ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ
од Првата (конститутивна) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
одржана на 15.9.2021 година
Заклучоци

Статус на реализација

4. Номинирање на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските
организации
Се задолжува Одделението за соработка со невладини На 17.9.2021 год. на www.nvosorabotka.gov.mk објавен е Јавен повик за учество на два
организации на Генералниот секретаријат да го повтори претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот
јавниот повик за учество на два претставници на граѓанското на државно финансирање на граѓанските организации. Во утврдениот рок, 30.9.2021
општество во Работната група за реформа на системот на год., пристигната е една пријава.
државно финансирање на граѓанските организации.
6. Подготовка на нова Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план
2021-2024 (за информирање)
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на
препорача Одделението за соработка со невладини граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, одржа состанок на 7.10.2021 год.
организации на Генералниот секретаријат да организира јавни Договорен беше дополнителен рок за доставување на конкретни забелешки до
консултации преку www.nvosorabotka.gov.mk по нацрт текстот 14.10.2021 год. што беа вградени во текстот. Нацрт-Стратегијата и Акцискиот план се
на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на објавени на www.nvosorabotka.gov.mk за консултации со граѓанските организации во
граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 што ќе го периодот од 22.10 до 10.11.2021 год. Известување за консултативниот процес е
утврди Работната група, по разгледување и соодветно објавено и на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР).
постапување по препораките од експертите на проектот Добиени се предлози од 5 граѓански организации, што се разгледани на состанок на
„Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката Работната група, одржан на 12.11.2021 год.
околина за граѓанските организации во Република Северна
Македонија“, финансиран од Европската унија. По
завршување на процесот на консултации со граѓанските
организации, Предлог-Стратегијата и Акцискиот план да се
достават за разгледување на седница на Советот.

www.nvosorabotka.gov.mk
e-mail: nvosorabotka@gs.gov.mk

