АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО (2022 - 2024)
Приоритетна област 1. Нормативна, институционална и финансиска рамка за развој на граѓанското оштество
Активности

Показатели

Стратешка цел 1. Унапредување на правната рамка за граѓанските организации

Оперативна цел 1. Унапредување на правната рамка за здруженија и фондации која обезбедува
гаранции за остварување на правото на слобода на здружување во согласност со меѓународните
стандарди

1.2. Подготовка на измени на Законот за здруженија и
фондации (во насока на ревизија и прилагодување
на номенклатурата дефинирана во законот со цел
препознавање на други форми на здружување,
ревизија на одредбите за непартиско дејствување
и влијание на избори, анализа на функционалните
модели за стекнување со статус од јавен интерес,
интегрирање на податоците на регистрираните
организации во една база на податоци во отворен
формат, заштита на непрофитниот карактер,
генерални критериуми за начинот на финансирање
на организациите од корисниците на јавни
средства итн.)

1.2. Јавни консултации и дебати со граѓански
организации, институции и други засегнати страни за
измените на Законот за здруженија и фондации

Подготвен е предлог на Закон за
изменување и дополнување на Законот за
здруженија и фондации со учество на
претставници на граѓанските организации
во работната група

Спроведени четири јавни
консултации/дебати за измените на Законот
за здруженија и фондации (една
национална и три локални) со опфат на
повеќе од 100 претставници на граѓански
организации

Потребни финансиски
средства и потенцијален
извор на финансирање
Показател на влијание: Оценка на правната рамка за граѓанските
организации според Индексот на одржливост на граѓанското
општество за Северна Македонија
Надлежна
институција

Рок за спроведување

Показател на успешност: Број на случаи, правосилни одлуки или
конечни решенија за повреда на основните уставни права на
физички и правни лица на основање и учество во формални и
неформални начини на здружување

Министерство за
правда, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

1 квартал 2022

2 квартал 2022

1.3. Доставување на измените на Законот за
здруженија и фондации (владина процедура)

1.4. Градење на капацитетите на институциите и
граѓанските организации за доследна примена на
Законот за здруженија и фондации

Предлог-закон за изменување и
дополнување на Законот за здруженија и
фондации е доставен во владина процедура

2 квартал 2022

Подготвени коментари на измените на
законот; Спроведени најмалку четири
информативни настани со корисниците на
законот (граѓански организации, институции
итн.)

3 квартал 2022

Оперативна цел 2. Овозможување бесплатен пристап до податоци за граѓански организации од
Регистарот на регистрираните организации согласно Закон за зруженија и фондации во
Централниот регистар на Република Северна Македонија

2.1.Проширување на отворените податоци што
Централниот регистар на Република Северна
Македонија ги објавува за граѓанските организации
со податоците достапни од индивидуалнотот
пребарување, достапни како постојни услуги

Објавени интегрални податоци за
регистрираните здруженија и фондации во
отворен формат, кои можат да се
пребаруваат по клучни индикатори (врз
основа на информациите кои се прибираат
согласно Законот за здуженија и фондации)

2.2. Овозможување пристап до динамички извештаи
со прилагодливи податоци за граѓанските
организации за корисниците на буџетот (централна и
локална власт)
2.3. Редовно ажурирање на отворените податоци од
Регистарот на регистрираните граѓански организации
од страна на Централниот регистар на Република
Северна Македонија

Број на ажурирања на податоците во
единствен интегриран Регистар на
регистрираните граѓански организации

2.4. Подготовка на измени и дополнувања на Законот
за користење на податоци од јавен сектор и негово
Подготвен е Закон за изменување и
усогласување со Директивата за отворени податоци и дополнување на Законот за користење на
ре-употреба на информации од јавниот сектор
податоци од јавен сектор
(2019/1024)

Показател на успешност: Број на прегледи во единствениот
интегриран Регистар на регистрирани граѓански организации
Централен регистар
на Република
Северна
Македонија,
Министерство за
информатичко
општество и
администрација,
Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански
организации, Совет
за соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество
Министерство за
информатичко
општество и
администрација во
соработка со
Фондација за
интернет и
општество
Метаморфозис

1 квартал 2022

2 квартал 2022

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

континуирано

1 квартал 2022

Проект на УСАИД за
граѓанско учество

Стратешка цел 2. Зајакнување на институционалната рамка и практиките за соработка помеѓу
Владата, органите на државната управа и граѓанските организации

Показател на влијание: Процент на граѓански организации (и
државни институции) кои го препознаваат Советот како
релевантно тело за соработка и влијание во креирање на политики
за развој на граѓанското општество

Оперативна цел 3. Континуирано работење на независен, репрезентативен, оперативен и
ефективен Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Показател на успешност: Процент на граѓански организации кои
сметаат дека Советот донесува одлуки и креира политики
базирани на консултации со граѓанското општество

3.1. Изработка и спроведување на ефикасни методи
за консултирање и информирање на граѓанските
организации за работата на Совет за соработка меѓу
Владата и граѓанското општество (брошури,
едукативни видеа, јавни настани, отворени денови и
сл.), така што Советот да стане ефективен механизам
за оформување на политиките за граѓанското
општество

Процент на граѓански организации
информирани за работењето на Советот;
Процент на граѓански организации
консултирани од членовите на Советот кои
доаѓаат од редовите на граѓанските
организации; Број на информации поврзани
со работењето на Советот испратени од
Советот до граѓанските организации; Број
на теми иницирани од граѓанските
организации до Советот; Изготвен, усвоен и
практикуван план за комуникација на
Советот со граѓанските организации

3.2. Изработка и спроведување на ефикасни методи
за комуникација со јавноста, вклучувајќи ги
државните институции особено Мрежата на државни
службеници за соработка со граѓански организации и
јавноста

Број на објави поврзани со работењето на
Советот на https://nvosorabotka.gov.mk/
Изготвен, усвоен и практикуван план за
комуникација на Советот со јавноста

3.3. Јакнење на капацитетите на членовите на Советот
за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,
воспоставување алатки за континуирана, независна и
ефикасна работа на Советот и вопоставување на
механизми за комуникација интерно помеѓу
членовите на Советот

Процент на отсуство на членовите од
седници на Советот и промена на членови
во Советот; Процент на одлуки или предлог
политики донесени од Советот кои што се
усвоени од релевантните државни
институции; Изготвен, усвоен и практикуван
план за комуникација на Советот

Оперативна цел 4. Унапредување на знаењата и капацитетите на Мрежата на државни
службеници за соработка со граѓанското општество

Совет за соработка
меѓу Владата и
граѓанското
општество,
Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански
организации

Активностите ќе се вршат
во рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот, со
поддршка од проектот
„Техничка поддршка за
1 квартал 2022
унапредување на
овозможувачката околина
за граѓанските
организации во Република
Северна Македонија“
финансиран од Европската
Унија

Показател на успешност: Процент на членови кои се задоволни од
соработката и стекнатите знаења во Мрежата на државни
службеници за соработка со граѓанското општество

4.1. Одржување редовни координативни состаноци
на Генералниот секретаријат-организациона единица
за соработка со граѓански организации и членовите
на Мрежата државни службеници за соработка со
граѓанското општество

Одржани четири координативни состаноци
годишно на Мрежата на државни
службеници за соработка со граѓанското
општество

Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански
организации

2022 континуирано

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

Процент на членови на Мрежата учесници
4.2.Членовите на Мрежата државни службенци за
на обуки поврзани со граѓанското
соработка со граѓанското општество учествуваат на
општество; Број на граѓански организации
обуки за значењето, работењето и моделите за
коишто преку Мрежата остваруваат
соработка со граѓанското општество
комуникација и соработка со ресорните
институции
Стратешка цел 3. Воспоставување даночна рамка којашто одговара на спецификите на
работењето на граѓанските организации и го овозможува нивниот развој

Показател на влијание: Усовена е даночна рамка што поттикнува
развој на граѓанското општество

Оперативна цел 5. Унапредување на даночната рамка од аспект на данокот на додадена
вредност согласно идентификуваните развојни потреби на граѓанските организации

Показател на успешност: Процент на граѓански организации кои се
свесни за даночните олеснувања и имаат корист од нив

5.1. Анализа на можностите за ослободување од
данокот на додадена вредност (ДДВ) за кофинансираниот дел на одобрените проекти
поддржани од донаторите (Европска Унија, САД,
држави членки на ЕУ и држави со кои се потпишани
билатерални договори за соработки) во делот на
учеството на граѓанските организации за
кофинансирање
5.2. Јавни консултации за презентирање на
наодите/препораки од Анализата за можностите за
ослободување од ДДВ за кофинансираниот дел на
одобрените проекти поддржани од донаторит.

Број на локални донатори кои се свесни за
даночните олеснувања и ги поддржуваат
граѓанските организации

2 квартал 2022
Министерство за
финансии, Совет за
соработка меѓу
Владата и
3 квартал 2022
граѓанското
општество

5.3. Формирање работна група за измени на законска
рамка за данокот на додадена вредност во насока на
ослободувања од ДДВ за кофинансиран дел на
одобрените проекти поддржани од донаторите
Оперативна цел 6. Унапредување на транспарентноста на финансиските активности на
граѓанските организации

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

Потенцијална донаторска
поддршка

3 квартал 2022

Показател на успешност: Јавно објавување на финансиските
податоци од работењето на граѓанските организации, со
прецизирана форма и содржина на годишните финансиски
извештаи
Министерство за
финансии, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

2 квартал 2022

Потенцијална донаторска
поддршка

6.2.Организирање на тематска тркалезна маса со
претставници на непрофитните организации со цел да
се разговара за напредокот и да се препорачаат
дополнителни подобрувања за јавно-достапните
информации за финансиските активности на
непрофитните организации
Оперативна цел 7. Подготовка на подобрена законска и подзаконска рамка за сметководството
на непрофитните организации

7.1.Консултации со граѓанските организации и
другите непрофитни организации за идентификување
на најсоодветниот модел на сметководство имајќи ги
Број на спроведени консултативни средби;
предвид спецификите на непрофитните субјекти
Број на консултирани граѓански организации
7.2.Подготовка на законска рамка за сметководството
на непрофитните организации, согласно препораките
и заклучоците од спроведените консултации

2 квартал 2022

Спроведени намјалку четири информативни
сесии со граѓанските организации и
институциите за донесените измени на
правната рамка, со соодветно толкување на
новите одредби

Стратешка цел 4. Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските
организации
Оперативна цел 8. Унапредување на моделот за финансирање на граѓанските организации од
буџетот на државата

Потенцијална донаторска
поддршка

Показател на успешност: Изготвени се измени на законските и
подзаконските прописи за сметководството на непрофитните
организации

2 квартал 2022

Министерство за
финансии, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
4 квартал 2022
општество

7.3.Подготовка на подзаконска рамка за
сметководството на непрофитните организации,
вклучително и сметководствените конта, согласно
препораките и заклучоците од спроведените
консултации, за да овозможат посоодветно следење
на развојот и финансиската одржливост на
граѓанските организации

7.4. Организирање на информативни сесии за
донесените измени во правната рамка за
сметководство на непрофитните организации

Министерство за
финансии, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

Активностите за
подготовка на законот ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот.
Потенцијална донаторска
поддршка во делот на
јавни консултации и
информативни сесии

4 квартал 2022 и
1 квартал 2023

Показател на влијание: Оценка на финансиската одржливост на
граѓанските организации според Индексот на одржливост на
граѓанското општество за Северна Македонија
Показател на успешност: Усвоен е модел за финансирање на
граѓанските организации од буџетот на државата што го
поттикнува развојот на граѓанското општество

Во процесот на буџетско планирање во
државата организирани се консултации со
граѓански организации за планирање на
буџетот; Усвоен е Буџет на Република
Северна Македонија со вкупно зголемен
8.1. Зголемување на уделот на државно финансирање процент на планирани средства за
од централниот буџет и од буџетите на единиците на финансирање на граѓанските организаци
локална самоуправа, со цел да се достигне удел од
(20% од вкупните приходи на граѓанските
30% (околу 2 милијарди денари) во вкупните приходи организации во 2022 година, 25% во 2023
на граѓанските организации до 2024 година
година и 30% во 2024 година) и предвидени
се финансиски средства за воспоставување
и функционирање на Фонд за поддршка и
развој на граѓанското општество и
кофинансирање на проекти на Европската
Унија

Министерство за
финансии, Совет за
соработка меѓу
2022 - 20% 2023 Владата и
25% 2024 - 30%
граѓанското
општество

8.2. Воведување на механизми со кои ќе се осигура
дека планирањето на средствата за финансирање на
граѓанските организации ќе биде исклучиво на
контото 463, а само во исклучителни и специфични
случаи тоа ќе се врши преку други конта во Буџетот на
Република Северна Македонија

Во Буџетот на Република Северна
Македонија сите средства за финансирање
на граѓанските организации се испланирани
на контото 463

Министерство за
финансии, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

8.3. Трансформација на Кодексот на добри практики
за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани
и фондациите во хоризонтален и задолжителен
подзаконски акт за сите органи на државната управа.
Измените и дополнувањата на Кодексот, пред се', ќе
треба да се фокусираат на одредбите што се
покажале како слабост: планирањето на средствата
(задолжителни консултации за приоритетите),
одлучувањето (независни комисии, регулирање на
конфликтот на интереси, вклучување експерти и
претставници на граѓански организации),
објавувањето на резултатите и правото на жалба,
мониторинг и евалуација итн.

Изменети се одредби во Кодексот на добри
практики за финансиска поддршка на
здруженијата на граѓани и фондациите, а
кои се однесуваат на: планирањето на
средствата (број на одржани задолжителни
консултации за утврдување на
приротиетите за повиците), одлучувањето
за доделување финансиски средства за
граѓански организации (број на
воспоставени независни комисии, број на
акти со кои е регулиран конфликтот на
интереси, број на вклучени експерти и
преставници на граѓански организации во
одлучувањето за доделување средства),
објавувањето на резултатите и правото на
жалба, мониторинг и евалуација итн.

Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански
организации, Совет
за соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество,

3 квартал 2022

Активностите ќе се вршат
во рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот
3 квартал 2023

Усвоени се измени на Законот за игрите на
среќа и за забавните игри во
партиципативен и консултативен процес со
8.4. Измени на Законот за игрите на среќа и за
граѓански организации кадешто е: 1)
забавните игри (да се интервенира во членот 16 од
додаден развојот на граѓанските
Законот каде што: 1) се додава развој на граѓански
организации регистрирани по Законот за
организации регистрирани по Законот за здруженија здруженија и фондации, како основа за
и фондации, како основа за дополнително
дополнително финансирање (проширување
финансирање (проширување на опфатот); 2) износот на опфатот на Законот); 2) износот на
на средствата се определува на најмногу 50% од
средствата се определува на најмногу 50%
вкупниот приход од игрите на среќа и забавните игри од вкупниот приход од игрите на среќа и
утврден во претходната календарска година, но не
забавните игри утврден во претходната
помалку од 120 милиони денари; и 3) распределбата календарска година, но не помалку од 120
на финансирање на институционалната поддршка на милиони денари и не повеќе од 150
организациите основани врз основа на Законот за
милиони денари; и 3) распределбата на
здруженија и фондации ја врши Фонд основан со
финансирање на институционалната
посебен закон, кој ја извршува функцијата за
поддршка на организациите основани врз
поддршка, унапредување и развој на граѓанското
основа на Законот за здруженија и
општество)
фондации ја врши Фонд основан со посебен
закон, кој ја извршува функцијата за
поддршка, унапредување и развој на
граѓанското општество

Министерстсво за
финансии,
Министерство за
труд и социјална
политика, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

Активностите за измена на
законот ќе се вршат во
рамките на редовните
1 квартал 2024
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

8.5. Подготовка на правна рамка за формирање на
независен Фонд за поддршка и развој на граѓанското
општество и кофинансирање на проекти
финансирани од Европската Унија, со што ќе се
воспостави транспарентен и доверлив модел за
државно финансирање

Усвоена е правна рамка за воспоставување
Фонд за поддршка и развој на граѓанското
општество и кофинансирање на проекти
финансирани од Европската Унија, кој
располага со буџет за поддршка и развој на
граѓанските организации и има посебна
програма во сопствениот буџет со која ќе се
поддржуваат организациите кои имаат
добиено проекти финансирани од
Европската Унија; Изработена е
функционална анализа; Воспоставен е
функционален Фонд за поддршка и развој
на граѓанското општество и кофинансирање
на проекти финансирани од Европската
Унија (распишан конкурс за органите на
Фондот, Одлука за избор на органите на
Фондот, број на одржани работни средби
на органите на Фондот, усвоени програмски
документи на Фондот, подготвени и
усвоени процедури за јавна внатрешна
финансиска контрола и отчетност во
работењето и сл.)

Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански
организации,
Министерство за
финансии,
Министерство за
правда, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

од 2 квартал
2022 до 3
квартал 2023

Активностите за
подготовка на правната
рамка ќе се вршат во
рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

Приоритетна област 2. Демократизација, активно учество на граѓанскиоте организации во општествените процеси, во
креирањето и следењето на политиките, со посебен фокус на процесот на интеграција во Европската Унија
Активности

Показатели

Стратешка цел 5. Зголемување на вклученоста на граѓанските организации во процесот на
креирање, спроведување, следење и оценување на политиките
Оперативна цел 9. Унапредување на процесот на консултации и учество на граѓанските
организации во креирањето јавни политии

9.1. Трансформација на Кодексот на добри практики
за учество на граѓанскиот сектор во процесот на
креирање политики во хоризонтален и задолжителен
подзаконски акт за сите органи на државната управа
9.2. Изработка на модел за вклучување и избор на
граѓанските организации во работните групи на
органите на државната управа и тела воспоставени со
стратешки документи
9.3. Унапредување на соработката со постојните
ефективни тематски мрежи на граѓанските
организации за структуриран дијалог во процесот на
креирање, спроведување, следење и оценување на
политиките

Потребни финансиски
средства и потенцијален
извор на финансирање
Показател на влијание: Оценка за застапување според Индексот на
одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија
Надлежна
институција

Рок за спроведување

Показател на успешност: Зголемено непосредно учество на
граѓанските организации во процесите на креирање политики (Број
на претставници на граѓански организации членови на работни групи
на органите на државната управа, Број на доставени иницијативи од
граѓански организации до институциите)

Подзаконскиот акт за учество на
граѓанските организации во процесот на
креирање политики е задолжителен акт
за органите на државната управа
Подзаконскиот акт за учество на
граѓанските организации во процесот на
креирање политики е дополнет со
одредби за избор на граѓански
организации во работни групи и тела
воспоставени со стратешки документи

Совет за соработка
меѓу Владата и
граѓанското
општество,
Генерален
секретаријаторганизациона
Број на одржани консултативни средби на единица за соработка
органите на државната управа со
со граѓански
тематски мрежи на граѓански организации
организации

3 квартал 2022

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

Број на организирани обуки и број на
9.4. Спроведување на програма за обука за
административните службеници за ефективно учество учесници на обуките за ефективно учество
на граѓанските организации во процесот на креирање на граѓанските организации во процесот
на креирање политики
политики
Оперативна цел 10. Ефективни консултации со засегнатите страни во процесот на проценка на
Показател на успешност: Процент на Извештаи за проценка на
влијанието на регулативата
влијанието на регулативата објавени на Единствениот национален
електронски регистар на прописи (ЕНЕР) кои содржат информации за
спроведени консултации, со преглед на добиени и вградени
мислења и образложение за мислењата што не биле земени предвид

Број на спроведени јавни кампањи за
можностите за користење на ЕНЕР;
Процент на предлог-закони објавени на
ЕНЕР; Процент на предлог-закони
објавени на ЕНЕР за кои е почитуван
10.2. Подобрување на квалитетот на подготовка на
рокот за консултации од 20 дена; Процент
извештаите за проценка на влијанието на регулативата на предлог-закони за кои се доставени
преку детално образложение на процесот на
коментари на ЕНЕР од граѓански
консултации
организации
10.1. Поттикнување на користењето на Единствениот
национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР)
преку спроведување јавни кампањи за можностите за
користење на ЕНЕР

Министерство за
информатичко
општество и
администрација,
Генерален
секретаријат

4 квартал 2022,
континуирано

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

Стратешка цел 6. Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската
интеграција

Показател на влијание: Оценка за застапување според Индексот на
одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија

Оперативна цел 11. Вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со
Европската Унија

Показател на успешност: Граѓанските организации се вклучени во
процесот на подготовка на преговарачките позиции и преговори со
Европската Унија согласно усвоен модел за учество на граѓанското
општество во процесот на пристапни преговори со Европската Унија

11.1. Усвојување на модел за учество на граѓанското
општество во процесот на пристапни преговори со
Европската Унија

Моделот за вклучување на граѓанското
општество во процесот на преговори е
подготвен врз основа на сеопфатни
анализи и по консултации со граѓанскиот
сектор; Моделот е усвоен од Владата како
официјален документ

12.1. Спроведување на широки консултации за
конципирање на модел на избор на претставници од
граѓанското општество во секторските работни групи

Спроведени широки консултации со
граѓанските организации (четири
консултативни средби од кои една на
национално и три на локално ниво со
опфаќање на повеќе од 70 претставници
на граѓански организации)

Совет за соработка
меѓу Владата и
2 квартал 2022
Не се потребни
граѓанското
дополнителни финансиски
општество,
средства. Активностите ќе
Генерален
се вршат во рамки на
11.2. Инфокампања за вклучување на граѓанските
секретаријатредовните работни
организации во пристапните преговори со ЕУ согласно
организациона
задолженија на
усвоениот модел
единица за соработка
вработените и во рамките
со граѓански
Воспоставен е регистар на граѓански
3 квартал 2022 на одобрените средства во
11.3. Изработка на регистар на граѓански организации
организации,
организации за учество процесот
буџетот
согласно овој модел кои што ќе бидат вклучени во
Секретаријат за
пристапни преговори со Европската Унија;
процесот на пристапните преговори со Европската
европски прашања
Број на пријавени граѓански организации
Унија
во регистарот
Оперативна цел 12. Унапредување на моделот за избор на претставници од граѓанското
Показател на успешност: Усвоен е модел за избор на претставници
општество во секторските работни групи
на граѓанското општество што се применува во сите секторски
работни групи
Секретаријат за
европски прашања,
Министерство за
локална самоуправа,
Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство,
Министерство за труд
и социјална
политика,
Министерство за

1 квартал 2022

12.2. Подготовка на концепт за модел на избор на
претставници од граѓанското општество во
секторските групи
12.3. Измена и дополнување на Деловници за работа
на секторските работни групи

Предложениот концепт е вклучен во 12
деловници за работа на секторските
работни групи

12.4. Јавно и транспарентно објавување на повиците
за избор на членови во секторските работни групи

Број на претставници на граѓанските
организации избрани во секторските
работни групи

12.5. Јавно објавување на записници и останати
материјали и документи поврзани со работата на
секторските работни групи

Број на објавени информации и
материјали поврзани со работата на
секторските работни групи по
министерства

Оперативна цел 13. Поддршка за зголемување на опфатот на дигиталната трансформација на
граѓанските организации

13.1. Мапирање и споделување на добри практики на
Број на обуки кои што ќе се реализираат
дигитална трансформација на граѓанските организации
со граѓански организации во насока на
зголемување на дигиталните капацитети
и вештини, како и користење на
13.2. Зголемување на опфатот на дигитална
дигитални алатки
трансформација на граѓанските организации
Оперативна цел 14. Развој на систем за следење на околината во која се развива граѓанското
општество

локална самоуправа,
Министерство за
земјоделство,
шумарство и
водостопанство,
Министерство за труд
и социјална
1 квартал 2022
политика,
Министерство за
транспорт и врски,
Министерство за
Не се потребни
животна средина и
дополнителни финансиски
просторно
средства. Активностите ќе
поланирање,
се вршат во рамките на
Министерство за
редовните работни
внатрешни работи,
задолженија на
Министерство за
вработените и одобрените
правда,
средства во буџетот
Министерство за
информатичко
општество и
администрација,
Министерство за
фианансии,
2 квартал 2022,
Министерство за
континуирано
здравство, Кабинет
на заменикот на
претстедателот на
Владата задолжен за
економски прашања
и координација со
економските ресори
Показател на успешност: Зголемување за 10% на бројот на граѓански
организации кои применуваат дигитални алатки за истражување,
овозможување услуги и во оперативно-административна смисла
Совет за соработка
меѓу Владата и
граѓанското
општество,
Потенцијална донаторска
2 квартал 2022
Министерство за
поддршка
информатичко
општество и
администрација
Показател на успешност: Воспоставен е систем за следење на
околината во која се развива граѓанското општество што навремено
алармира кога има влошување на состојбите во граѓанското
општество

14.1. Изработка на матрица со индикатори и
механизми за прибирање на податоци
14.2. Редовно прибирање на податоци

14.3. Подготовка на годишен преглед на состојбите во
граѓанското општество

Оперативна цел 15. Воспоставување превентивен механизам против говор на омраза
15.1. Воспоставување на сеопфатен едукативен
превентивен механизам во основното и средното
образование, во рамки на граѓанското образование,
со цел прифаќање на различностите и рано
надминување на предрасудите

Воспоставен сеопфатен едукативен
превентивен механизам во рамки на
граѓанското општество;

15.2. Поддршка и спроведување на јавни кампањи за
Број на едукативни кампањи за
сензибилизација на јавноста за прифаќање на
превенирање говор на омраза;
различностите, базирани на толеранција и почитување
15.3. Систематски обуки за вработените во
Министерството за внатрешни работи во делот на
говор на омраза и криминалитет од омраза, нивна
проактивна улога во делот на следењето на говорот на
омраза на социјалните медиуми и навремена
реакција и пријавување на ваквите дела

Совет за соработка
меѓу Владата и
4 квартал 2023
граѓанското
Не се потребни
општество,
дополнителни финансиски
Генерален
средства. Активностите ќе
секретаријатсе вршат во рамките на
организациона
редовните работни
единица за соработка
задолженија на
со граѓански
вработените и одобрените
1 квартал 2024
организации во
средства во буџетот
соработка со
граѓански
организации
Показател на успешност: Воспоставен е сеопфатен едукативен
превентивен механизам против говор на омраза

Број на обуки за вработени во
Министерството за внатрешни работ во
делот на говор на омраза и криминалитет
од омраза

Совет за соработка
меѓу Владата и
граѓанското
општество,
Министерство за
образование и наука,
Министерство за
внатрешни работи

4 квартал 2022

Потенцијална донаторска
поддршка

Стратешка цел 7.Унапредување на правната рамка за правото на мирно собирање и непосредно Показател на влијание: Усвоени измени на правната рамка за мирно
учество на граѓаните во одлучувањето
собирање и непосредно учество на граѓаните, во одлучувањето во
согласност со меѓународните стандарди

Оперативна цел 16. Обезбедување правна рамка за правото на мирно собирање во согласност
со меѓународните стандарди и нејзина ефективна имплементација

16.1. Спроведување консултации за потребата од
ревизија на законската рамка која го засега правото на
собир и унапредување на надворешните механизми
за независен надзор врз полицијата
16.2. Формирање на работна група за изработка на
измени на Законот за јавни собири, Законот за
полиција и Законот за јавен ред и мир, како и на
другата легислатива применлива за оваа проблематика
16.3. Креирање подзаконски акти за почитување на
човековите права, особено за пречекорување на
овластувањата и примена на прекумерна сила

Показател на успешност: Намалување на соодносот помеѓу:
најавени и ненајавени јавни собири; бројот на поднесени пријави за
пречекорување на полициски овластувања и употреба на
прекумерна сила и пријави за кои од Одделот за внатрешна
контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди е
утврдено дека се основани; бројот на пријави по кои постапувало
Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од
лица со полициски овластувања и припадници на затворска
полиција, а се врзани со правото на мирен собир и бројот на
покренати обвиненија и осудителни пресуди; поднесени претставки
до Народен правобранител кои се однесуваат на пречекорување на
полициски овластувања и бројот на мислења во кои е утврдена
повреда

Министерство за
внатрешни работи,
Министерство за
правда, Jавно
обвинителство на
Република Северна
Македонија, Народен
правобранител

3 квартал 2022

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

4 квартал 2022

Оперативна цел 17. Унапредување на законската рамка која се однесува на непосредно учество Показател на успешност: Намалени прагови за референдум,
на граѓаните во одлучувањето
законодавна иницијатива и петиција; Зголемена примена на
механизмите за непосредно учество на граѓаните во процесите на
одлучување
17.1. Отворање на консултативен процес за потребата
од унапредување на законската рамка која се
однесува на непосредното учество на граѓаните во
одлучувањето
17.2.Формирање на работната група за подготовка на
нов/измени на Закон за референдум и други облици
за непосредно изјаснување на граѓаните

1 квартал 2024

Министерство за
правда,
Министерство за
локална самоуправа

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

1 квартал 2024
17.3. Евалуација и доколку е потребно, ревидирање на
Законот за локална самоуправа, со цел да се
обезбедат дополнителни механизми за непосредна
демократија
17.4. Усвојување на законските решенија
17.5. Усогласување со други релевантни закони
(Изборниот законик)
17.6. Обезбедување можност подрачните канцеларии
на Државната изборна комисија да собираат потписи
за (локален) референдум и на јавни простори (на
пример: плоштади)

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

Министерство за
правда,
Министерство за
локална самоуправа

2 квартал 2024

Приоритетна област 3. Граѓанскиот сектор како чинител во социјално-економскиот развој

Активности

Показатели

Стратешка цел 8. Развој на социјално претприемништво

Оперативна цел 18. Создавање на поттикнувачко правно окружување за социјално
претприемништво

18.1.Усвојување на законска, институционална и
финансиска рамка за правно препознавање и развој
на социјалното претприемништво (Закон за социјални
претпријатија во широк консултативен процес којшто
ќе го препознае целиот спектар на социјални
претпријатија и ќе овозможува нивно правно
препознавање и развој, а нема да го ограничува
нивното работење; Вклучување на социјалните
претпријатија со правна форма на здружение или
фондација во: програмите за поддршка на микро,
мали и средни претпријатија вклучително и старт-ап
(во рамки на програмите на Министерство за
економија, Агенцијата за развој и поддршка на
претприемништвото, Фондот за иновации,
Министерство за земјоделство во доменот на рурален
развој итн.); Овозможување на граѓанските
организации што вработуваат лица со попреченост да
се стекнат со статус на заштитно друштво согласно
Законот за вработување на инвалидни лица;
Поттикнување и поддршка на институциите на
централно и локално ниво да ги користат можностите
за резервирани јавни набавки и договори согласно
Законот за јавни набавки; Надминување на правните
пречки за функционирање на социјалните
претпријатија (фискални и даночни аспекти, пристап
до финансии и сл.)

Спроведени се сеопфатни јавни
консултации при изработката на Законот за
социјални претпријатија (четири
консултативни средби од кои една на
национално и три на локално ниво со
опфаќање на повеќе од 70 претставници на
граѓански организации); Усвоен е Закон за
социјални претпријатија

Потребни финансиски
средства и потенцијален
извор на финансирање
Показател на влијание: Оценка за давање услуги според Индексот
на одржливост на граѓанското општество за Северна Македонија
Надлежна
институција

Рок за спроведување

Показател на успешност: Број на социјални претпријатија со
правна форма на здружение или фондација вклучени во
програмите за поддршка на микро, мали и средни претпријатија

Министерство за
труд и социјална
политика

̃ 2.040.000 денари
4 квартал 2022

ИПА Проект „Поддршка
на социјални
претпријатија“

Оперативна цел 19. Промоција, градење на капацитетите и обезбедување финансиска помош за
граѓанските организации за развој на социјално претприемништво

19.1.Поддршка на програми и активности за
промоција и едукација за социјалното
претприемништво и социјалните претпријатија

19.2.Воспоставување на систем за финансиски
стимулации за развој на иницијативи за социјално
претприемништво на граѓанските организации

Број на јавни повици за финансирање
предлог-проекти од локални, национални
средства и средства од Европската Унија
чија цел е иницирање, постигнување и
одржување на солвентноста на
иницијативите за социјално
претприемништво; Број на граѓански
организации кои успешно спровеле проекти
(преку јавните повици)
финансирани од локални, национални
извори и извори од Европската Унија; Број
на социјални
претпријатија формирани од страна на
граѓанските организации преку
спроведените проекти.

Показател на успешност: Број на програми и активности за развој
на социјалното претприемништво

Министерство за
труд и социјална
политика

Во рамките на годишните
буџети на надлежните
институции за
спроведување на одделни
програми: АВРСМОперативен план за
Почнувајќи од 1 активни програми и мерки
квартал 2022
за вработување 1.4
милј.денари годишно;
МТСП-грантова програма
за развој на социјални
услуги 154 мил.денари
годишно; ФИТР-грантова
програма
3 квартал 2022

19.3.Градење на капацитетите на граѓанските
организации коишто се дел од еко-системот за развој
на социјалните претпријатија

̃ 185.000 денари
ИПА Проект „Поддршка на
социјални претпријатија“

Почнувајќи од 1 ИПА Проект „Поддршка на
квартал 2022 социјални претпријатија“

Стратешка цел 9. Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач

Показател на влијание: Граѓанскиот сектор е работодавач,
препознаен од системот и вреден за поддршка

Оперативна цел 20. Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач Показател на успешност: Број на граѓански организации
во правната регулатива, оперативните програми и социјалниот дијалог
корисници на активни мерки за вработување

20.1.Учество на граѓанските организации во
имплементација на активните програми и мерки за
вработување

Министерство за
Aктивните мерки за вработување се
труд и социјална
достапни и за работодавачи и работници од
политика, Агенција
граѓанскиот сектор
за вработување

1 квартал 2022

Активностите ќе се вршат
во рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот и со
потенцијална донаторска

20.2.Анализа за можностите за флексибилни работни
ангажмани кога граѓанските организации вработуваат
лица од ранливи категории – корисници на социјална
помош како дел од нивното социо-економско
интегрирање

20.3. Само-организирање на страните на социјалниот
дијалог во граѓанското општество односно
здружување на граѓанските организации како
работодавачи и синдикално здружување на
вработените во граѓанските организации

Подготвена анализа за можностите за
флексибилни работни ангажмани кога
граѓанските организации вработуваат лица
од ранливи категории-корисници на
социјална помош како дел од нивното
социо-економско интегрирање

Министерство за
труд и социјална
политика, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

Вработените во граѓанскиот сектор ја
препознаваат потребата од синдикално
здружување и активно работат на тоа

Министерство за
труд и социјална
политика, социјални
партнери, Совет за
1 квартал 2023
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

Подготвена компаративна анализа;
20.4. Анализа на компаративни искуства за учество на Граѓанските организации активно
граѓанските организации во работата на Економско
учествуваат во работата на Економскосоцијалниот совет
социјалниот совет преку свои легитимно
избрани претставници
Стратешка цел 10. Промовирање и развој на волонтерството

Министерство за
труд и социјална
политика, Совет за
соработка меѓу
Владата и
граѓанското
општество

1 квартал 2023
Активностите ќе се вршат
во рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот и со
потенцијална донаторска
поддршка во делот на
подготовка на анализи

1 квартал 2023

Показател на влијание: Зголемување на нивото на волонтирање
во граѓанските организации

Оперативна цел 21. Подобрување на правната рамка за промовирање и развој на волонтерството Показател на успешност: Усвоени измени на Законот за
волонтерството кои поттикнуваат граѓански ангажман и
волонтерство

21.1. Измена на Законот за волонтерство со цел
зголемувањае на граѓанскиот ангажман и
волонтерство

Спроведени се сеопфатни јавни
консултации при изработка на Законот за
волонтерство (четири консултативни средби
Министерство за
од кои една на национално и три на
труд и социјална
локално ниво со опфаќање на повеќе од 70
политика
претставници на граѓански организации);
Усвоени се измени на Законот за
волонтерство

Оперативна цел 22. Поттикнување на волонтерски активности и финансиска поддршка за
граѓанските организации кои го промовираат волонтерството

1 квартал 2022

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

Показател на успешност: Број на граѓани кои се активни во
заедницата и работат како волонтери во граѓански организации

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

Број на спроведени активности годишно за
промоција на волонтерството

Број на спроведени проекти за
22.2.Градење на капацитетите на граѓанските
поттикнување на волонтерството
организации за спроведување на програми и проекти
финансирани од национални или локални
за волонтерство
извори, Евроспка Унија и други донатори

Министерство за
труд и социјална
политика во
соработка со
Национален совет
за промовирање и
развој на
волонтерството,
Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански

600.000 денари годишно

4 квартал 2022/
континуирано
600.000 денари годишно

Стратешка цел 11. Поттикнување на граѓаните и деловниот сектор за поддршка и придонес за
развој на граѓанското општество

Показател на влијание: Зголемен број на дадени донации за
поддршка на граѓански организации

Оперативна цел 23. Унапредување на правната рамка за донации и спонзорства во јавните
дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации

Показател на успешност: Измените на Законот за донации и
спонзорстава во јавните дејности поттикнуваат филантропија

23.1.Подготовка на измени на Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности со учество на
претставници на граѓански организации во работната
група

Подготвен е предлог на Закон за
изменување и дополнување на Законот за
донации и спонзорства во јавните дејности
со учество на претставници на граѓанските
организации во работната група

1 квартал 2022

23.2. Јавни консултации и дебати со граѓанските
организации, институции и други засегнати страни за
измените на Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности

Спроведени се сеопфатни јавни
консултации при изработката на измените
на Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности

2 квартал 2022

Министерство за
правда,
Министерство за
финансии

Активностите ќе се вршат
во рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот.
УСАИД Проект
„Партнерствa за донирање“

во рамките на редовните
работни задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот.
УСАИД Проект
„Партнерствa за донирање“

Министерство за
правда,
Министерство за
финансии

Предлог-закон за измена и дополнување на
23.3. Доставување на измени на Законот за донации и Законот за донации и спонзорства во
спонзорства во јавните дејности (владина процедура) јавните дејности е доставен во владина
процедура

2 квартал 2022

23.4.Подготовка на измени на подзаконските акти
согласно усвоените измени на Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности

Подготвени и донесени правилници за
спроведување на законот

3 квартал 2022

23.5. Градење на капацитетите на институциите,
граѓанските организации, компаниите и граѓаните за
доследна примена на Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности

Подготвени коментари на законот;
Спроведени најмалку четири информативни
настани/обуки со корисниците на законот
(граѓански организации, институции,
компании итн.)

Министерство за
правда,
Министерство за
финансии

4 квартал 2022

УСАИД Проект
„Партнерствa за донирање“

Оперативна цел 24. Поттикнување на соработката на граѓанските организации со бизнис секторот Показател на успешност: Број на спроведени активности за
и промовирање на филантропијата
промоција на донирањето кон граѓанските организации
24.1.Градење на капацитетите на граѓанските
организации за соработка со бизнис секторот и
прибирање на донации од домашни извори

Совет за соработка
меѓу Владата и
граѓаското
општество

24.2.Промовирање на донирањето кон граѓанските
организации

4 квартал 2023

УСАИД Проект
„Партнерствa за донирање“

Стратешка цел 12. Зголемување на учеството на граѓанските организации за обезбедување услуги Показател на влијание: Процент на граѓански организации кои се
за потребите на заедницата
заинтересирани и обезбедуваат услуги за потребите на заедницата
на локално ниво
Оперативна цел 25. Развој на граѓанското општество на локално ниво и јакнење на соработката
со граѓанските организации на локално ниво

25.1. Зајакнати капацитети на локалната
администрација и на граѓанските организации за
институционална и транспарентна соработка преку
реализација на заеднички проекти

Број на организирани обуки за граѓански
организации и за општини и број на
општини со целосно усвоена постапка за
транспарентно финансирање на проекти за
граѓанските организации; Број на граѓански
организации корисници на средства
согласно усвоените процедури; Број на
јавни и транспарентни повици објавени од
страна на општините

Показател на успешност: 50% од општините се со јасно
дефинирана методологија за јавна, транспарентна и отчетна
распределба на средства од општинските буџети во корист на
граѓанските организации
Министерство за
локална
самоуправа,
Генерален
секретаријаторганизациона
единица за
соработка со
граѓански
организации

Проект за развој на
локалната демократија
4 квартал 2024 РеЛОаД, финансиран од
Европската унија,
спреведуван од УНДП

25.2. Усвоена процедура и документација за
транспарентно спроведување на постапка и
финансирање на проекти од страна на единиците на
локална самоуправа, во реализација на граѓанските
организации

Број на организирани обуки за граѓански
организации и за општини и број на
општини со целосно усвоена постапка за
транспарентно финансирање на проекти за
граѓанските организации; Број на граѓански
организации корисници на средства
согласно усвоените процедури; Број на
јавни и транспарентни повици објавени од
страна на општините

Оперативна цел 26. Подобрување на условите, вклучително и капацитетите на граѓанските
организации за обезбедување услуги на национално и локално ниво, со еквивалентен квалитет
како и останатите даватели на услуги

Министерство за
локална
самоуправа,
Проект за развој на
Генерален
локалната демократија
секретаријат4 квартал 2024 РеЛОаД, финансиран од
организациона
Европската унија,
единица за
спреведуван од УНДП
соработка со
граѓански
организации
Показател на успешност: Воспоставен е функционален и
долгорочен механизам за обезбедување услуги од страна на
граѓанските организации на национално и локално ниво

26.1. Анализа на можностите за обезбедување на
услуги финансирани од државата во областа на
образованието, здравството, културата, младите,
руралниот развој и друго од страна на граѓанските
организации

Министерство за
образование и
Одржани се јавни дебати за можностите за
наука,
обезбедување услуги финансирани од
Министерство за
државата во областа на образование,
здравство,
здравство, култура, млади и друго, од
Министерство за
страна на граѓанските организации; Дадени
4 квартал 2023
култура,
се заклучоци и препораки за регулирање на
Министерство за
условите и начинот на обезбедување на
земјоделство,
услуги финансирани од државата во областа
шумарство и
на образование, здравство, култура, млади,
водостопанство,
рурален развој и друго, од страна на
Агенција за млади и
граѓанските организации; Број на
спорт
регистрирани младински работници

26.2. Развивање на мрежа на социјални услуги во
локалната заедница и вклученост на граѓанските
организации како даватели на социјални услуги

Број на одржани средби со граѓански
организации за објаснување на новините во
Законот за социјална заштита; Број на
објавени јавни конкурси за обезбедување
социјални услуги од страна на граѓанските
организации кои се даватели на услуги. Број
на склучени договори со граѓански
организации

Министерство за
труд и социјална
политика

2022,
континуирано

Не се потребни
дополнителни финансиски
средства. Активностите ќе
се вршат во рамките на
редовните работни
задолженија на
вработените и одобрените
средства во буџетот

136.030.000 денари
годишно

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

Усвоени се измени и дополнувања на
Законот за здравствена заштита со кои се
утврдува начинот на финансирање на
активностите за ХИВ од програмата за
заштита на населението од ХИВ што ги
спроведуваат граѓанските организации и со
кои се овозможува пристап до услуги за
сексуално и репродуктивно здравје и
намалување на штети од употреба на дроги
за адолесценти на возраст помеѓу 16 и 18
години; Развиени и усвоени стандарди за
услуги за превенција и поддршка поврзана
со ХИВ помеѓу клучни популации кои ги
нудат граѓанските организации

Министерство за
здравство

2 квартал 2022

Програма за заштита на
населението од ХИВ

