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З А П И С Н И К 

од Втората седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,             

одржана на 18.11.2021 година 

 

 

Седницата започна во 13:30 часот, во зградата на Владата на Република Северна 

Македонија (Свечена сала). 

 

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, Министертсво за внатрешни работи; Санела Хаџибулиќ, 

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците; Розика Бојаџиева, Министерство 

за финансии; Слободанка Анчевска, Министерство за здравство; Билјана Трајковска, 

Министерство за образование и наука; Љуљзим Селмани, Министерство за култура; Сашо 

Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; Христина Конеска-

Бероска, Секретаријат за европски прашања; Снежана Камиловска Трповска, Македонски 

центар за меѓународна соработка Скопје; Никица Кусиникова, Здружение Конект Скопје; 

Димитар Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје; Зоран 

Илиески, Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп;  Јасминка Фришчиќ,Здружение 

за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје; Далиборка Златева, Здружение на 

лица со церебрална парализа и други попречености Велес; Татјана Стоименовска, Здружение за 

унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје; Андреј Сених, Здружение за 

поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје; Лилјана Јоноски, Здружение 

Рурална коалиција Куманово;  Тијана Ана Спасовска, Јадро Асоцијација на независната 

културна сцена Скопје; Никола Додов, Здружение за потикнување и промоција на 

информатиката Асоцијација на студенти информатичари Скопје; Драгица Костадиновска, 

Здружение мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик Меик Скопје и 

Ардита Абази Имери, Институт за европска политика – Скопје. 

 

На седницата отсуствуваа членовите на Советот: Бојана Босилкова, Министерство за 

правда; Елизабета Тодорова, Министерство за економија; Аднан Селмани, Министерство 

земјоделство, шумарство и водостопанство; Лидија Штерјов, Министерство за труд и социјална 

политика; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа; Гордана Цекова, Агенција за млади 

и спорт и Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република 

Македонија Скопје. 

 

На седницата присуствуваа и: Емилија Златковска (замена за Бојана Босилкова), Маја 

Петковска Лесес, Генерален секретаријат на Владата, ко-претседател на Совет за отворено 

владино партнерство и Флорија Љатифи Малоку, Кабинет на Претседател на Република 

Северна Македонија, како 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.  

 

 

* 

* * 
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 Врз основа на Предлогот на дневен ред, Советот го утврди следнив 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

                                                             - Усвојување на Записникот од Првата                                 

(конститутивна) седница на Советот,  

                                                                         одржана на 15.9.2021 година 

 

1. Предлог-Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и 

развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 

 

2. Јавен повик за избор на два претставници на граѓанското општество во Работната група 

за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации 

 

3. Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската 

комисија за уметност (на барање на Одборот  за национална рамка за квалификации) 

 

4. Барање за овозможување транспарентен и консултативен процес на реорганизација во 

рамки на ИПА проектот „Поддршка на државната реорганизација“ со референтен број 

EuropeAid/139876/DH/SER/MK и Барање да не се усвои финалниот извештај на 

експертскиот тим пред да биде консултиран со засегнатите страни 

 

5. Реакција на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество на планирањето 

средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од 

Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година 

 

6. Разно 

* 

* * 

 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, со 24 гласа „за“ и ниту еден 

глас „против“, го усвои Записникот од Првата (конститутивна) седница на Советот, одржана на 

15.9.2021 година. 

 

* 

* * 

 

Точка 1 

На барање на  претседателката на Советот, Сузана Никодијевиќ Филиповска го 

презентираше текстот на Предлог-Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за 

соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 и процесот на 

консултации со граѓанските организации, од објавениот јавен повик на 

www.nvosorabotka.gov.mk за доставување на предлози на мерки и активности (26.4-26.5.2021 

година), одржани една работилница и пет состаноци на Работната група, составена од 

претставници на Генералниот секретаријат на Владата, членови на Советот од ресорните 

министерства и претставници на 13 граѓански организации и јавни консултации по Нацрт-

Стратегијата преку www.nvosorabotka.gov.mk и www.ener.gov.mk (22.10-10.11.2021 година) 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/
http://www.ener.gov.mk/
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проследени со електронско известување на повеќе од 3000 организации, преку 

nvosorabotka@gs.gov.mk и Граѓанскиот ресурсен центар. 

Во текот на дискусијата, дел од членовите на Советот искажаа дилема дали временската 

рамка на Акцискиот план да се однесува на периодот 2022-2024, имајќи предвид дека веќе е 

втора половина на ноември, а следат меѓуминистерски консултации и постапка за разгледување 

и усвојување од страна на Владата. 

Гордана Гапиќ-Димитровска ја оцени Предлог-Стратегија како амбициозен документ и 

изрази задоволство од капацитетот на Одделението за соработка со невладини организации за 

координирање на процесот на подготовка и консултации со граѓанските организации. 

Фани Каранфилова-Пановска оцени дека предложените приоритети и цели се во 

согласност со стратешките документи на Владата и ресорните министерства, Извештајот на 

Европската Комисија за Северна Македонија за 2021 година, состојбите и потребите на 

граѓанското општество во државата и новите трендови за поддршка на граѓанските организации 

во регионот и дека Советот треба да даде позитивно мислење по Предлог-Стратегијата и 

Акциски план. Истовремено, таа искажа загриженост поради малиот број коментари од 

граѓанските организации во текот на јавните консултации, на што се надоврза Никица 

Кусеникова, која оцени дека причина за тоа е немањето доволно капацитети и ресурси на 

граѓанските организации и предложи во иднина консултациите да се организираат во вид на 

средба со граѓанските организации, каде тие директно ќе ги образложат своите предлози.  

Јасминка Фришчиќ предложи Акцискиот план да содржи активност за објаснување на 

новините содржани во Законот за социјална заштита, како дел од активностите предвидени под 

Приоритетната област 3, оперативна цел 26 - Подобрување на условите за обезбедување услуги 

од страна на граѓанските организации на национално и локално ниво. Предлогот е заснован врз 

наодот наведен во Предлог стратегија, точка 2.2 - Правна рамка за дејствување на граѓанските 

организации. Имено, во овој дел во потточка 17 е наведено дека новиот Закон за социјална 

заштита треба да биде предмет на анализа со цел да се идентификува дали законските решенија 

се соодветни и дали се потребни  други активности во интерес на граѓанските организации. Во 

таа смисла, потребно е да се предвидат активности кои ќе претходат на спроведувањето на 

активност 26.2 од акцискиот план и кои ќе значат спроведување на потточка 17.  

 

Заклучок:  

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја разгледа Предлог-

Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на 

граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 и утврди позитивно мислење.  

Советот оценува дека предложените приоритети и цели се во согласност со стратешките 

документи на Владата и ресорните министерства, Извештајот на Европската Комисија за 

Северна Македонија за 2021 година, состојбите и потребите на граѓанското општество во 

државата и новите трендови за поддршка на граѓанските организации во регионот. Според 

мислење на Советот, усвојувањето на овој стратешки документ ќе придонесе кон унапредување 

на правната рамка за дејствување на граѓанските организации и механизмите за соработка и 

структуирано учество во процесите на креирање и следење на јавните политики, како и кон 

подобрување на финансиската одржливост на граѓанските организации и околината во која се 

развива граѓанското општество.  

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ќе го следи спроведувањето 

на Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на 

mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk
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граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 и ќе се залага планираните приоритети и 

цели да се спроведат во соработка и со поддршка на граѓанските организации. 

 

 

Точка 2 

На барање на претседателката на Советот, Сања Савовска ја презентираше содржината 

на пријавата доставена по објавениот Јавен повик за избор на два претставници на граѓанското 

општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на 

граѓанските организации.  

Во текот на дискусијата, членовите на Советот оценија дека пријавениот кандидат не ги 

исполнува условите од Јавниот повик во однос на професионални компетенции и граѓанска 

активност во областите финансиска одржливост или развој на граѓанското општество и 

предложија да се зголеми бројот на членови на Советот од редот на граѓанските организации во 

Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации, 

со уште еден член, а за ова место беше предложен Зоран Илиески.  

 

Заклучоци: 

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество не изврши избор од 

пријавените кандидати на Јавниот повик за избор на два претставници на граѓанското 

општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на 

граѓанските организации.  

 

2. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општетство го номинира Зоран 

Илиески, член на Советот од редот на граѓанските организации, за член на Работната 

група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации.  

 

Точка 3 

На барање на претседателката на Советот, Сања Савовска ја презентира содржината на 

пристигнатите три пријави со кандидати по објавениот Јавен повик за учество на еден 

претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност.  

Во текот на дискусијата, Тијана Ана Спасовска информираше дека пријавените 

кандидати се членови на Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје. 

По спроведеното гласање, Милош Андоновски, предложен од Здружение за афирмација 

на уметност ФЛУКТУС Скопје беше поддржан од 22 членови на Советот, а Глигор Кондовски, 

предложен од Здружението на Срби и Македонци КУД „Бранко Чајка“-Тетово од 3 членови на 

Советот. Пријавата на Меѓународното здружение на граѓани Културно ехо Скопје беше 

отфрлена како некомплетна, бидејќи не е доставен профил на организацијата. 
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Заклучок: 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го номинира Милош 

Андоновски од Здружение за афирмација на уметност ФЛУКТУС Скопје за претставник на 

граѓанското општество во Секторската комисија за уметност.  

 

Точка 4 

Заклучок: 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го разгледа Барањето за 

овозможување транспарентен и консултативен процес на реорганизација во рамки на ИПА 

проектот „Поддршка на државната реорганизација“ со референтен број 

EuropeAid/139876/DH/SER/MK и барање да не се усвои финалниот извештај на експертскиот 

тим пред да биде консултиран со засегнатите странии и утврди мислење со кое ја поздравува 

заложбата за реформирање на системот на државната управа и создавање функционални и 

услужно ориентирани институции согласно потребите на граѓаните.  

Советот го поддржува мислењето на Платформата на граѓански организации за борба 

против корупција, Блупринт групата за реформа на правосудството, Платформата за родова 

еднаквост и Граѓанската организација Центар за управување со промени, дека процесот на 

реорганизација на државната управа треба да биде транспарентен и отворен за сите засегнати 

страни, поради што укажува дека е потребно да се објави Извештајот за реорганизација на 

државната управа, подготвен од експертите во рамки на ИПА проектот и да се спроведат 

консултации со засегнатите страни и граѓанското општество за дадените предлози за 

реорганизација. 

Истовремено, Советот укажува дека согласно прописите за креирање политики и 

стандардите за транспарентност и отчетност, потребно е Министерството за информатичко 

општество и администрација да подготви Извештај за проценка на влијанието на регулативата 

за предлогот на Закон за организација на државната управа и да го објави на Единствениот 

електронски регистар на прописи (ЕНЕР), а процесот на подготовка на овој системски закон да 

продолжи на транспарентен и инклузивен начин, со консултациии со засегнатите страни и 

граѓанските организации. 

 

Точка 5 

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество упати писмено барање до 

Владата на Република Северна Македонија бр.32-49/2 од 9.11.2021 година, да го преиспита  

планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации 

во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и да овозможи континуитет на 

воспоставените практики, односно сè до утврдување на сеопфатна реформа во системот на 

државно финансирање на граѓанските организации, средствата за оваа намена да се планираат 

во Раздел 040.01 – Влада, ставка 463 – Трансфери до невладини организации. 

Текстот на барањето на Советот беше утврден преку електронско гласање спроведено 

на 9.11.2021 година, со 16 гласа „за“ и 2 гласа „воздржан/а“. 3 гласа се сметаат за неважечки, 

бидејќи се доставени на 10.11.2021 година, по истекот на рокот за гласање.  

Во текот на дискусија, Советот оцени реакцијата да се достави и во вид на Соопштение 

до медиумите. 
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Заклучоци: 

1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество го потврди текстот на 

барањето до Владата на Република Северна Македонија бр.32-49/2 од 9.11.2021 година, 

да го преиспита  планирањето средства за финансирање на програмските активности на 

здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година.  

 

2. Се задолжува Снежана Камиловска Трповска да подготви Соопштение до медиумите со 

кое Советот бара од Владата да го преиспита  планирањето средства за финансирање на 

програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна 

Македонија за 2022. 

 

3. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот 

секретаријат, по усогласување на текстот на соопштението меѓу членовите на Советот,  

да го објави Соопштението до меидиумите на www.nvosorabotka.gov.mk и преку 

Секторот за комуникации на Владата да се дистрибуира до медиумите. 

 

Точка 6 

Сузана Никодијевиќ-Филиповска информираше дека на 24 и 25.11.2021 година ќе се 

одржи дводневната онлајн работилница за информирање, комуникација и консултации со 

засегнати страни на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, во 

организација на проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за 

граѓанските организации во Република Северна Македонија“ финансиран од Европската унија. 

Фани Каранфилова-Пановска укажа дека е важно учеството на членовите на Советот на оваа 

работилница. 

 

Седницата заврши во 15:45 часот.  

 

Претседателка на Советот за соработка меѓу  

Владата и граѓанското општество 

Фани Каранфилова-Пановска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготвилa: Даниела Симоновска 

Контролирале: Весна Тасевска и  Сања Савовска  

Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска 

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

