Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
Këshillit për bashkëpunim midis Qeverisë dhe shoqërisë civile

НАЦРТ

ЗАПИСНИК
од Првата (конститутивна) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество, одржана на 15.9.2021 година

Скопје, септември 2021 година

ЗАПИСНИК
Од Првата (конститутивна) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество, одржана на 15.9.2021 година
Седницата започна во 13:00часот, во Клубот на органите на управата.
Со седницата претседаваше претседателката на Советот Фани Каранфилова-Пановска
од Фондацијата Отворено општество Македонија Скопје.
На седницата учествуваа заменичката на претседателката на Советот, Гордана ГапиќДимитровска, Министерство за информатичко општество и администрација и членовите на
Советот: Бојана Босилкова, Министерство за правда; Санела Хаџибулиќ, Министерство за
политички систем и односи меѓу заедниците; Розика Бојаџиева, Министерство за финансии;
Елизабета Тодорова, Министерство за економија; Слободанка Анчевска, Министерство за
здравство; Билјана Трајковска, Министерство за образование и наука; Лидија Штерјов,
Министерство за труд и социјална политика; Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа;
Љуљзим Селмани, Министерство за култура; Сашо Секуловски, Министерство за животна
средина и просторно планирање; Христина Конеска-Бероска, Секретаријат за европски
прашања; Гордана Цекова, Агенција за млади и спорт; Снежана Камиловска Трповска,
Македонски центар за меѓународна соработка Скопје; Уранија Пировска, Здружение
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје; Никица Кусиникова,
Здружение Конект Скопје; Димитар Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен
форум Скопје; Зоран Илиески, Коалиција на младински организации СЕГА Прилеп;
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 и Драгица Костадиновска, Здружение мултиетничка организација за
интернационални култури Мозаик Меик Скопје. На седницата беше поканета и учествуваше
Ардита Абази Имери, Институт за европска политика – Скопје (без право на глас).
На седницата не учествуваа членовите: Јасминка Ангелова, Министерство за
внатрешни работи; Аднан Селмани, Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство
и Јасминка Фришчиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените,
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 и Сања Савовска.
*
*

*

ДНЕВЕН РЕД
1. Воведен збор на поранешната претседателка на Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество и претставување на членовите на Советот
2. Избор на претседател на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество
од членовите од редот на здруженијата и фондациите
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3. Избор на заменик на претседателот на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество од членовите од редот на органите на државната управа
4. Номинирање на пет претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за реформа
на системот на државно финансирање на граѓанските организации
5. Номинирање на два членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество од редот на здруженијата и фондациите, за учество во Работната група за
реформа на системот на 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)
7. Разно
*
*
*
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество заклучи Нацрт-Записникот
од 32. (дописна) седница на Советот, одржана на 3.6.2021 година, да биде ставен на
електронско гласање од претходниот состав на Советот.
*
*

*

Точка 1
На почетокот на седницата поздравно обраќање имаше Фани Каранфилова-Пановска
претседателката на Советот од претходниот состав, која се осврна на досегашните
постигнувања и предизвици на Советот во воспоставување дијалог и соработка меѓу Владата и
граѓанските организации. Таа ја истакна интензивна работа на членовите на Советот, кои
одржаа вкупно 32 седници за повеќе од 36 месеци, на кои беа разгледани над 60 материјали и
беа номинирани 53 претставници на граѓански организаци со советодавни и работни тела на
Владата и органите на државната управа. За работата во првиот мандат подготвен е Извештај
за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за период април 2018 јуни 2021 година. Како клучни постигнувања во првиот мандат на Советот таа посочи дека е
подготвена Анализа на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од Буџетот на
Република Северна Македонија (од 2017 год. до прва полoвина на 2019 год.) со Компаративна
анализа на моделите за државно финансирање од други земји и Предлог-модел на фонд за
институционална поддршка на граѓанските организации и ко-финансирање на ЕУ-проекти во
РСМ), како основа за унапредување на моделот на државно финансирање на граѓанските
организации, изработен е Предлог-модел за вклучување на граѓанските организации во
пристапните преговори за членство во Европската Унија кој е солидна основа за да може да се
доработи од страна на новиот состав на Советот согласно новата методологија за преговори и
новата преговарачка структура, изработен е нацрт-Комуникациски план на Советот со
граѓанските организации. Исто така, Советот упати Реакција која беше поддржана од 73
граѓански организации, мрежи и платформи, со која се бараше од Владата средствата во износ
од 30 милиони денари кои беа предвидени за поддршка на граѓанското општество во 2020
година, да се вратат во буџетот и да се стават на располагање на граѓанското општество за да
може да им се помогне на граѓаните кои се најпогодени од кризата предизвикана од
пандемијата на COVID-19. Советот треба да има активна улога во утврдување на
приоритетите и мерките воновата Стратегијата на Владата за соработка со и развој на
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граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 и следење на спроведувањето на овој
стратешки документ.
Потоа поздравно обраќање имаше заменичката на претседателката на Советот во
претходниот состав, Гордана Гапиќ-Димитровска која истакна дека Советот интензивно
работеше и преку формирање на работни групи со членови од редовите на Советот кои
работеа на специфични теми и во соработка со Одделението за соработка со невладини
организации продуцираа документи, како што е Деловникот за работа на Советот. Таа ја
потенцираше важноста на активната улога на Советот во креирањето и следењето на
спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското
општество, а како еден од главните предизвици ја посочи Комуникациската стратегија на
Советот, консултацијата и застапување на ставовите на граѓанските организации од членовите
на Советот што ги претставуваат. Првиот состав на Советот постави високи критериуми за
работа, но комбинацијата на стари и нови членови во овој состав на Советот е добра основа за
нивно унапредување.
Ели Чакар предложи и во наредниот мандат за претседател и заменик претседател да
бидат избрани Фани Каранфилова Пановска и Гордана Гапиќ Димитровска, заради нивниот
значителен придонес за успешно функционирање на Советот во претходниот мандат. Исто
мислење искажаа Уранија Пировска и Лилјана Јоноски.
Никица Кусиникова укажа на реакцијата на дел од граѓанските организации на
процесот на гласање за избор на членови на Советот, поради дисквалификување на нивните
гласови од технички причини. Предложи на една од наредните седници да се расправа за
измена на Одлуката за формирање на Советот, бидејќи граѓанските организации служат на
јавното добро во областа во која делуваат и со сегашниот систем се ограничува нивното
демократско право на учество и гласање за избор на членови на Советот. Како второ важно
прашање на кое Советот треба да се посвети во својот тригодишен мандат е застапување на
мислењето на граѓанските организации во областа што ја претставуваат одделните членови и
потребата од воспоставување листи/бази на податоци за граѓанските организации по области
на дејствување. Исто така, таа укажа на важноста од децентрализација на работата на Советот,
односно на тематско ниво да се поттикне дијалог и да се развива соработка на граѓанските
организации со ресорните министерства/агенции.
Уранија Пировска укажа дека е неопходно да се почитуваат минимум стандарди во
постапката за избор на членови на Советот, граѓанските организации треба да ја
професионализираат својата работа и да ги усогласат своите статути со областа на
дејствување.
Зоран Илиески не го подджа предлогот за децентрализација на соработката, укажувајќи
дека Советот стекна кредибилитет и е препознаен од државните институции како релевантно
тело за избор на претставници на граѓанските организации со советодавни и работни тела и
групи.
Андреј Сених оцени дека е импресивен моделот на добро управување и
транспарентност на работата на Советот, особено во делот на избор на претставници на
граѓански организации, што треба да се реплицира во министерствата.
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Точка 2
Согласно постапкатаза избор на претседател на Советот, утврдена со Деловникот за
работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, кандидатите за
претседател од членовите од редот на здруженијата и фондациите го добија следниот број на
гласови: Фани Каранфилова-Пановска 22 гласа, од кои 12 гласа од членовите од редот на
здруженијата и фондациите; Зоран Илиески 2 гласа, Уранија Пировска 1 глас и Далиборка
Златева 1 глас.
Заклучок:
За претседател на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество се
избира Фани Каранфилова-Пановска.
Точка 3
Согласно постапката за избор на заменик на претседател на Советот, утврдена со
Деловникот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество,
кандидатите за заменик на претседателот на Советот од членовите од редот на органите на
државната управа го добија следниот број на гласови: Гордана Гапиќ-Димитровска 23 гласа,
од кои 11 гласа од членовите од редот на органите на државната управа, Ели Чакар 2 гласа и
Розика Бојаџиева 1 глас.
Заклучок:
За заменик на претседателот на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското
општество се избира Гордана Гапиќ-Димитровска.
Точка 4
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ги разледа пристигнатите
6 пријави на Јавниот повик за учество на пет претставници на граѓанското општество во
Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските
организации, објавен на 7.7.2021 година. На барање на Претседателката, Сања Савовски ги
презентираше накратко кандидатите пријавени на јавниот повик. По спроведена постапка
согласно глава III-a од Деловникот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество, пријавените кандидати го добија следниот број на гласови: Катерина
Климовска, Здружение Иванов Школа за Лидери-Алумни Асоцијација (ИСЛАА), Скопје (8
гласа); Дороти Пачкова, Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ!, Скопје (12 гласа);
Самет Скендери, Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК, Скопје (11 гласа);
Данче Даниловска-Бајдевска, Фондација Отворено општество-Македонија, Скопје (22 гласа),
Лилјана Јоноски, Рурална Коалиција, Куманово (22 гласа), Александар Кржаловски,
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), Скопје (22 гласа).
Заклучоци:
1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ги номинира следните
претставници на граѓанскиот сектор во Работната група за реформа на системот на
државно финансирање на граѓанските организации: Данче Даниловска –Бајдевска,
Фондација Отворено општество - Македонија Скопје, Лилјана Јоноски, Здружение
Рурална Коалиција Куманово и Александар Кржаловски, Македонски центар за
меѓународна соработка Скопје.
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2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот
секретаријат да го повтори јавниот повик за учество на два претставници на
граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно
финансирање на граѓанските организации.

Точка 5
Заклучок:
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ги номинира Никица
Кусиникова и Андреј Сених како два членови на Советот за соработка меѓу Владата и
граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите, за учество во Работната група
за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организаци.
Точка 6
Сузана Никодијевиќ-Филиповска информираше за статусот на подготовка на нова
Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на
граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, објавувањето на јавен повик на
www.nvosorabotka.gov.mk (26 април – 26 мај 2021 година) сите заинтересирани граѓански
организации активно да се вклучат со свои предлози за мерки и активности што сметаат дека
треба да претставуваат дел од политиките на Владата за соработка со граѓанското општество
во наредниот тригодишен период, формирањето на Работна група со претставници на
граѓанските организации што доставија писмени предлози и претставници од неколку ресорни
министерства, одржани три состаноци на Работната група на кои беше разгледан нацрт текст
на Стратегијата и Акцискиот план и одржана online работилница на 14.9.2021 година за
коментарите на експертите на проектот „Техничка поддршка за унапредување на
овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“,
финансиран од Европската унија.
Заклучок:
Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество препорача Одделението за
соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат да организира јавни
консултации преку www.nvosorabotka.gov.mk по нацрт текстот на Стратегијата на Владата за
соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 што ќе го утврди
Работната група, по разгледување и соодветно постапување по препораките од експертите на
проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката 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.

Седницата заврши во 16:40 часот.
Претседателка на Советот за соработка меѓу
Владата и граѓанското општество
Фани Каранфилова-Пановска
Подготвилa: Сања Савовска
Одобрила: м-р Сузана Никодијевиќ-Филиповска
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