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Врз основа на член 2 став (2) алинеја 12 од Деловникот за работа на Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското општество бр.37-388/1 од 14.5.2018 година, бр.38-22/1 

од 4.7.2019 година, бр.38-29/7 од 28.10.2019 година, бр.39-38/3 од 22.4.2021 година и бр.39-

41/3 од 3.6.2021 година, Советот за соработка меѓу Владата и грѓанското општество, на 

седницата одржана на 23.12.2021 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

за 2022 година 
 

1. Со оваа Програма се утврдуваат резултатите и тематските прашања кои што Советот 

за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (во натамошниот текст: Советот) ќе ги 

разгледува и ќе развие насоки за подобрување во 2022 година, вклучувајќи ги временската 

рамка и бројот на седници. 

Во периодот 2021-2024, работата на Советот ќе биде насочена кон ефикасно и 

ефективно влијание на владините и секторските политики поврзани со околината во која се 

развива граѓанското општество, преку давање мислење по предлози на закони, стратегии, 

програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на 

граѓанското општество, како и преку иницирање, донесување на нови или изменување и 

дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка 

за делување на граѓанските организации. Клучен фокус на Советот ќе биде унапредување на 

правната рамка за здруженија и фондации која обезбедува гаранции за остварување на правото 

на слобода на здружување во согласност со меѓународните стандарди.  

 Советот континуирано ќе го следи спроведувањето на Стратегијата на Владата на 

Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски 

план 2022-2024, преку разгледување на квартални извештаи за напредокот на спроведувањето 

на Стратегијата и давање мислење на годишно ниво за реализација на овој стратешки 

документ. 

 Воедно, Советот ќе ја следи и анализира вклученоста на организациите во процесот на 

креирање на јавната политика и со својата работа ќе придонесува за подигање на свеста за 

промовирање на култура на соработка и партнерство преку изработка и спроведување на 

ефективни методи за консултирање и информирање на граѓанските организации за работата 

на Советот, изработка на модел за вклучување и избор на граѓанските организации во 

работните групи на органите на државната управа и тела воспоставени со стратешки 

документи и унапредување на соработката со постојните ефективни тематски мрежи на 

граѓанските организации. Советот ќе посвети особено внимание на зајакнување на 

партнерството во процесите поврзани со еврпската интеграција, преку усвојување на модел за 

учество на граѓанското општество во процесот на пристапни преговори со Европската Унија. 
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 Во однос на финансиската одржливост на граѓанските организации, клучен фокус на 

Советот ќе биде унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските 

организации, преку следење на работата на Работната група за реформа на системот на 

државно финансирање на граѓанските организации, унапредување на правната рамка за 

донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските 

организации, како и разгледување и давање предлози при планирањето на областите и 

специфичните приоритети за финансирање на активности на граѓанските организации од 

Буџетот на Република Северна Македонија и препораки по годишните извештаи на Владата и 

органите на државната управа за финансираните програми и проекти на граѓанските 

организации. 

Излезен резултат Тема/прашање за разгледување на седница Број на 

седници 

Временска 

рамка 

Општа цел: Ефикасно и ефективно влијание на владините и секторските политики поврзани со 

околината во која се развива граѓанскто општество 

Посебна цел: Обезбедување ефикасно и ефективно следење на спроведувањето на Стратегијата на 

Владата за соработка со и развој на граѓанското општество и Акцискиот план 2022-2024 

Заклучоци и препораки за 

поголема ефикасност и 

ефективност во 

спроведување на целите и 

активностите од 

Стратегијата и Акцискиот 

план 

Квартален извештај за спроведување на 

Стратегијата на Владата за соработка со и 

развој на граѓанското општество, со 

Акциски план 2022-2024 (Генерален 

секретаријат-организациона единица за 

соработка со граѓански организации) 
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мај, август, 

ноември 

Посебна цел: Нормативно и институционално подобрување на околината во која се развива 

граѓанското општество 

Мислење/препораки за 

унапредување на 

правната рамка за 

здруженија и фондации и 

за квалитетот на 

консултациите со 

граѓанските организации 

за предложените измени 

на легислативата 

Статус на процесот на консултации за 

измените на Законот за здруженија и 

фондации (Министерство за правда) 

Предлог-закон за изменување и 

дополнување на Законот за здруженија и 

фондации (вклучувајќи и дискусија за 

одредбите за организации со статус од јавен 

интерес и поврзаните даночни олеснувања) 

(Министерство за правда) 

1 

 

1 

март 

 

јуни/ 

септември 

Заклучоци и препораки за 

унапредувае на 

ефикасноста и 

ефективноста на работата 

на Советот за соработка 

Извештај за работа на Советот за соработка 

меѓу Владата и граѓанското општество за 

2021 година (Генерален секретаријат-

организациона единица за соработка со 

граѓански организации) 

 

1 

 

 

 

февруари 
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меѓу Владата и 

граѓанското општество  

Предлог-програма за работа на Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското 

општество за 2023 година (Генерален 

секретаријат-организациона единица за 

соработка со граѓански организации) 

 

1 

 

 

декември 

 

Заклучоци/препораки за 

финансирање на 

граѓанските организации 

даватели на социјални и 

здравствени услуги 

Информација за состојбите со правната 

рамка и практики за финансирање на 

граѓанските организации даватели на 

социјални и здравствени услуги 

(Министерство за труд и социјална политика, 

Министерство за здравство и членовите на 

Советот од областите Социјална заштита и 

заштита на деца и Заштита на здравјето)  

1 

тематска 

седница, со 

присуство на 

граѓански 

организации 

април  

Заклучоци и препораки за 

прашања поврзани со 

овозможувачката средина 

за граѓанското општество 

Дискусија по предлози на граѓански 

организации по прашања поврзани со 

овозможувачката средина за граѓанското 

општество 

 по потреба 

Посебна цел: Зголемено учество на граѓанските организации во процесот на креирање и следење на 

јавните политики 

Усвоен План за 

комуникација на Советот 

Предлог-план за комуникација на Советот, 

со план за консултации со граѓанските 

организации (работна група на Советот) 

1 јануари 

Заклучоци и препораки за 

унапредување на 

процесот на консултации 

и учество на граѓанските 

организации во 

креирањето јавни 

политики 

Извештај за процесот на консултации при 

подготовка на предлог-закони, користење 

на ЕНЕР и други механизми за соработка со 

граѓанските организации во 2021 година 

(Министерство за информатичко општество и 

администрација, Генерален секретаријат-

организациона единица за соработка со 

граѓански организации) 

 

1 

 

април 

Мислење/препораки по 

подзаконскиот акт за 

учество на граѓанските 

организации во процесот 

на креирање политики 

Предлог-подзаконски акт за учество на 

граѓанските организации во процесот на 

креирање политики, што содржи и одредби 

за вклучување и избор на граѓански 

организации во работни групи (Генерален 

секретаријат-организациона единица за 

соработка со граѓански организации) 

 

1 

 

септември 

Номинирање 

претставници на 

граѓанското општество во 

советодавни тела 

Јавен повик и табела со пријавени 

кандидати за учество во советодавни и 

работни тела на Владата и органите на 

државната управа (Генерален секретаријат-

организациона единица за соработка со 

граѓански организации) 

 по потреба 
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Општа цел: Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со еврпската интеграција 

Посебна цел: Вклучување на граѓанските организации во процесот на пристапни преговори со 

Европската Унија  

Усвоени препораки за 

генералната структура, 

отвореноста и 

инклузивноста на 

процесот на пристапни 

преговори со Европската 

Унија 

Предлог на нова структура за пристапни 

преговори со Европската Унија 

(Секретаријат за европски прашања) 

1 март 

Усвоен модел за учество 

на граѓанското општество 

во процесот на пристапни 

преговори со Европската 

Унија 

Предлог-модел за учество на граѓанското 

општество во процесот на пристапни 

преговори со Европската Унија (работна 

група на Советот) 

1 јуни 

Усвоени препораки за 

предлог-деловникот и 

квалитетот на учество на 

граѓанските организации 

во Секторските работни 

групи 

Предлог-деловник за работа на Секторските 

работни групи (ИПА 2014-2020) 

(Секретаријат за европски прашања) 

1 март 

Орагнизиран 

консултативен состанок 

(тематска седница) 

Консултативен состанок со донаторската 

заедница (ЕУ и други донатори) за 

координирана поддршка на 

овозможувачката околина за граѓанското 

општество 

1 март 

Општа цел: Подобрување на финансиската одржливост на граѓанските организации 

Посебна цел: Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации 

Усвоени препораки за 

унапредување на 

квалитетот на програмата, 

огласот и другите 

документи поврзани со 

планирање на средствата 

од Буџетот на Република 

Северна Македонија за 

2022 година наменети за 

финансирање на 

програмските активности 

на здруженија и 

фондации 

Оглас за финансиска поддршка на 

здруженија и фондаци за 2022 година (со 

образец на пријава и предлог-проект) 

(Генерален секретаријат-организациона 

единица за соработка со граѓански организации) 

Предлог-програма и Оглас за финансиска 

поддршка на здруженија и фондации за 

2022 година (Министерство за политички 

систем и односи меѓу заедниците) 

1 јануари 
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Заклучоци и препораки за 

навремено и квалитетно 

следење и известување за 

спроведување на 

финансираните програми 

и проекти на граѓанските 

организации 

Извештај за реализација на Програмата за 

финансирање на програмските активности 

на здруженија и фондации за 2021 година 

(Генерален секретаријат-организациона 

единица за соработка со граѓански организации) 

1 април 

Заклучоци и препораки за 

квалитетот на 

известување на 

севкупното јавно 

финансирање на 

граѓанските организации 

во 2021 година и 

препораки за реформа на 

системот на државно 

финансирање на 

граѓанските организации 

Извештај за финансирање на програмски 

активности на здруженија и фондации од 

Владата, органите на државната управа и 

единиците на локалната самоуправа во 2021 

гоидна (Генерален секретаријат-

организациона единица за соработка со 

граѓански организации) 

1 мај 

Мислење/препораки по 

концептот за реформа на 

системот на државно 

финансирање на 

граѓанските организации  

Предлог-концепт за реформа на системот на 

државно финансирање на граѓанските 

организации (со идентификувани закони и 

подзаконски акти што треба да се донесат) 

(Работна група од претставници на надлежни 

институции и граѓански организации)  

1 октомври 

Заклучоци и препораки за 

специфичните 

приоритети за 

финансирање на 

активности на 

граѓанските организации 

од Буџетот на Република 

Северна Македонија за 

2023 година 

Предлог-програма за финансирање на 

програмските активности на здруженија и 

фондации за 2023 година (Генерален 

секретаријат-организациона единица за 

соработка со граѓански организации) 

1 декември 

Посебна цел: Усвојување на правната рамка за олеснување на донирањето кон граѓанските 

организации 

Мислење/препораки за 

унапредување на 

правната рамка за 

донации и спонзорства во 

јавните дејности 

Предлог-закон за изменување и 

дополнување на Законот за донации и 

спонзорства во јавните дејности 

(Министерство за правда) 

1 јуни/ 

септември 
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2. Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 

 

 

 

 

        Бр. 32-52/2            ПРЕТСЕДАТЕЛКА   

    23.12.2021 година                                                              НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ  

           Скопје                                                                  ВЛАДАТА И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 

Фани Каранфилова-Пановска 


