските оператори и др.)
1. Формирана е работна група за
ревизија на Прирачникот
2. Број на претставници од граѓанските
организации во работната група
3. Ревидиран е Прирачникот
4. Ревидираниот Прирачник е јавно
достапно

Министерство за
финансии

2019,
2ротромесечје

1. Изработен е едукативниот модул
2. Изработено е и објавено
Упатство/Прирачник за едукативниот
модул

Министерство за
финансии

2020,
1во тромесечје

1. Спроведени се 4 работилници
2. Обучени се 60 државни службеници

Министерство за
финансии

2020,
2ро тромесечје

1. Изработени се (електронски) обрасци
за известување во врска со
спроведувањето и употребата на
Прирачникот од институциите
2. Предлог Годишниот извештај за
спроведувањето и употребата на
Прирачникот е разгледан на седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
3. Годишниот извештај за
спроведувањето и употребата на
Прирачникот е јавно достапен

Министерство за
финансии

2020,
3то тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задложенија на
вработените
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МЕРКА 3: Уредување на начинот на евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на
дејности со кои може да се стекне добивка
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

3.1. Оцена и анализа на постојната
пракса и законска и подзаконска
рамка за евидентирање и
финансиско известување на
деловните настани кои
произлегуваат од вршењето на
дејности со кои може да се стекне
добивка, како и за јавно
објавување на финансиските
податоци од работењето на
граѓанските организации

1. Број на одржани тематски јавни
консултации или тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во тематските јавните
консултации и тркалезни маси
3. Број на координативни состаноци со
релевантните државни институции
4. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор во врска со оцената и
анализата на постојната пракса и
законска и подзаконска рамка за
евидентирање и финансиско
известување на деловните настани кои
произлегуваат од вршењето на дејности
со кои може да се стекне добивка, како и
за јавно објавување на финансиските
податоци од работењето на граѓанските
организации
5. Објавен е извештај за постојната
пракса и законска и подзаконска рамка
за евидентирање и финансиско
известување на деловните настани кои
произлегуваат од вршењето на дејности
со кои може да се стекне добивка, како и
за јавно објавување на финансиските
податоци од работењето на граѓанските

Министерство за
финансии

2019, 1во 2ротромесечје

Управа за јавни
приходи
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации
Министерство за
правда

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот сектор поврзано со
Активност 9.1

Централен регистар на
РМ
Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор
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3.2. Изготвување на подобрена
законска и подзаконска рамка за
евидентирање и финансиско
известување на деловните настани
кои произлегуваат од вршењето на
дејности со кои може да се стекне
добивка, како и јавно објавување
на финансиските податоци од
работењето на граѓанските
организации, како резултат на
оценката и анализата на
постојната пракса и законската
рамка (врска со активност 3.1)

3.3. Јавно објавување на
финансиските податоци од
работењето на граѓанските
организации

организации, со препораки за
надминување на констатираните
недостатоци
1. Изготвена е подобрена законска
рамка за евидентирање и финансиско
известување на деловните настани кои
произлегуваат од вршењето на дејности
со кои може да се стекне добивка, како и
јавно објавување на финансиските
податоци од работењето на граѓанските
организации
2. Број на одржани состаноци помеѓу
претставниците на Министерството за
финансии и другите надлежни органи на
државна управа
3. Подготвени се обрасци (на хартијаи
електронски) кои може да ги користат
граѓанските организации заради
собирање на финансиски податоци за
активностите со кои се стекнува добивка,
остварени во претходната фискална
година
4. Спроведени се јавни консултации за
спроведување на алатките по првата
година од имплементација
1. Јавно објавување на финансиските
податоци од работењето на граѓанските
организации, со прецизирана форма и
содржина на годишните финансиски
извештаи

Министерство за
финансии

2019, 3то - 4то
тромесечје

Управа за јавни
приходи
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Министерство за
правда
Централен регистар на
РМ

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
2ротромесечје
соработка со невладини
организации
Централен регистар на
Република Македонија

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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3.4. Организирање на тематска
тркалезна маса со претставници на
непрофитните организации со цел
да се разговара за напредокот и да
се препорачаат дополнителни
подобрувања за јавната контрола
на финансиските активности на
непрофитните организации

1. Организирана е тематска тркалезна
маса
2. Број на граѓански организации
вклучени во дискусијата на тркалезната
маса
3. Заклучоците од тематската тркалезна
маса јавно се објавени
4. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор во врска со
дополнително подобрување на јавната
контрола на финансиските активности на
непрофитните организации

Министерство за
правда
Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
3то тромесечје
соработка со невладини
организации
Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

Генерален
секретаријат
3.000 денари
Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1

Министерство за
финансии

МЕРКА 4: Подготовка на подобрена законска и подзаконска рамка за сметководството на непрофитните организации
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

4.1. Оцена и анализа на Законот за
сметководство на непрофитните
организации и на подзаконските
акти во консултации со граѓанските
организации

1. Број на одржани јавни консултации
или тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации и
тркалезни маси
3. Број на координативни состаноци со
релевантните државни институции
4. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
5. Објавена е анализа на Законот за
сметководство на непрофитните
организации и на подзаконските акти

Министерство за
финансии

2019, 1во – 2ро
тромесечје

Управа за јавни
приходи
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Генерален
секретаријат
3.000 денари
Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1

Министерство за
правда
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Централен регистар на
Република Македонија

4.2. Подготовка на законска и
подзаконска рамка за
сметководството на непрофитните
организации, согласно
препораките и заклучоците од
спроведувањето на активноста 4.1.

1. Изготвени се законски и подзаконски
прописи за сметководството на
непрофитните организации

Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор
Министерство за
финансии

2019,
3то - 4то
тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 5: Анализа и измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри од аспект на европските практики и домашните потреби
АКТИВНОСТИ:

5.1. Спроведување на анализа на
потребите и можностите за
распределба на средства
остварени од игрите на среќа,
анализа на структурата на
националните инвалидски
организации и компаративна
анализа на регулирањето на
распределбата на средствата од
игрите на среќа во други држави членки на ЕУ

ИНДИКАТОРИ

1. Формирана е работна група за
анализата на потребите
2. Број на институции застапени во
работната група
3. Број на граѓанските организации
застапени во работната група
4. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор во врска со
распределбата на средствата од игрите
на среќа
5. Спроведена е анализа на потребите и
јавно е објавена (вклучително и
прашањето на неподигнатите

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

Министерство за труд и
социјална политика
Министерство за
финансии

Министерство за
правда
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

2019,
2ро тромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените.
Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1
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5.2. Вршење на јавни консултации
за потребата да се прошират
активностите на граѓанските
организации финансирани од
средствата од игрите на среќа

добивки,анализа на структурата на
националните инвалидски организации
и компаративна анализа за
распределбата на средствата од игрите
на среќа во други држави-членки на ЕУ)
1. Број на одржани јавни консултации и
тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации и
тркалезни маси
3. Извештајот за јавните консултации
е подготвен и јавно е објавен

Генерален секретаријат 2019, 1во- Одделение за
2ротромесечје
соработка со невладини
организации

Генерален
секретаријат
3.000 денари

Министерство за
финансии
Министерство за труд и
социјална политика

5.3. Подготвување на измени на
Законот за игрите на среќа и за
забавните игри

1. Проширени се областите со
активности на граѓанските организации
кои може да се финансираат преку
средства од игрите на среќа
2. Додадени се области од развојот на
граѓанскиот сектор кои може да се
финансираат преку средства од игрите
на среќа
3. Дополнет е член 16 од Законот (став 2
и 6) во врска со финансиските
ограничувања
4. Утврден е систем на годишни одлуки
за распределба на средствата од игрите
на среќа

Министерство за
правда
Министерство за
финансии

2019,
4то тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените.
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5.4. Подготвување на годишна
одлука на Владата за распределба
на средствата од игрите на среќа
врз основа на претходно
спроведена анализа

1. Број на усвоени одлуки за
распределба на средства од игрите на
среќа
2. Број на подрачја кои се финансирани
со средства од игрите на среќа
3. Воспоставен е модел за распределба
на средства од игрите на среќа врз
основа на проценти

Министерство за труд и
социјална политика

2020,
1во тромесечје

Министерство за труд
и социјална политика
66.000.000 денари
годишно

МЕРКА 6: Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален
развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

6.1. Спроведување на анализа на
потребите за воспоставување
транспарентен и доверлив модел
за државно финансирање со
воспоставување единствен фонд
за институционален развој на
граѓанските организации и за
кофинансирање на ЕУ проекти со
компаративна анализа од другите
земји

1. Формирана е работна група за
анализата на потребите
2. Број на институции застапени во
работната група
3. Број на граѓански организации
застапени во работната група
4.Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
5. Спроведена е анализа на потребите и
јавно е објавена (вклучително и
компаративна анализа од други држави)
1. Оценка за финансискиот капацитет на
единствениот фонд за кофинансирање;
2. Оценка за финансискиот капацитет на
единствениот фонд за институционален
развој.

Генерален секретаријат 2019,
- Одделение за
2ро тромесечје
соработка со невладини
организации

6.2. Спроведување на анализа за
обемот на моделот за државно
финансирање со формирање
единствен фонд за и
институционален развој на
граѓанските организации и
кофинансирање на ЕУ проекти

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
1во тромесечје
соработка со невладини
организации
Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените.

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задложенија на
вработените.

12

6.3. Усвојување на законска
регулатива за Воспоставување
транспарентен и доверлив модел
за државно финансирање со
формирање единствен фонд за
институционален развој на
граѓанските организации и за
кофинансирање на ЕУ проекти на
граѓанскиот сектор
6.4. Воспоставен е транспарентен и
доверлив модел за државно
финансирање и формиран е
единствен фонд за
институционален развој на
граѓанските организации и
кофинансирање на ЕУ проекти
6.5. Формирање на меѓуресорска
комисија за координација на
јавното финансирање на
проектите и програмите на
граѓанските организации во
согласност со усвоената законска
регулатива за Воспоставување
транспарентен и доверлив модел
за државно финансирање со
формирање единствен фонд за
институционален развој на
граѓанските организации и за
кофинансирање на ЕУ проекти
6.6. Воспоставување систем за
годишна анализа на потребите
(секторска анализа) и годишно
планирање на повиците за

Усвоена е законската регулатива

Влада на Република
Македонија

2020,
1во тромесечје

Министерство за
финансии

1. Единствениот фонд е формиран
2. Обезбедени се средства за
кофинансирање на проектите на ЕУ
3. Обезбедени се средства за
институционален развој на граѓанскиот
сектор
1. Формирана е меѓуресорска комисија
2. Листа на членови на меѓуресорската
комисија
3. Број на одржани седници
4. Број на јавни институции кои ги
усогласиле интерните акти со
подзаконскиот акт за доделување на
средства за проекти и програми кои ги
спроведуваат граѓанските организации

1. Подготвен е образец за подготовка на
секторската анализа
2. Подготвен е образец за подготовка на
Годишниот план за повици за

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
1во тромесечје
соработка со невладини
организации
Министерство за
финансии
Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
2ро тромесечје
соработка со невладини
организации
постојано

Министерство за
финансии

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
2ро тромесечје
соработка со невладини
организации

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените.

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
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доставување предлози од
граѓански организации кои ќе се
финансираат од државниот буџет,
во согласност со усвоената
законска регулатива за
Воспоставување транспарентен и
доверлив модел за државно
финансирање со формирање
единствен фонд за
институционален развој на
граѓанските организации и за
кофинансирање на ЕУ проекти

доставување предлог проекти
3. Број на институции кои подготвиле
секторска анализа
4. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор во врска со
секторската анализа
5. Спроведени се јавни консултации за
приоритетите кои ќе се финансираат од
државниот буџет
6. Одржана е седница на меѓуресорската
комисија за приоритетите кои ќе се
финансираат од државниот буџет
7. Објавување на секторската анализа и
на Годишниот план за повици за
доставување на предлог проекти

редовните работни
задолженија на
вработените

Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1

МЕРКА 7:Донесување на правно обврзувачки подзаконски акт за распределба на средства на граѓанските организации од јавни извори и
унапредување на координацијата, како и транспарентноста и отчетноста во користењето на средствата, во согласност со усвоената законска
регулатива за Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со формирање единствен фонд за институционален
развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти
АКТИВНОСТИ:

7.1. Спроведување на јавни
консултации за подзаконскиот акт
за доделување на средства од
јавни извори за проекти и
програми кои ги спроведуваат
граѓанските организации

ИНДИКАТОРИ

1. Број на одржани јавни консултации и
тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации
3. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор за предлог уредбата
4. Извештајот за јавните консултации е
подготвен и јавно е објавен

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Генерален секретаријат 2020, –2ро
- Одделение за
тромесечје
соработка со невладини
организации
Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Генерален
секретаријат
3.000 денари
Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1
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7.2. Усвојување на подзаконски акт
за доделување средства од јавни
извори за проекти и програми кои
ги спроведуваат граѓанските
организации

1. Усвоен е подзаконски акт за
доделување на средства за проекти и
програми кои ги спроведуваат
граѓанските организации

Влада на Република
2020,
Македонија
2ротромесечје
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

7.3. Изработка на Прирачник за
примена на подзаконскиот акт за
доделување на средства од јавни
извори за проекти и програми кои
ги спроведуваат граѓанските
организации

1. Објавен е Прирачникот за примена на
подзаконскиот акт за доделување на
средства од јавни извори за проекти и
програми кои ги спроведуваат
граѓанските организации
2. Објавена е документација за повиците
за доставување на предлог проекти

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
3тотромесечје
соработка со невладини
организации

7.4. Изработка на сеопфатна
програма за обука на државните
службеници за спроведување на
подзаконскиот акт за доделување
на средства од јавни извори за
проектите и програмите кои ги
спроведуваат граѓанските
организации
7.5. Воспоставување на систем за
мониторинг на спроведувањето на
подзаконскиот акт за доделување
на средства од јавни извори за
проекти и програми кои ги
спроведуваат граѓанските
организации

1. Изработена е сеопфатна програма за
обука
2. Број на спроведени обуки
3. Број на обучени државни службеници

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
3тотромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

1. Изработени се обрасци за
известување за употребата на
доделените средства од јавни извори за
проекти и програми на граѓанските
организации
2. Број на институции кои известуваат за
доделените средства
3. Број на годишни извештаи за
доделените средства прифатени од
Владата
4. Број на објавени годишни извештаи за

Генерален секретаријат 2020,
- Одделение за
3тотромесечје
соработка со невладини
организации

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
Генерален
секретаријат
6.000 денари

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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доделените средства
МЕРКА 8: Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач во правната регулатива, оперативните програми и
социјалниот дијалог
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

8.1. Анализа на регулативата во
доменот на работните односи, со
цел препознавање на спецификите
на граѓанските организации како
работодавач

1. Број на одржани јавни консултации
или тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации и
тркалезни маси
3. Број на координативни состаноци со
релевантните државни институции
4. Одржана е тематска седница на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
5. Објавена е анализата на регулативата
во доменот на работните односи, со цел
препознавање на спецификите на
граѓанските организации како
работодавач, со препораки

Министерство за труд и
социјална политика

2019,
3то тромесечје

8.2 Изработка на измени на
регулативата согласно
препораките од анализата

1. Усвоени измени на регулативата
согласно препораките од анализата

Агенција за
вработување на
Република Македонија

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 9: Воспоставување независен, репрезентативен, оперативен и ефективен Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и
обезбедување на негова редовна работа
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
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9.1. Обезбедување на редовна
работа на Советот за соработка со
и развој на граѓанскиот сектор

9.2. Изработка на ефикасни
методи за консултирање и
информирање на граѓанските
организации за работата на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор така што
Советот да стане ефективен
механизам за оформување на
политиките за граѓанскиот сектор

9.3. Спроведување на стратешко
планирање на работата на Советот

9.4. Воспоставување на механизам
(алатки) за комуникација интерно
помеѓу членовите на Советот, но и
кон јавноста, вклучувајќи ја и
Мрежата на државни службеници

1. Обезбедена е квалитетна техничка
поддршка за работата на Советот
2. Број на одржани седници на Советот
3. Број на закони, подзаконски акти и
други акти за кои Советот дал свое
мислење
1. Изработена е и функционална веб
страницата на Советот, со постојано
ажурирани податоци;
2. Изработен е регистар на граѓански
организации со активни е-маил
адреси за полесна дисеминација на
сите извештаи, анализи и останати
активности на Советот 3.Изработени
се и објавени годишни извештаи за
работата на Советот
4. Формирани се работни групи во рамки
на Советот
1. Спроведено е стратешко планирање
на работата на Советот
2. Врз основа на спроведеното стратешко
планирање дадени се препораки за
подобрување на работата на Советот

Генерален секретаријат 2018,
- Одделение за
2ро тромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

Генерален
секретаријат
45.000 денари

Генерален секретаријат 2018, 2ро
- Одделение за
тромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

1.
Воспоставена
е
ефективна
комуникациска
стратегија/План
за
комуникација на Советот
2. Број на спроведени обуки за
членовите на Советот (за подобрување

Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

Генерален
секретаријат –
твининг проект
„Понатамошно
институционализира
ње на структурирани
механизми за
соработка помеѓу
Владата и граѓанскиот
сектор“
Генерален
секретаријат –
твининг проект
„Понатамошно
институционализира
ње на структурирани

2018,
2ротромесечје

Генерален секретаријат
– Одделение за
соработка со невладини
организации

Генерален секретаријат

2018,
3тотромесечје
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за соработка со граѓанскиот сектор

механизми за
соработка помеѓу
Владата и граѓанскиот
сектор“

на мотивациските и комуникациските – Одделение за
вештини, тимска работа, меѓусекторска соработка со невладини
организации
комуникација и сл.)

МЕРКА 10: Унапредување на статусот на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат во насока на
создавање овозможувачка средина за граѓанскиот сектор
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

10.1. Измена на организациската
структура на Одделението за
соработка со невладини
организации во Генералниот
секретаријат со цел да стане
сектор

1. Подготвен е нацрт подзаконски акт кој
ќе ја подобри организациската
структура на Одделението за
соработка со невладини организации
од Генералниот секретаријат
2. Спроведени се консултации за
подзаконскиот акт
3. Подзаконскиот акт е донесен;
4. Преку новата систематизација,
обезбеден е доволен обем на работа;

Генерален секретаријат

2018,
4то тромесечје

10.2. Развивање на активности за
градење на капацитетите на
Одделението/Секторот за
соработка со невладини
организации во следниот период

1. Број на обуки на кои присуствувале
вработените од Одделението
2. Редовно се врши пренос на знаење со
релевантните институции во регионот
и Европа

Генерален секретаријат 2018,
- Одделение за
2ротромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Генерален
секретаријат твининг проект
„Понатамошно
институционализира
ње на структурирани
механизми за
соработка помеѓу
Владата и граѓанскиот
сектор“

МЕРКА 11: Зајакнување на капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот сектор и унапредување на методите
за комуникација и координација на членовите на мрежата
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АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

11.1. Изработка на модули за
обука на членовите на Мрежата на
државни службеници за соработка
со граѓанскиот сектор со фокус на
начините за соработка меѓу
институциите и граѓанскиот сектор

1. Изработени се соодветни едукативни
модули за државните службеници
2. Организирани се најмалку две обуки
годишно
3. Број на учесници во сите модули за
обука

Генерален секретаријат 2018,
- Одделение за
2ро тромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

11.2. Воспоставување на
функционални механизми за
координација меѓу членовите на
Мрежата

1. Број на координативни состаноци на
Мрежата
2. Број на органи и институции кои се
вклучени во координативните
активности
3. Подготвени се критериуми за
избор/номинација на државните
службеници одговорни за соработка со
граѓанските организации во секое
министерство
4. Списокот на членови и нивни
заменици во Мрежата на државни
службеници за соработка со
граѓанските организации се ажурира на
редовна основа и се објавува на веб
страницата www.nvosorabotka.gov.mk

Генерален секретаријат 2018,
- Одделение за
2ро тромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Генерален
секретаријат твининг проект
„Понатамошно
институционализира
ње на структурирани
механизми за
соработка помеѓу
Владата и граѓанскиот
сектор“
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 12: Зголемување на достапноста и дисеминацијата на јавните податоци за регистрираните граѓански организации во Централниот
регистар на Република Македонија
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АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

12.1. Подобрување на базата на
регистрирани граѓански
организации во Централниот
регистар, каде треба да бидат
проширени јавно достапните
информации за регистрираните
граѓански организации

1. Слободно и отврено достапни се
основните податоци за
регистрираните субјекти во
Централниот регистар на РМ (ЕМБС,
назив, адреса, правна форма
(организационен облик), датум на
основање, големина, статус
(активен/неактивен/во постапка за
утврдување/избришан),
дополнителни информации (во
стечај/во ликвидација) и дејност
(шифра и опис)
1. Процедурите се изменети, така што
јавните донатори ќе ги бараат сите
неопходни податоци за распределба
на нивните средства директно од
Централниот регистар, наместо од
апликантите

Централен регистар на
Република Македонија

2018,
4то тромесечје

Централен регистар на
Република Македонија

2018,
4то тромесечје

12.2. Подобрување на правната
рамка за постапките за добивање
на потребните информации од
Централниот регистар со цел јавно
финансирање на проектите и
програмите на граѓанските
организации

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ

МЕРКА 13: Промовирање и поттикнување на добрите практики за соработка со граѓанските организации на локално ниво
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

13.1. Воспоставен е
комуникациски систем и пракса за
размена на искуства за поддршка
на развојот на граѓанскиот сектор

1. Организиран е најмалку еден состанок
квартално за размена на добри
практики меѓу органите на централно
и локално ниво (на пример, јавно
финансирање, учество во процесот

Министерство за
локална самоуправа

2018,
4то тромесечје

Генерален секретаријат
- Одделение за

Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
За 2018-Генерален
секретаријат твининг проект
„Понатамошно
институционализира
ње на структурирани
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на локално ниво

на креирање политики)
2. Број на донесени локални документи
и други механизми за соработка со
граѓанските организации

механизми за
соработка помеѓу
Владата и граѓанскиот
сектор“

соработка со невладини
организации
Заедница на единиците
на локалната
самоуправа

МЕРКА 14: Подобрување на комуникацијата и зголемување на видливоста на Одделението за соработка со невладини организации, Советот за
соработка со и развој на граѓанскиот сектор и граѓанските организации во јавноста
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

14.1. Организирање на „Отворени
денови за иницијативи на
граѓанските организации“

1. Број на организирани „Отворени
денови за иницијативи на граѓанските
организации“ годишно
2. Број на граѓански организации и
граѓани
кои
учествуваат
во
„Отворените денови за иницијативи на
граѓанските организации“
3. Број на објави во медиумите во врска
со „Отворените денови за
иницијативи за граѓанските
организации“
1. Веб страницата
www.nvosorabotka.gov.mk е подобрена
со информации и бази на податоци
2. Веб страницата
www.nvosorabotka.gov.mk е централно
место за објавување на информации за
отворените повици за доставување
предлог проекти
3. Се изготвуваат редовни билтени и се

Канцеларија на
претседателот на
Владата

2018,
3то тримесечје,
а подоцна
еднаш годишно

14.2. Подобрување на веб
страницата
www.nvosorabotka.gov.mk со
информации и бази на податоци

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

Генерален секретаријат 2018,
- Одделение за
3то тромесечје
соработка со невладини
организации
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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споделуваат со јавноста
4. Креирани се страници на социјалните
мрежи преку кои се споделуваат
информации од веб страницата
www.novosorabotka.gov.mk
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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 ЕУ
Цели:
 Зголемување на вклученоста на граѓанските организации во процесот на креирање, спроведување, следење и оценување
на политиките
 Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската интеграција

МЕРКА 15: Унапредување на примената на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики
АКТИВНОСТИ:

15.1. Следење на спроведувањето
на Кодексот на добри практики за
учество на граѓанскиот сектор во
процесот на креирање политики

15.2. Усвојување на измени на
Кодексот на добри практики за
учество на граѓанскиот сектор во
процесот на креирање политики
согласно резултатите од
мониторингот

15.3. Изработка на модел за
вклучување и избор на граѓанските

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

1. Годишниот извештај за спроведување
на Кодексот на добри практики за
учество на граѓанскиот сектор во
процесот на креирање политики за
претходната година се доставува до
Владата и се објавува еднаш годишно,
најдоцна до 15 април во тековната
година
1. Препораките од овие годишни
извештаи се спроведени во пракса;
2. Органите на државната управа
подготвуваат извештаи во врска со
консултациите за секоја поединечна
јавна консултативна средба кои
содржат информации за добиените
забелешки и коментари
1. Изработка на модел за вклучување и
избор на граѓанските организации во

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

Постојано најдоцна до 15
април за
претходната
година

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Влада на Република
Македонија

2019,
1во тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.

2019,
1во тромесечје

Генерален
секретаријат

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации
Генерален секретаријат
- Одделение за
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организации во работните групи на
органите на државната управа

работните групи на органите на
државната управа од страна на
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
2. Одржани се консултации во врска со
моделот за вклучување и избор на
граѓанските организации во
работните групи на органите на
државната управа
3. Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор предложи модел
за вклучување и избор на граѓанските
организации во работните групи на
органите на државната управа
4. Подготвена е рагулатива (упатство,
измена на Деловникот за работа на
Владата и сл.) за вклучување и избор
на граѓанските организации во
работните групи на органите на
државната управа
5. Број на претставници од граѓанскиот
сектор во работните групи на
органите на државната управа

3.000 денари

соработка со невладини
организации
Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

МЕРКА 16: Соработка со постојните ефективни тематски мрежи на граѓанските организации за структуриран дијалог во процесот на креирање,
спроведување, следење и оценување на политиките
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

16.1. Идентификување и активно
вклучување на тематските мрежи
на граѓански организации во
работни групи за изработка на

1. Направена е анализа/преглед на
постојните тематски
мрежи/платформи на граѓанските
организации и нивната структура

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

2018,
4то тромесечје
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
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прописите и стратешките
документи

16.2. Обезбедување редовна
комуникација на органите на
државната управа со тематските
мрежи на граѓански организации

16.3. Активно вклучување на
граѓанските организации во
процесот на креирање,
спроведување, следење и
оценување на политиките за
унапредување на
човековите/правата на етничките
заедници , јакнење на социјалната
кохезија и градење на концептот
„Едно општество за сите“

2. Број на претставници од постојните
тематски мрежи на граѓанските
организации кои учествуваат во
работните групи на органите на
државната управа
1. Број на одржани консултативни
средби на органите на државната
управа со тематските мрежи на
граѓански организации
2. Информациите за процесот на
креирање, спроведување, следење и
оценување на политиките постојано
се дистрибуираат до тематските
мрежи на граѓанските организации
преку различни начини за
комуникација
1. Број на одржани дискусии / форуми /
тркалезни маси со постојните
ефективни тематски мрежи на
граѓански организации, граѓанските
организации што ги претставуваат
етничките заедници и оние кои
работат на планот на промоција на
меѓуетничките односи и меѓукултурниот дијалог
2. Број на претставници од граѓанскиот
сектор во работните групи на
органите на државната управа
3. Направена е анализа/преглед на
граѓанските организации за учество во
креирањето и мониторингот на
политиките за унапредување на
човековите/правата на етничките

редовните работни
задолженија на
вработените

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

2018,
4то тромесечје

Секретаријат за
спроведување на
Рамковниот договор

2018,
4то тромесечје

Постојано

Постојано
Агенција за остварување
на правата на
заедниците

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации
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заедници, јакнење на социјалната
кохезија и градење на концептот
„Едно општество за сите“.
МЕРКА 17: Анализа на потребите и можностите за законско уредување на постапката за изготвување на закони и акти на единиците на
локалната самоуправа во консултации со засегнатите страни
АКТИВНОСТИ:

17.1. Оценување на правната
рамка за постапката за
изготвувањена закони и акти на
единиците на локалната
самоуправавоконсултација со
засегнатите страни

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

1. Оценување на постојната правна
рамка и практики и објавување на
анализата, заедно со препораки за
воведување нови законски решенија
2. Препораките за подобрување на
правната рамка се спроведени

Министерство за правда

2020,
1во тромесечје

Министерство за
локална самоуправа
Министерство за
информатичко
општество и
администрација

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации
МЕРКА 18: Вклучување на теми за учество во процесите за креирање политики и донесување закони во програмите за обука на
административните службеници
АКТИВНОСТИ:

18.1. Развивање на програми за
обука за административните
службеници за причините и
начинот на кој може ефективно да

ИНДИКАТОРИ

1. Организирани се најмалку две обуки
годишно
2. Број на обучени административни
службеници

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

2019, 3то - 4то
тромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Генерален
секретаријат
6.000 денари

Постојано
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се спроведе процесот на јавни
консултации

18.2. Изработка на Упатство за
административните службеници за
ефективно вршење на јавни
консултации

1. Упатството е изработено и
дистрибуирано со примери од добри
практики, совети и алатки за
подготовка и вршење на
консултациите

Министерство за
информатичко
општество и
администрација
Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

2019, 3то - 4то
тромесечје

Министерство за
информатичко
општество и
администрација

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 19: Унапредување на можностите за консултации со засегнатите страни преку Единствениот национален електронски регистар (ЕНЕР) и
поттикнување за негово користење
АКТИВНОСТИ:

19.1 Надградување на ЕНЕР со
можност за поднесување на
онлине иницијативи и предлози од
засегнатите страни и интеракција
со министерствата, како и
донесување на насоки за
користење на системот за еседници и ЕНЕР
19.2.Зголемување на употребата на
ЕНЕР од страна на органите на
државната управа

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

1. % на нацрт Извештаи за ПВР и нацрт
закони објавени на ЕНЕР за кои е
запазена процедурата за навремено
објавување

Министерство за
информатичко
општество и
администрација

2018, 4то
тромесечје

1. Број на предлози на закони објавени
на ЕНЕР
2. Број на органи на државната управа
кои имаат спроведено консултации
преку ЕНЕР

Министерство за
информатичко
општество и
администрација

2019,
1во тромесечје
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
1.200.000 денари

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
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19.3. Зголемување на употребата
на ЕНЕР од граѓанскиот сектор и
граѓаните

3. Број на Извештаи за ПВР кои содржат
информации за спроведени
консултации. Од спорведениот процес
на консултации со засегнатите страни,
министерствата во Извештајот за ПВР
внесуваат информации за начинот на
вклучување на засегнатите страни;
податоци за засегнатите страни кои
учествувале во процесот; ставовите
искажани во текот на јавните расправи,
односно мислењата, забелешките и
сугестиите добиени по писмен пат или
објавени на ЕНЕР и порталот Едемократија; мислењата, забелешките
и сугестиите кои не биле прифатени од
страна на министерството и
образложение за причините
1. Спроведена е јавна кампања за
можностите за користење на ЕНЕР
2. Број на регистрирани граѓани и
граѓански организации

задолженија на
вработените

Министерство за
информатичко
општество и
администрација

2019,
1во тромесечје
Постојано

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 20: Соработка со претставници на граѓанските организации во спроведување на наставни програми, кроскурикуларни/интегрирани
содржини и воннаставни активности во училиштата поврзани со темите: демократија и граѓанско образование
АКТИВНОСТИ:

20.1. Спроведување анализа за
ефектите од реализацијата на
наставни програми,
короскурикуларни/интегрирани

ИНДИКАТОРИ

1. Направена анализа за ефектите од
спроведување на наставни програми,
кроскурикуларни/интегрирани
содржини и воннаставни активности

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Министерство за
образование и наука

2019,
2ро тромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Министерство за
образование и наука
615.000 денари
(10.000 ЕУР)
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содржини и воннаставни
активности во училиштата
поврзани со темите: демократија и
граѓанско образование
20.2. Соработка со граѓански
организации при реализирање на
наставни програми,
кроскурикуларни/интегрирани
содржини и воннаставни
активности поврзани со
демократија и граѓанско
образование

20.3. Обезбедување поддршка за
професионален развој на
наставниците, стручните служби и
директорите во основните и
средните училишта, во врска со
граѓанското образование

во училиштата поврзани со темите:
демократија и граѓанско образование

1. Број на училишта поддржани во
соработка со граѓански организации
во реализацијата на наставни
програми,
кроскурикуларните/интегрираните
содржини и воннаставните
активности поврзани со демократија и
граѓанско образование
2. Изработка на ресурси потребни за
успешна реализација на наставата
поврзана со темите демократија и
граѓанско образование и нивно
поставување на интернет портал/веб
страна на образовна институција и
граѓанска организација
3. Број на граѓански организации
вклучени во реализација на наставни
програми, кроскурикуларни/
интегрирани содржини и воннаставни
активности поврзани со демократија и
граѓанско образование
1. Изработени програми за
професионален развој на
наставниците, стручните служби и
директорите за граѓанското
образование
2. Спроведени семинари и работилници
за професионален развој на
наставници, стручни служби и

Биро за развој на
образованието

Министерство за
образование и наука
Биро за развој на
образованието

2019,
4то тромесечје
Постојано

Министерство за
образование и наука
922.500 денари
(15.000 ЕУР)

Центар за стручно
образование и обука

Министерство за
образование и наука
Биро за развој на
образованието

2020,
ро
2 тромесечје

Министерство за
образование и наука
3.997.500 денари
(65.000 ЕУР)

Центар за стручно
образование и обука
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директори за граѓанското
образование
3. Обезбедени се средства за покривање
на трошоците за учество на обуката за
граѓанското образование
организирани од други засегнатите
страни (граѓанските организации)
4. Број на наставници од основните и
средните училишта, стручни служби и
директори обучени за граѓанско
образование
МЕРКА 21: Вклучување на граѓанските организации во процесот на подготовка на преговарачките позициите и преговори со Европската унија
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

21.1. Активно учество и
консултации на граѓанските
организации при подготовка на
НПАА

1. Вклучени претставници на сите
засегнати страни (вклучително и за
граѓанските организации) во работата
на сите работни групи за НПАА со цел
да се обезбеди ефикасна рамка за
спроведување на НПАА
2. Број на сите видови консултации кои
се спроведени при подготовка на
преговарачките позиции со
Европската унија
3. Број на организирани работилници и
семинари чија цел е зајакнување на
капацитетите на граѓанските
организации за учество при
утврдувањето на јавни политики
поврзани со приемот во Европската
Унија

Секретаријат за
европски прашања

2018,
3то тромесечје
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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21.2. Зајакнување на партнерството 1. Број на состаноци со претставници од
при утврдување на политики
граѓанските организации во врска со
поврзани со интеграцијата во ЕУ
прашањата поврзани со процесот на
интеграција во ЕУ
2. Број на седници на Советот за
соработка со и развој на граѓанскиот
сектор во врска со дефинирање на
политиките за интеграција во ЕУ

Секретаријат за
европски прашања

2018,
3то тромесечје

Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

Постојано

Совет за соработка со
и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 6.1

МЕРКА 22: Активно вклучување на граѓанските организации во програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за
претпристапната помош (секторски работни групи, мониторинг комитети и сл.)
АКТИВНОСТИ:

22.1. Постојано информирање на
граѓанските организации за
програмирањето и следењето на
искористеноста на фондовите за
претпристапната помош

ИНДИКАТОРИ

1. Информации поврзани со
програмирање и следењето на
искористеноста на фондовите за
претпристапната помош редовно се
објавуваат на интернет-страницата на
Секретаријатот за европски прашања

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Секретаријат за
европски прашања

2018,
3то тромесечје

Министерство за
финансии - Сектор за
централно
финансирање и
склучување на договори
(ЦФЦД)
Секретаријат за
европски прашања

Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Совет за соработка со
1. Критериумите за избор се
2018,
то
и развој на
дискутирани и дефинирани од
3 тромесечје
граѓанскиот секторСоветот за соработка со и развој на
поврзано со
граѓанскиот сектор
Совет за соработка со и
Постојано
Активност 6.1
2. Претставници од граѓански
развој на граѓанскиот
организации се вклучени во сите
сектор
секторски работни групи, мониторинг
комитети и други формални работни
групи
МЕРКА 23: 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 во областа на човековите права

22.2. Вклучување на
претставниците на граѓанските
организации во програмирањето и
следењето на искористеноста на
фондовите за претпристапна
помош врз основа на
транспарентни процеси и
процедури за избор
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АКТИВНОСТИ:

23.1. Вклучување на претставници
од граѓанските организации при
подготовка на извештаите на
Република Македонија за
спроведување на ратификуваните
меѓународни договори во областа
на човековите права

ИНДИКАТОРИ

1. 1. Број на консултативни средби во
врска со извештаите на Република
Македонија за спроведување на
ратификуваните меѓународни
договори во областа на човековите
права
2. Број на извештаи подготвени со
учество на граѓанските организации на
консултативни средби

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Министерство за
надворешни работи

2018,
4то тромесечје
Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 24: Зголемување на учеството на граѓанските организации во европските и регионалните мрежи и активности
АКТИВНОСТИ:

24.1. Спроведување на образовни
програми за активно учество во
европските и регионалните мрежи
и активности

24.2. Постојано информирање на
граѓанските организации во врска
со активно учество во европските и
регионалните мрежи и активности

ИНДИКАТОРИ

1. Организирани се најмалку две обуки
за претставниците на граѓанските
организации годишно за активно
учество во европските и
регионалните мрежи и активности
2. Број на обучени претставници од
граѓанските организации и нивни
активисти
1. Број на спроведени активности за
информирање во врска со
можностите за вмрежување со
граѓанските организации од регионот
и ЕУ
2. Број на граѓански организации што
зеле учество во различните европски
и регионални мрежи и активности

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Секретаријат за
европски прашања

2018,
4то тромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ

Постојано

Секретаријат за
европски прашања

2018,
4то тромесечје

Генерален секретаријат
- Одделение за
соработка со невладини
организации

Постојано

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО КАКО ЧИНИТЕЛ ВО СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

Цели:
 Развој на социјално претприемништво;
 Зголемување на учеството на граѓанските организации за обезбедување услуги за потребите на заедницата;
 Промовирање и развој на волонтерството;
 Поттикнување на граѓаните и деловниот сектор за поддршка и придонес за развој на граѓанскиот сектор.

МЕРКА 25: Создавање на поттикнувачко правно окружување за социјално претприемништво
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

25.1 Усвојување на Стратегијата за
развој на социјално
претприемништво

1. Заинтересираните страни од јавниот
сектор, приватниот сектор,
граѓанскиот сектор,
претприемничката и академската
заедница активно учествуваа во
подготовката на Стратегијата
2. Спроведени се сеопфатни јавни
консултации за Стратегијата за
развој на социјалното
претприемништво
3. Усвоена е Стратегијата за развој на
социјално претприемништво

Министерство за труд и
социјална политика

2019,
1во тромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Министерство за труд
и социјална политика
149.276.551 денари
(2.427.261 ЕУР)
донаторски средства
и претпристапни
фондови на ЕУ и
70.725.000 денари
(1.150.000 ЕУР)
планирана
донаторска
поддршка
Агенција за
вработување на РМ Оперативен план за
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25.2 Усвојување на законска,
институционална и финансиска
рамка за правно препознавање и
развој на социјалното
претприемништво

1.

2.
3.

4.

Анализа на потребните промени во
законската, институционалната и
финансиската рамка за развој на
социјалното претприемништво
Спроведени се консултации со
засегнатите страни
Подготвена е законска рамка за
развој на социјалното
претприемништво (Закон за
социјално претприемништво)
Воведени се резервирани јавни
набавки за граѓанските организации
и за социјалните претпријатија во
Законот за јавните набавки

Министерство за труд и
социјална политика

2019,1во2ротромесечје

Биро за јавни набавки
Министерство за
финансии

2020 година

вработување
463.326.500 денари
за поддршка за
креирање на нови
работни места, каде
како корисници на
средствата можат да
се јават граѓански
организации и
социјални
претпријатија
Поврзано со
Активност 25.1

МЕРКА 26: Обезбедување финансиска помош и развој на претприемачките вештини кај граѓанските организации за социјално
претприемништво
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

26.1 Воспоставување на систем на
финансиски стимулации за развој
на иницијативи за

1.

Министерство за труд и
социјална политика

2019, 1во 2ротромесечје

Број на јавни повици за
финансирање предлог-проекти од
локални, национални средства и

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Поврзано со
активност 25.1
Министерство за
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социјално претприемништво на
граѓанските организации

2.

3.

4.

средства од ЕУ чија цел е
иницирање, постигнување и
одржување на солвентноста на
иницијативите за социјално
претприемништво
Број на граѓански организации кои
успешно спровеле проекти
финансирани од локални,
национални извори и извори од ЕУ
Развиени и усогласени системи на
локално и национално ниво кои
предвидуваат конкретни мерки за
финансиски стимулации за развој на
иницијативи за социјално
претприемништво на граѓанските
организации
Број на социјални претпријатија
формирани од страна на
граѓанските организации преку
спроведените проекти

Министерство за
економија

Постојано

економија-Програма
за конкурентност,
иновации и
претприемништво –
2.000.000 денари

МЕРКА 27: Воспоставување на рамка за одржливост на обезбедувањето на социјални услуги од страна на граѓанските организации
АКТИВНОСТИ:

27.1. Подготовка на нов Закон за
социјална заштита со цел да се
воведат социјални договори за
обезбедување на услуги
финансирани од државата

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

1. Формирана е работната група за
подготовка на нов Закон за
социјална заштита
2. Спроведени се јавни консултации за
Предлогот на Закон за социјална
заштита
3. Подготвен е Предлог на Закон за
социјална заштита, што вклучува

Министерство за труд и
социјална политика

2019, 1во 2ротромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Министерство за труд
и социјална политика
1.500.000 денари
(30.000.000 долари)
проект финансиран
од Светска банка
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27.2. Утврдување на
критериумите и стандардите за
обезбедување социјални услуги
од страна на граѓанските
организации

одредби за социјални договори за
обезбедување на услуги
финансирани од државата
1. Формирана е работната група за
подготвување на методологијата за
утврдување на цените на
социјалните услуги
2. Подготвен е Правилник за
регулирање на цените на
социјалните услуги
3. Листата на цените за услугите кои ги
обезбедуваат граѓанските
организации е усогласена со листата
на цени за услуги кои ги
обезбедуваат институциите за
социјална заштита и приватниот
сектор со кои државата склучила
договори за обезбедување
социјални услуги
4. Изготвени стандарди за
обезбедување социјални услуги од
страна на граѓанските организации
5. Изготвени се стандарди за квалитет
во управувањето на граѓанските
организации даватели на услуги
заради подобрување на нивната
конкурентност со останатите
потенцијални даватели на услуги
(јавни установи и приватни
компании)

Министерство за труд и
социјална политика

2019, 1во 2ротромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

МЕРКА 28: Подобрување на условите за обезбедување услуги од страна на граѓанските организации
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АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

28.1. Спроведување на анализа на
можностите за обезбедување
услуги финансирани од државата
во областа на образованието,
здравството, културата, младите и
друго од страна на граѓанските
организации

1. Одржани се јавни дебати за
можностите за обезбедување услуги
финансирани од државата во
областа на образование, здравство,
култура, млади, претходна правна
помош и друго, од страна на
граѓанските организации
2. Дадени се заклучоци и препораки за
регулирање на условите и начинот
на обезбедување на услуги
финансирани од државата во
областа на образование, здравство,
култура, млади, претходна правна
помош и друго, од страна на
граѓанските организации
3. Мапирање на граѓанските
организации заинтересирани за
обезбедување на услугите
1. Формирање на работна група за
подготовка на предлог решенија за
воспоставување на функционален и
долгорочен механизам за финансирање
на активностите за ХИВ наменети за
клучните популации кои ги
спроведуваат граѓанските организации
2. Изготвени предлог решенија за
подготовка, измени и/или дополнувања
во релевантните закони и подзаконски
акти и процедури за да се воспостави
функционален и одржлив механизам на
долг рок за финансирање на

28.2. Воспоставување на
функционален и долгорочен
механизам за финансирање на
активностите од Програмата за
заштита на населението од ХИВ
кои ги спроведуваат граѓанските
организации

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Министерство за
образование и наука

2019, 3то - 4то
тромесечје

Министерство за
здравство
Министерство за
култура

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Министерство за правда
Агенција за млади и
спорт

Министерство за
здравство

2018,
4то тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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28.3. Вклучување на граѓанските
организации во планирањето и
развојот на мрежи за социјални
услуги на локално ниво

28.4. Подобрување на
капацитетот на граѓанските
организации за спроведување на
проекти за обезбедување
социјални услуги

активностите за ХИВ
3. Изготвени стандарди за услуги за
превенција и поддршка поврзана со ХИВ
помеѓу клучни популации кои ги нудат
граѓанските организации
1. Број на граѓански организации кои
учествуваат во процесот на
креирање социјални планови на
локално ниво
2. Број на граѓански организации
даватели на социјални услуги кои
учествуваат во мрежата за
социјалните услуги на локално ниво
3. Број на општини во кои се воведени
и се ажурираат социјални мапи со
родово разделени податоци и
анализа на социјалните,
економските и демографските
карактеристики на тамошните
заедници, со цел креирање локални
политики засновани врз
опкружувањето и потребите на
нивните жители
1. Број на одржани работилници за
помош на граѓанските организации
во процесот на аплицирање и
спроведување проекти финансирани
од локални, национални извори и
извори од ЕУ
2. Број на јавни повици за
финансирање на проекти на
граѓански организации за
обезбедување на социјални услуги

Министерство за труд и
социјална политика

2020,
2ро тромесечје

Министерство за труд
и социјална политика
20.000.000 денари
годишно за
поддршка на проекти
за развој на
социјални услуги
обезбедени од
страна на граѓански
организации и
184.500.000 денари
(3.000.000 ЕУР)
средства од
претпристапните
фондови на ЕУ за
периодот 2019-2021

Министерство за труд и
социјална политика

2020,
3то тромесечје

Поврзано со
Активност 29.3.
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3. Број на граѓански организации
даватели на социјални услуги кои
успешно спровеле проекти
финансирани од локални,
национални извори и извори од ЕУ
МЕРКА 29: Подобрување на правната рамка за промовирање и развој на волонтерството
АКТИВНОСТИ:

29.1. Усвојување на Стратегија за
промовирање и развој на
волонтерството

29.2. Измени на Законот за
волонтерство со цел зголемување
на граѓанскиот ангажман и
волонтерство

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

1. Формирана е работна група во која
учествуваат претставници од
граѓанскиот сектор за подготовка на
Стратегија за промовирање и развој
на волонтерството
2. Подготвена е и објавена оценка на
претходната Стратегија
3. Спроведени се сеопфатни јавни
консултации за Стратегијата за
промовирање и развој на
волонтерството
4. Усвоена е Стратегијата за
промовирање и развој на
волонтерството
1. Формирана е работната група за
подготовка на измени на Законот за
волонтерство
2. Спроведени се јавни консултации за
измени на Законот за волонтерство
3. Подготвени се измени на Законот за
волонтерство
4. Изработена е методологија за
собирање податоци за бројот на

Министерство за труд и
социјална политика

2019,
2ротромесечје

Министерство за труд и
социјална политика

2020,
1во тромесечје

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
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организации на волонтери,
волонтери и други сродни податоци
5. Подготвени се и објавени годишни
извештаи за волонтерството
МЕРКА 30: Поттикнување на волонтерски активности и финансиската поддршка за граѓанските организации кои го промовираат
волонтерството
АКТИВНОСТИ:

ИНДИКАТОРИ

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

2019,
4то тромесечје

30.1. Организирање на
промотивни активности за
зголемување на волонтерството
кај граѓаните

1. Број на спроведени активности
годишно за промоција на
волонтерството кај граѓаните
2. Број на граѓани кои се активни во
заедницата и работат како
волонтериво здруженија/фондации и
институции

Национален Совет за
промовирање и развој
на волонтерството

30.2. Градење на капацитетите на
граѓанските организации за
спроведување на програми и
проекти за волонтерство

1. Број на јавни повици за финансирање
на проекти на граѓанските
организации кои поттикнуваат
волонтерство
2. Број на успешно спроведени проекти
за поттикнување на волонтерството
финансирани од локални, национални
извори и извори од ЕУ
3. Број на волонтери вклучени во
проектните активности

Национален Совет за
промовирање и развој
на волонтерството

Постојано

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

2019,
4то тромесечје

МЕРКА 31: Измена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации
АКТИВНОСТИ:

31.1. Спроведување јавни

ИНДИКАТОРИ

1. Број на одржани јавни консултации и

ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

РОК ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

Министерство за правда

2018,

ФИНАНСИСКИ
ИНДИКАТОРИ
Совет за соработка со
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консултации за подобрување на
правната рамка за приватни
донации (преку Законот за
донации и спонзорства во јавните
дејности или преку воведување
намалување на даночната стапка
во сегашните даночни закони)

31.2. Усвојување на измени на
правната рамка врз основа на
спроведените јавни консултации

31.3. Мониторинг на донациите
од приватниот сектор

тркалезни маси
2. Број на граѓански организации
вклучени во јавните консултации
3. Број на одржани координативни
состаноци на надлежните институции
4. Одржана е тематска седницана
Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор
5. Објавен е извештајот од јавните
консултации
1. Усвоени се измени на правната рамка
2. Воведени се дополнителни даночни
олеснувања за активности поврзани со
донации и филантропија од приватниот
сектор

1. Ревидирани се обрасците за
даночните пријави за приватниот сектор
(како и тие за поединци - граѓани) со цел
да содржат и податоци за донациите до
граѓанските организации
2. Годишно се објавува извештај за
даночни олеснувања кај приватниот
сектор (вклучително и за поединци граѓани) поради обезбедени донации на
граѓанските организации

4то тромесечје

и развој на
граѓанскиот секторповрзано со
Активност 9.1

2018,
4то тромесечје

Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените
Не се потребни
дополнителни
финансиски средства.
Активностите ќе се
вршат во рамки на
редовните работни
задолженија на
вработените

Министерство за
финансии
Совет за соработка со и
развој на граѓанскиот
сектор

Министерство за правда
Министерство за
финансии

Министерство за
финансии

2019,
1во тромесечје
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