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З А П И С Н И К 

од Дваесет и првата (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, 

одржана на 5.6.2020 година 

 

Дописната седница започна во 10:00 часот, на веб-локацијата на Одделението за соработка со 

невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk. 

На 21. (дописна) седница учествуваа: претседателката на Советот, Фани Каранфилова-

Пановска од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје;  заменичката на претседателката 

на Советот, Гордана Гапиќ-Димитровска, Министерство за информатичко општество и 

администрација; и членовите на Советот: Јасминка Ангелова, Министерство за внатрешни работи; 

Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Сабина Факиќ, Здружение на граѓани Центар за 

граѓански комуникации ЦГК Скопје; Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови 

права на Република Македонија Скопје; Александар Николов, Асоцијација за развојни иницијативи – 

ЗЕНИТ Скопје; Зоран Илиески, Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп; Марио Јанчев, 

Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје; 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; Снежана Трпевска, Здружение на новинарите на Македонија Скопје; Ана 

Чоловиќ-Лешоска, Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-

свест Скопје и Силвија Митевска, Здружение за унапредување на меѓусебна доверба Такт Скопје.  

Гласот на Теодора Столевска, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје е 

примен по завршувањето на седницата. Душан Томшиќ, Министерство за труд и социјална политика 

и Христина Конеска-Бероска, Секретаријат за европски прашања, не гласаа од технички причини. 

 Во текот на гласањето по точките од дневниот ред не учествуваа: Валентина Шаурек, 

Министерство за правда; Никица Бачовски, Министерство за земјоделство, шумарство и 

водостопанство; Ана Петровска, Министерство за здравство; Сафет Незири, Министерство за 

образование и наука; Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; 

Атула Касуми, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците и Томислав 

Андоновски, Агенција за млади и спорт. 

 

* 

* * 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 Усвојување на Записникот од 20. (дописна) седница на 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, 

одржана на 16.4.2020 година 

 

1. Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата 

 

2. Предлог-одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на 

програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна 

Македонија за мерки за справување со COVID-19 кризата 

 

3. Оглас за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-

19 кризата (со  образец на Пријава со предлог-проект и образец на Буџет со оправданост на 

трошоци). 

 

4. Учество на два члена на Советот од редот на граѓанските организации во работата на 

Комисијата за распределба на средства. 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
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Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 17 гласа „за“ и ниту еден глас 

„против“, го усвои Записникот од 20. (дописна) седница на Советот, одржана на 16.4.2020 година. 

 

* 

* * 

 

Точка 1 

 

 Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 17 гласа „за“, од кои 14 гласа на 

членовите од редот на граѓанските организации утврди позитивно мислење по Предлог-програмата за 

финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со 

COVID-19 кризата. 

Точка 2 

 

 Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 17 гласа „за“, од кои 14 гласа на 

членовите од редот на граѓанските организации утврди позитивно мислење по Предлог-одлука за 

критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности 

на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за мерки за справување со 

COVID-19 кризата. 

 

Точка 3 

 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со 17 гласа „за“, од кои 14 гласа на 

членовите од редот на граѓанските организации утврди позитивно мислење по текстот на Оглас за 

финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата (со  

образец на Пријава со предлог-проект и образец на Буџет со оправданост на трошоци). 

 

Точка 4 

 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор разгледа две опции за учество на два 

члена на Советот од редот на граѓанските организации во работата на Комисијата за распределба на 

средства: а) Учество со право на глас или б) Учество во својство на набљудувачи.Мнозинството од 

членовите на Советот (10) се определија за првата опција, учество со право на глас. 

За номинација на два члена во Комисијата за распределба на средства, членовите на Советот 

ја дадода својата поддршка на: Уранија Пировска (7 гласа); Јане Чаловски, Ирена Цветковиќ и 

Сабина Факиќ (по 3 гласа); Наташа Бошкова, Снежана Трпевска, Марио Јанчев, Александар Николов 

и Ана Чоловиќ-Лешоска (по 1 глас). По меѓусебно усогласување на членовите коишто добија ист број 

на гласови, за втор член во Комисијата се определи Јане Чаловски. 

 

Заклучок: 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и предлага на Владата на Република 

Северна Македонија во Комисијата за распределба на средствата по Огласот за финансиска поддршка 

на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата да учествуваат со право на 

глас два члена на Советот од редот на организациите: Уранија Пировска и Јане Чаловски. 

   

Дописната седница заврши во 12:00 часот.   

 

            Претседателка на Советот за соработка со    

                       и развој на граѓанскиот сектор 

                       Фани Каранфилова-Пановска       

 

 
 

 
Подготвила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска 


