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 - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ - 
                    28 јуни 2021 година 
 

 

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на 

РСМ“ бр.97/19 и 116/21), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 

Македонија објавува 

 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ  

според бројот на добиени гласови за избор на 5 членови на Советот за соработка  

меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите  
за областите Земјоделство и рурален развој, Медиуми и информатичко општество, Заштита на 

животната средина, Спорт и ЕУ интеграции и политики 

 

 

Поддршка за членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество 

од редот на здруженијата и фондациите за областите Земјоделство и рурален развој, Медиуми 

и информатичко општество, Заштита на животната средина, Спорт и ЕУ интеграции и 

политики, согласно Јавниот повик објавен на 12.5.2021 година и Извештајот за пријавени 

организации со кандидати со јавниот повик за гласање објавени на 7.6.2021 година, добија 

следните кандидати: 

 

11. Земјоделство и рурален развој 

1 Лилјана Јоноски, Рурална коалиција Куманово, поддржана од 13 организации: 

 - Здружение на граѓани за локален и рурален развој Тетово (32-42/2); 

- Локална акциска група Бојмија (32-42/4); 

- Фондација за локален развој и развој на информатички технологии-Гевгелија (32-42/5); 

- Здружение Граѓански центар за оддржлив развој ЕГРИ Крива Паланка ( 32-42/6); 

- Здружение РУРАЛЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕНТАР Прилеп (32-42/9); 

- Здружение на жени фармери Моја Фарма Гостивар (32-42/10); 

- Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови „Хорти Еко“ Струмица 

(32-42/13); 

- Здружение Институт за развој на заедницата Тетово (32-42/21); 

- Здружение „Чиста вода здрава храна“Дебар (32-42/23); 

- Мрежа на млади фармери – ММФ Дебарца (32-42/29); 

- Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на лагови Кривогаштани (32-42/34); 

- Здружение за рурален развој Локална акциона група АГРО ЛИДЕР Кривогаштани (32-
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42/36); 

- Слоу Фуд Македонија-Битола (32-42/43).  

2 Несим Велиу, Здружение на граѓани Центар за развој на земјоделие ЕКО ПРОДУКТ 

Тетово, поддржан од 0 организации: 

 - Нема гласови за кандидатот       

13. Медиуми и информатичко општество 

3 Никола Додов, Здружение за потикнување и промоција на информатиката 

Асоцијација на студенти информатичари Скопје, поддржан од 4 организации: 

 - Студентски Парламент на Факултет за електротехника и информациски технологии-

Скопје (32-42/28); 

- Студентски Парламент на Факултетот за Информатички Науки и Комјутерско 

Инженерство (32-42/37); 

- Здружение за развој на општеството-социјалните иновации „ВАКЕ УП“ Скопје (32-

42/39); 

- Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје (32-42/44). 

4 Христо Петрески, Фондација за културна и научна афирмација и презентација 

Македонија презент Скопје, поддржан од 1 организација: 

 - Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА – 

Куманово (32-42/26). 

14. Заштита на животната средина 

5 Слаѓана Стаменкова, Здружение на граѓани за заштита на животната средина 

ЕКОЗВОН Скопје, поддржана од  0 организации: 

 - Нема гласови за кандидатот  

15. Спорт 

6 Драгица Костадиновска, Здружение мултиетничка организација за 

интернационални култури Мозаик Меик Скопје, поддржана од 3 организации: 

 - Здружение за поттикнување и промоција на информатиката „Асоцијација на студенти и 

информатичари“ Скопје (32-42/38); 

- Здружение за општествена грижа и владеење на правото „Урбано општество“ Скопје (32-

42/42); 

- Здружение на граѓани Доверба Куманово (32-42/45). 

7 Дејанчо Здравков, Македонска асоцијација за Бочија Штип, поддржан од 0 

организации: 

 - Доставен е глас од 1 организација што се смета за неважечки 

16. ЕУ интеграции и политики 

8 Марија Сулејманова, Институт за истражување и анализа на политиките Ромалитико 

Скопје, поддржана од 0 организации: 

 -  Доставени се гласови од 8 организации што се сметаат за неважечки 

9 Оливер Ромевски, Здружение на граѓани МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА 

Скопје, поддржан од 0 организации: 

 - Нема гласови за кандидатот  
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За неважечки се сметаат гласовите на следните организации: 

Во образецот за 

гласање дадена е 

поддршка на повеќе 

од еден кандидат 

- Здружение за подобрување на животот на граѓаните КРУНА ПЛУС 

Радовиш (32-42/32); 

- Здружение за екологија и туризам “ЕКОТУРИЗАМ 2016“ Охрид (32-

42/16); 

- Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни 

потреби “Бравура Кооператива“ Делчево (32-42/33); 

- Здружение за социјални иновации и одржлив развој РАДАР Скопје (32-

42/35)  

Областа на 

дејствување на 

организацијата не е 

идентична со областа 

на кандидатот или од 

доставената 

документација не 

може да се утврди 

областа на 

дејствување 

- Здружение на жени Житоше (32-42/3); 

 Регионална ромска образовна младинска асоцијација РРОМА Кратово 

(32-42/7); 

- Иницијатива за развој и инклузија на заедниците Скопје (32-42/8).      
- Здружение Радика Де Дебар (32-42/11); 

- ЕПЛ ТРИ Здружение за напредок, поддршка и одржлив развој на жени 

Скопје (39-42/12); 

- Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС Дебар (32-

42/15); 
- Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите РЕДИ Скопје 

(32-42/17); 

- Феријален центар Велес (32-42/19);  
- Здружение за инклузија, креативност и иницијативи Интеракција 

Плус (32-42/24); 
- Здружение на граѓани СПЕКТРУМ ПЛУС – Штип (32-42/27); 

- Женска акција Радовиш (32-42/31) 

- Здружение на граѓани „СМАРТ АП-Лабараторија за социјални 

иновации“ Скопје (32-42/40); 

- Здружение Мултиетничка организација за интернационални култури 

Мозаик МЕИК Скопје (32-42/41); 

- Здружение за Македонско-Бугарско пријателство (32-42/46). 
Организацијата го 

остварила своето 

право на глас во 

периодот од 14 до 

29.04.2021 година и 

гласот се сметал за 

важечки 

 Здружение за промовирање на современи образовни процеси 

“КИМАТИКА’’ (32-42/14); 

 Стрип Центар на Македонија – Велес (32-42/18).  

 Здружение на граѓани „Ромска сила“ Велес (32-42/20); 

 Здружение на граѓани „Бирлик Јекипе’’ Велес (32-42/22); 

 Здружение за општествен развој „Галеби 2001“ Чашка (32-42/25); 

 Здружение на Јавни Службеници на Северна Македонија Прилеп (32-

42/30). 

  

Ќе се повтори Јавниот повик за избор на членови на Советот за соработка меѓу Владата 

и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите: 

- Заштита на животната средина и 

- ЕУ интеграции и политики.  

 


