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З А П И С Н И К 

од Триесет и првата (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор, одржана на 22.4.2021 година 

 

 

Седница започна во 13:00 часот, преку апликацијата ZOOM со употреба на интернет 

комуникација. 

Со седницата претседаваше претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска 

од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје. 

На седницата учествуваа заменичката на претседателката на Советот Гордана Гапиќ-

Димитровска, Министерство за информатичко општество и администрација и членовите на 

Советот: Јасминка Ангелова, Министерство за внатрешни работи; Мира Димишковска, 

Министерство за правда; Санела Хаџибулиќ, Министерство за политички систем и односи 

меѓу заедниците; Розика Бојаџиева, Министерство за финансии; Аднан Селмани, 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Билјана Трајковска, 

Министерство за образование и наука; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа;  

Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; Христина 

Конеска-Бероска, Секретаријат за европски прашања; Томислав Андоновски, Агенција за 

млади и спорт; Сабина Факиќ, Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК 

Скопје; Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република 

Македонија Скопје; Теодора Столевска, Здружение на граѓани Младински образовен форум 

Скопје; Зоран Илиески, Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп; Наташа 

Бошкова, Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини 

Скопје; Ирена Цветковиќ, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција 

Здруженска Скопје; Елизабета Божиноска, Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за 

здравствена едукација и истражување Скопје; Лилјана Јоноски, Здружение Рурална 

коалиција Куманово; Јане Чаловски, Јадро Асоцијација на независната културна сцена 

Скопје и Ана Чоловиќ-Лешоска, Здружение Центар за истражување и информирање за 

животната средина Еко-свест Скопје.   

На седницата не учествуваа членовите на Советот: Елизабета Тодорова, 

Министерство за економија; Душан Томшиќ, Министерство за труд и социјална политика; 
Љуљзим Селмани, Министерство за култура; Марио Јанчев, Здружение на граѓани СОС 

Детско село Северна Македонија Скопје  и Снежана Трпевска, Здружение на новинарите на 

Македонија Скопје. 

На седницата учествуваа и претставници на Секторот за анализа на политиките и 

координација/Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот 

секретаријат: Сузана Никодијевиќ-Филиповска, Сања Савовска, Весна Тасевска и Даниела 

Симоновска. 

 

* 

* * 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 Усвојување на Записникот од 30. (дописна) седница 

на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор, одржана на 15.3.2021 година 

 

1. Номинирање на три члена во Националното координативно тело за имплементација 

на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 

жените и семејно насилствоод редот на здруженијата 
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2. Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности 

на здруженијата и фондациите за мерки за справување со Covid-19 кризата 

 

3. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор  

  

4. Предлог-Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот 

за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 

 

5. Јавен повик за избор на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за 

изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации 

 

6. Разно 

* 

* * 

 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со  22 гласа „за“ и ниту еден 

глас „против“, го усвои Записникот од 30. (дописна) седница на Советот, одржана на 

15.3.2021 година. 

 

* 

* * 

 

Точка 1 

  На барање на Министерството за труд и социјална политика, Советот за соработка со 

и развој на граѓанскиот сектот, на 1.4.2021 година на www.nvosorabotka.gov.mk, објави Јавен 

повик за избор на три члена на Националното координативно тело за имплементација на 

Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и 

семејно насилство од редот на здруженијата. Пристигнати се три пријави на организации со 

кандидати и истите ги исполнуваат условите од Јавниот повик. На барање на 

претседателката, Сања Савовска од Одделението за соработка со невладини организации 

накусо ги презентираше пријавите на кандидатите. Се отвори кратка дискусија по однос на 

пријавените кандидати каде членовите се изјаснија дека станува збор за квалитетни 

кандидатки кои имаат искуство во областа за која се пријавуваат и едногласно ги изгласаа 

истите за членови на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата 

на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејно 

насилство од редот на здруженијата. 

 

Заклучок: 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ги номинира Наташа Бошкова 

од Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ 

Скопје, Елизабета Божиноска од ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и 

истражување Скопје и Елена Димушевска од Национална мрежа против насилство врз 

жените и семејно насилство Скопје за членови на Националното координативно тело за 

имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против 

насилството врз жените и семејно насилство од редот на здруженијата. 

 



3 

 

Точка 2 

На барање на претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ-Филиповска го 

образложи Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските 

активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со Covid-19 кризата и 

начинот на следење на спроведувањето на проектите. На седницата се водеше подолга 

дискусија по прашањата кои што се наметнаа како во иднина да се мониторираат 

реализираните проекти, што со оние проекти кои што отстапуваат од планираната 

реализација, потребата од појасно прикажување на резултатите од проектите и нивната 

поврзаност со поставените цели, како и за враќање на неискористените средства при 

реализација на проектите. 

Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска предложи Одделението за 

соработка со невладини организации да ги зајакне своите административни капацитети за 

мониторинг на трошење на буџетските средства и известување, и да се преземат активности 

за градење на капацитетите на граѓанските организации да ги доставуваат завршните 

извештаи на однапред утврден начин.  

Сабина Факиќ укажа на потребата за примена на Законот за јавни набавки и предложи 

Одделението за соработка со невладини организации да бара од граѓанските организации при 

реализација на проектите за набавка над илјада евра да го применуваат Законот за јавни 

набавки. Понатаму додаде дека во извештајот недостига сублимиран извештај за тоа колку 

лица, од кои региони и каков бенефит имале од спроведувањето на оваа финаскика 

поддршка, како и да се наведат линкови за пристап до веб страниците за да се види исходот 

од реализацијата на проектите. Исто така укажа дека мора да се најде начин да се 

санкционираат оние здруженија за кои за жал се има сомнеж за злоупотреба на финансиските 

средства. На ова се надоврза претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска и 

предложи да се направи збирен содржински извештај со цел да се даде јасна слика што е 

постигнато со спроведувањето на оваа финансиска поддршка.  

Ирена Цветковиќ укажа на тоа дека предметниот извештај е делумно подобар од 

извештајот во 2019 година, но укажа дека кај некои проекти се повторуваат активностите со 

резултатите и не може да се утврди кои се реално постигнатите резултати од реализацијата 

на проектот. Понатаму даде препорака во иднина на поединечните извештаи да се направи 

методологија на бодување и оценка за реализацијата.  

Уранија Пировска се согласи со претходните излагања и побара да се направи  

рангирање на степенот на реализација и постигнатите цели. На ова се надоврза и Јане 

Чаловски кој додаде дека е многу важно и кој и како ќе го направи рангирањето и предложи 

да се направи надворешна евалуација и рангирање на завршните извештаи за да се види  

разликата помеѓу тоа што е предложено во проектите, а што е испорачано. 

Сабина Факиќ извести дека ја разбира потребата од евалуација и рангирање на 

завршните извештаи, меѓутоа не охрабрува во оваа ситуација бидејќи донаторите кои 

располагаат со многу поголеми пари се уште немаат развиено ваква методологија и укажа 

дека треба да се размислува на тоа како да се најде соодветен начин за да се направи покрај 

квантитативна и квалитативна евалуација на резултатите, доколку е потребно да се направи 

ревизија и слично. 

Гордана Гапиќ-Димитровска се согласи да се направи збирен извештај за да се види 

колку има остварено директна помош на граѓаните, односно колку средства биле насочени 

кон директна хуманитарна помош. Во однос на евалуацијата и оценката за завршните 

извештаи каде укажа на тоа дека за ова е потребно  да се размислува за следниот повик 



4 

 

бидејќи сега е доцна од причина што однапред нема утврдени критериуми.  На ова се 

надоврза Фани Каранфилова-Пановска и предложи Одделението за соработка со невладини 

организации и Генералниот секретаријат да ги истражат можностите за организирање на 

процес на  надворешна евалуација, односно да се размисли за начинот како низ отворена 

постапка да се определат експерти кои што ќе развијат методологија и ќе направат оценка.  

Сузана Никодијевиќ-Филиповска кажа дека ќе се направи допонување на извештајот 

и истиот ќе биде достапен за членовите на Советот и предложи да се подготви мислење од 

Советот, во кое ќе биде содржана препорака за надворешна евалуација на завршните 

извештаи. Со ваквиот предлог се согласија членовите на Советот. 

Заклучоци: 

1. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор утврди позитивно мислење по 

Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските 

активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со Covid-19 

кризата, со укажување Извештајот да се дополни согласно дискусијата на седницата.  

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да подготви 

мислење со препорака  да се истражат можностите за организирање на процес на  

надворешна евалуација на завршните извештаи и да го достави до членовите на 

Советот, заедно со дополнетиот текст на Извештајот.  

 

Точка 3 

  На барање на претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ-Филиповска ја објасни 

процедурата за измена и ги образложи промените во Предлог-Одлуката за изменување и 

дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор, за кои членовите на Советот се изјаснија на 30. (дописна) седница по пат на 

електронско гласање. Понатаму Сузана Никодијевиќ-Филиповска предложи да се достави и 

формално мислење во прилог на Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на 

Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор со 

образложение зошто се потребни наведените промени. 

 

Заклучок: 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор едногласно ја 

разгледаПредлог-Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на 

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и едногласно утврди позитивно 

мислење. 

 

Точка 4 

На барање на претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ-Филиповска ја објасни 

процедурата за измена и ги образложи промените во Предлог-Деловникот за изменување и 

дополнување на Деловникот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор, за кои членовите на Советот се изјаснија на 30. (дописна)седница по пат на 

електронско гласање. 
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  Заклучок: 

    

  Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор едногласно  едногласно го 

донесеДеловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор.  

 

 

Точка 5 

Претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска го образложи текстот за 

Јавниот повик за избор на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за 

изработка на измени и дополнување на Законот за здруженија и фондации.  

Ирена Цветковиќ изрази двоумење дали треба воопшто да се наведуваат области или 

доволно би било само кандидатите да неведуваат искуство за работата во граѓанскиот сектор 

и развојот на граѓанското општество. Со ова се согласија Фани Каранфилова-Пановска и Јане 

Чаловски кој смета дека клучно во изборот треба да биде искуството и мотивацијата. 

Сузана Никодијевиќ-Филиповска по однос на горенаведеното предложи во јавниот 

повик да биде наведено дека кандидатите кои се пријавуваат треба да имаат професионални 

компетенции и граѓанска активност за развој на граѓанското општество, а за критериумите за 

организациите да биде наведено  да се регистрирани согласно Законот за здруженија и 

фондации најмалку 3 години пред објавувањето на повикот, точката која што се однесува 

што да имаат утврдено во Статутот целосно да се изостави и да остане дека работењето и 

дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата. Со 

ваквиот предлог се согласија членовите на Советот каде Ирена Цветковиќ додаде од 

кандидатите да се бара по примерот како што се доставува портфолио на организацијата да 

се доставува портфолио и за кандидатот каде ќе биде наведено минат труд на кандидатот. 

Зоран Илиевски сподели мислење дека тригодишното искуство е ниско како 

релевантно искуство за развој на граѓанското општество.  

 

Заклучок: 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор го задолжи Одделението за 

соработка со невладини организации да го измени текстот на Јавниот повик за избор на пет 

претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за изработка на измени и 

дополнување на Законот за здруженија и фондации согласно дискусијата на седницата, 

корегираниот Јавен повик електронски да го достави до членовите на Советот и доколку 

нема забелешки во следните 24 часа да го објави на www.nvosorabotka.gov.mk. 

 

Точка 6 

Претседателката на Советот, Фани Кранфилова-Пановска предложи покрај 

изготвените годишни извештаи за работата на Советот, да се направи еден сублимиран 

тригодишен извештај за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. 

Со ова се согласија Јане Чаловски, Гордана Гапиќ-Димитровска и Сабина Факиќ која додаде 

извештајот да содржи линкови кои водат до соодветната документација.  

Сузана Никодијевиќ-Филиповска информираше дека со тимот од проектот „Техничка 

поддршка за унапредување на овозможувачката средина за граѓанските организации во 

Република Северна Македонија“веќе е дискутирано да се направи промотивен материјал за 

работата на Советот и што ќе биде презентиран пред новиот состав на Советот. 



6 

 

На прашање на Ана Чоловиќ-Лешоска, претседателката на Советот, Фани 

Каранфилова-Пановска накратко образложи за добиените одговори од страна на 

Министерството за култура околу постапката за избор на членови на Комисијата за 

управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион и објаснување за 

начинот на избор на три претставници на граѓанскиот сектор во Националната комисија за 

УНЕСКО на Република Северна Македонија.  

Понатаму Ана Чоловиќ-Лешоска укажа за неправилностите при постапката за 

донесување на новиот Закон за ловството, каде покрај тоа што не биле вклучени во процесот 

граѓанските организации, не биле вклучени и Министерството за живона средина и 

просторно планирање и искажа незадоволство од одговорот добиен од Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. Во дискусијата се вклучи членот на Советот, 

претставник од Министерството за земјоделтво, шумарство и водостопанство, Аднан 

Селмани кој кажа дека ќе се координира со надлежните во министерството и ќе достави 

известување. 

Сашо Секуловски објасни за важноста на вклученоста на Министерството за животна 

средина и просторно планирање во процесот на носењето на новиот Закон за ловство.  

Во дискусијата се надоврза и Гордана Гапиќ-Димитровска која извести дека веќе на 

ЕНЕР е поставен нацрт Извештај за ПВР и нацрт законот со можност за доставување на 

коментари од страна на засегнатите страни. 

Сабина Факиќ даде своја препорака во иднина Советот да зазема посистемски став и 

да бара од Владата да се почитува принципот на вклучување на граѓанските организации. Со 

истото се согласија и Фани Каранфилова-Пановска  и Зоран Илиевски, кој предложи да се 

осмисли систем за поблиска комуникација на Советот со граѓанските организации и на веб 

страницата www.nvosorabotka.gov.mk да се овозможило опција „Контактирај го Советот“ или 

слична алатка што потоа ќе се промовира пред граѓанските организации. 

Сузана Никодијевиќ-Филиповска информиераше дека треба да се започне процес за 

изработка на нова Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2021-

2023 година и ја објасни улогата на проектот „Техничка поддршка за унапредување на 

овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ со 

подготовка на аналитички извештаи за дел од мерките од постојната Стратегија што сеуште 

не се реализирани. Предложи да се објави повик до граѓанските организации на веб 

страницата на Одделението за соработка со невладини организации за да се добијат 

иницијативи од организациите. 

Фани Каранфилова-Пановска предложи да се повикот да биде насочен кон 

формирање на фокус групи по приоритетните области од Стратегијата.Со ова се согласи и 

Гордана Гапиќ-Димитровска и додаде со цел да се обезбеди предвидливост на процесот на 

изработка и консултации,   да се направи и временска рамка за спроведување на целокупниот 

процес за изработка на нова Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот 

сектор 2021-2023 година На крајот од седницата како последна во овој состав на Советот 

претседателката на Советот, Фани Каранфилова-Пановска им се заблагодари на членовите за 

досегашната соработка, нивниот ангажман и посветеност во работата на Советот, даде 

краток осврт за досегашната работата и нејзинито очекување за функционирањето на 

Советот во иднина. 

 

 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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Заклучоци: 

1. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да изготви 

сублимиран тригодишен извештај за работата на Советот за соработка со и развој 

на граѓанскиот сектор. 

2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да започне 

консултативен процес со граѓанските организации преку повик на 

www.nvosorabotka.gov.mk за подготовка на новата Стратегија на Владата за 

соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2021-2023 година и да организира 

online состаноци со фокус групи од пријавените организации по приоритетните 

области од Стратегијата. 

 

Седницата заврши во 15:30 часот.  

        

                                                                                 Претседателка на Советот за соработка со  

                                                                                  и развој на граѓанскиот сектор 

                                                                                                  Фани Каранфилова-Пановска 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Подготвилa: Даниела Симоновска 

Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска 
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