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1. Извршно резиме

Околината во која дејствуваше граѓанското општество во текот на 2018 годи-
на беше значително унапредена за граѓанските организации. Позитивните наоди 
се значајни, особено имајќи предвид дека по шест циклуси следење на овозмо-
жувачката околина, за првпат се регистрирани бројни постигнувања во насока на 
поддршка и развој на граѓанскиот сектор. Владата успеа за краток период да про-
мовира и да овозможи уживање на основната законски загарантирана слобода 
на здружување, собирање и изразување за сите. Покрај тоа, презема низа мерки 
за унапредување на финансиската средина за граѓанското општество и вложи се-
риозни напори за покажување отвореност и волја за соработка, како неформална 
така и формална, институционализирана со граѓанските организации.

Бројни случувања на политичката сцена ја одбележаа 2018 година кои имаа 
историска важност за натамошниот развој на земјата и европските интегративни 
процеси. Клучните настани следуваа по доделувањето на безусловна препорака 
за отпочнување преговори во април од страна на Европската комисија, истакну-
вајќи го напредокот постигнат со исполнувањето на Договорот од Пржино и на Ит-
ните реформски приоритети, со нагласување дека е потребно брзо разрешување 
на спорот со името. Во следните месеци, по интензивна соработка и преговори, 
на 17 јуни беше потпишан Договорот во Преспа со Грција за разрешување на пра-
шањето со името,1 а неколку дена подоцна и Собранието го усвои Законот за рати-
фикување на Договорот со Грција. По ова, следуваше добивање покана од страна 
на НАТО за отпочнување преговори за членство во Алијансата. Во септември 2018 
година, земјата започна со скрининг-процесот за влез во ЕУ.2

Согласно Договорот од Преспа, со цел измена на името во Уставот, беше зака-
жан и консултативен референдум на кој граѓаните одговараа на прашањето: Дали 
сте за интеграција во ЕУ и во НАТО со прифаќање на Договорот меѓу Република Ма-
кедонија и Република Грција? Референдумот не ја постигна потребната излезност 
од 50%, односно излегоа 36% од граѓаните, но големо мнозинство од над 95% од 
излезените или повеќе од 600.000 граѓани се изјаснија позитивно. Во периодот 
пред референдумот, СДСМ водеше кампања за гласање ЗА на референдумот и за 
потребите на кампањата се здружи во неформална коалиција со различни чините-
ли.3 Oпозицијата не зазеде јасен став во текот на кампањата и на крај се изјасни 
дека треба граѓаните да гласаат по сопствено убедување. Но, паралелно на тоа, 72 
граѓански здруженија и две вонпарламентарни политички партии, Обединета Ма-
кедонија и Глас за Македонија, се залагаа за бојкот на референдумот, со цел да не 
се достигне прагот на излезност. Кампањата за бојкот беше активна преку митин-
зи и на социјалните медиуми.4

Покрај промената на името, политичката сцена беше раздвижена и од други нас- 
тани. Имено, продолжи работата на Специјалното јавно обвинителство (СЈО) со 
водење и отворање нови случаи на високи поранешни и сегашни функционери и, 
секако, најистакнат меѓу сите беше случајот со поранешниот премиер Никола Гру-
евски, кој заврши со негово бегство и азил во Унгарија откако беше осуден на две 
години затвор.5 Дополнително, продолжи судењето за 27 април (2017 год.), кога 

1  Конечна спогодба за решавање на разликите опишани во Резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Со-
ветот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на привремената спогодба 
од 1995 г. и за воспоставување стратешко партнерство меѓу страните. [Интернет] Адреса: https://vlada.
mk/sites/default/files/dokumenti/konechna_spogodba_makedonija_grcija.pdf[Посетена на: 15/4/2019]

2  Нова Македонија (2018) Македонија го започнува скрининг процесот за пристапување во ЕУ [Интер-
нет] Скопје, Нова Македонија. Адреса:https://www.novamakedonija.com.mk/featured/%D0%BC%D0%B0%D
0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%
BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%
D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE/. [Посетена на: 15/4/2019

3  СДСМ (2018) Коалицијата „Заедно за европска Македонија“ го означи стартот на кампањата за ре-
ферендумот: „Излези за европска Македонија“. [Интернет] Скопје, СДСМ. Адреса:    http://sdsm.org.mk/
News.aspx?idNews=15814&lng=1 [Посетена на: 15/4/2019] 

4  Призма (2018) Факти, парафакти и контрафакти во кампањата за бојкот на референдумот. [Интер-
нет] Скопје, Призма. Адреса: https://prizma.mk/fakti-parafakti-i-kontrafakti-vo-kampanata-za-bojkot-na-
referendumot/. [Посетена на: 15/4/2019]

5  Министерство за внатрешни работи (2019). Меѓународна потерница-Никола Груевски [Интернет] Ско-
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пратениците беа нападнати во Собранието и за дел од учесниците беше доделен 
притвор.6 

Широки дискусии во текот на годината предизвика и Законот за употреба на 
јазици, кој беше усвоен во јануари и кој предвидува во сите органи на државната 
управа (централни институции, јавни претпријатија, агенции, дирекции, установи и 
организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон 
и во други институции) службен јазик, покрај македонскиот јазик и неговото кири-
лично писмо, да е и албанскиот јазик што го зборуваат 20% од граѓаните во земјата 
и неговото писмо, на начин определен со овој закон.7 Опозициската партија, ВМРО 
ДПМНЕ, поднесе и иницијатива до Уставниот суд против Законот, сметајќи дека 
истиот е донесен на сила и дека е противуставен,8 па подготвија 35.000 амандма-
ни,9 додека, пак, претседателот Иванов одби да го потпише указот. Во текот на ја-
нуари беше ратификуван и Договорот за добрососедство со Бугарија,10 без присус- 
тво на опозицијата. 

Во текот на годината се посвети внимание и на човековите права, како и на 
прашањето на соочување со дискриминацијата, особено преку низа акции  за ЛГ-
БТ-заедницата. Имено, во поглед на прашањето на дискриминација, беше најавен 
нов предлог закон.11 Дополнително, по шестгодишно застапување на низа органи-
зации кои се залагаат за родова рамноправност, беше усвоена Истанбулската кон-
венција, во која се поставуваат цели за ефективна борба против насилството врз 
жените и домашното насилство.12 

Покрај турбулентната година на политички план, владата остана посветена и 
со волја да соработува со секторот. Во продолжение истакнати се главните случу-
вања во поглед на законодавството, кое се однесува на работата на граѓанските 
организации и неговото спроведување, како и на практиката во три области и тоа: 
основна законски загарантирана слобода (слобода на здружување, собирање и на 
изразување), потоа втората област е финансиската рамка за одржливост на сек-
торот и третата област го следи односот меѓу владата и граѓанските организации.

Слободата на здружување, собирање и на изразување беше законски загаран-
тирана и главно почитувана и обезбедена во практика. Клучно беше затворањето 
на истрагите на повеќе од 22 граѓански организации, кои започнаа по одржување-
то на парламентарните избори кон крајот на 2016 година. Имено, министерот за 
внатрешни работи на состанок со организациите објави дека не се регистрирани 
нелегални дејства или прекршување од нивна страна. Долгиот период на време-
траење на истрагите и на отворените досиеја во Јавното обвинителство влијаеше 
отежнувачки на секојдневната работата на организациите, а, исто така, и при при-
бирање на потребните документи за мобилизација на фондови. Законодавството 
ги обезбедува слободата на собирање и на изразување. Во текот на годината, за-
конодавството беше делумно изменето, но сè уште е неопходно да се унапредува 
и да се допрецизира. Дополнително, во практика беа забележани бројни примери 
на собири, кои поминаа во мирен ред, освен во еден случај кога е забележана пре-
кумерна сила. Обезбедувањето на правото на слобода на говор и на изразување, 
во практика, беше значително подобрено.

пје, МВР. Адреса: https://mvr.gov.mk/potragi-ischeznati/potragi. [Посетена на: 15/4/2019]

6  Правдико (2018): Чавков, Дурловски, Илиевски остануваат во притвор – одлучи Апелација [Интер-
нет] Скопје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/chavkov-durlovski-ilievski-ostanuvaat-vo-pritvor-
odluchi-apelatsija/ [Посетена на: 15/4/2019]

7  Закон за употреба на јазиците службен  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19)

8  Правдико (2018): Димовски најавува иницијатива пред Уставен суд за Законот за јазиците [Интер-
нет] Скопје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/dimovski-najavuva-initsijativa-pred-ustaven-sud-za-
zakonot-za-jazitsite/ [Посетена на: 15/4/2019]

9  Правдико (2018): Неделава расплет за над 35.000 амандмани на Законот за јазиците [Интернет] Ско-
пје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/nedelava-rasplet-za-nad-35-000-amandmani-na-zakonot-za-
jazitsite/ [Посетена на: 15/4/2019]

10  Влада на РМ (2018): Договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу  Република Маке-
донија и Република Бугарија [Интернет] Скопје, Влада на РМ. Адреса: https://vlada.mk/sites/default/files/
dogovori/Dogovor_Za_Prijatelstvo_Dobrososedstvo_Sorabotka_Megju_Republika_Makedonija_I_Republika_
Bugarija.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

11  ЕНЕР (2018): Предлог на Законот за спречување и заштита од дискриминација [Интернет] 
Скопје, ЕНЕР. Адреса: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_
detail&itemid=BcRtIYGdPJnoq/uSJRJMlg== [Посетена на: 15/4/2019] 

12  Академик (2018): Владата ја усвои информацијата за ратификација на најзначајниот меѓунаро-
ден документ за борбата против насилството врз жените и домашното насилство. [Интернет] Скопје, 
Академик. Адреса: https://akademik.mk/vladata-ja-usvoi-informatsijata-za-ratifikatsija-na-najznachajniot-
megunaroden-dokument-za-borbata-so-nasilstvoto-vrz-zhenite-i-domashnoto-nasilstvo/?fbclid=IwAR2sV_
PGV8adOTYrcwF_YV9NcDzYx-ulc08_RklqU1p1AyJTPO8ibMH6bFs  [Посетена на: 15/4/2019]
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Вкупен број на регистрирани здруженија и фондации заклучно со 2018 г.

Табела 1. ПОДАТОЦИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018*

Здруженија и фондации регистрирани во 2018 г

Број на вработени во здруженија и во фондации

Вкупни приходи 

Вкупни расходи

Број на здруженија и фондации кои поднеле завршна сметка (организации со годишен буџет над 2.500 ЕУР)

Број на здруженија и фондации кои доставиле изјава за годишниот буџет (под 2.500 ЕУР) 

10.171

572

1.645

6.260.850.086 МКД

4.985.666.337 МКД

1.831

2.979

*МЦМС во 2019 година 
обезбеди податоци од 
ЦРМ за правни субјекти 
со претежна дејност 94 и 
организациски облик 10.

Финансиската рамка за одржливост на граѓанското општество беше делумно 
унапредена. Со оглед на досегашната стагнација во обезбедување мерки за под-
дршка на секторот, ваквите промени беа исклучително важни. Клучни законски 
измени настанаа во Законот за данок на добивка, при што, за првпат, по долгого-
дишни напори на граѓанските организации, тие беа изземени како субјекти на За-
конот. Владата предвиде 1% данок на износот кој ќе надмине еден милион денари 
само за приходи од економски активности. Државното финансирање за граѓан-
ските организации и понатаму не е целосно реформирано, иако беше изразена јас-
на волја за промена на моделот и за обезбедување фонд за поддршка на граѓан-
ските организации, како и воведување правила за транспарентност и отчет за 
дистрибуција на средствата. Во практика, дел од институциите ја зголемија виси-
ната на средствата што ги доделуваат и тоа: Министерството за труд и социјална 
политика (МТСП) и Агенцијата за млади и спорт (АМС), додека, пак, АМС за првпат 
предвиде и додели средства за младинските организации. Дополнително, оваа го-
дина сите институции практикуваа доделување  средства преку отворени повици. 

Унапредувањето на односот меѓу владата и граѓанските организации беше 
најзначителен. Политичката волја на владата да соработува, да гради партнер-
ство и да го развива секторот беше јасно изразена. Во текот на годината владата 
ја потврди оваа волја преку два клучни настана. Првиот, беше воспоставување и 
ефективно функционирање на Советот за соработка со граѓанскиот сектор и раз-
вој на истиот. Дополнително, во консултативен дух беше донесен и третиот стра-
тешки документ - Стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со 
и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во продолжение Стратегија, кој содр-
жи клучни мерки, меѓу кои и воспоставување транспарентен и доверлив модел за 
државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален 
развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ - проекти. За гра-
дење на довербата меѓу државата и граѓанското општество, беше забележано уна-
предување во практиката на државата со навремени и суштински консултации со 
граѓанските организации за најголем дел од законите, како и при носењето нови 
закони на различен начин. Покрај задолжително почитување на 20 дена минимум 
за електронски консултации, граѓанските организации беа вклучени во работни 
групи за подготовка на закони и на други стратешки документи, консултативни сос- 
таноци и пошироки дебати. 

Според податоците на ЦРМ, вкупниот број на здруженија и фондации во 2018 
година изнесува 10.171, од кои само во таа година се регистрирани 572. Од нив, 
за активни ги сметаме 4.810 кои поднеле завршна сметка (1.831) и кои достави-
ле изјава, зашто имаат годишен буџет под 2.500 евра (2.979). Имено, од ова може 
да согледаме дека две третини од здруженијата и од фондациите имаат годишен 
буџет под 2.500 евра. Граѓанските организации оствариле повеќе приходи т.е. 
6.260.850.086 МКД, наспрема остварените расходи 4.985.666.337 МКД.
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2. Матрица за следење на овозможувачката око-
лина за развој на граѓанското општество

МЦМС се стреми да придонесе кон создавање на вкоренето и влијателно 
граѓанско општество, кое активно придонесува кон јавните политики. Затоа е и 
постоењето овозможувачка околина, која го поддржува функционирањето и раз-
војот на граѓанските организации, е во фокусот на работењето на МЦМС и е дел од 
неговите стратешки определби.

Оттука, МЦМС во текот на годините преку различни активности придонесу-
ва кон подобро опкружување за граѓанските организации, но воедно и го следи 
придонесот на сите чинители кон подобра овозможувачка околина, што служи 
како основа за креирање на политиките и застапување за развој на граѓанското 
општество. Следењето на овозможувачката околина прикажано во овој извеш-
тај се заснова на матрица развиена од претставници на организации-членки на 
Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН), со поддршка на 
Извршната канцеларија на БЦСДН и на Европскиот центар за непрофитно право 
(ЕЦНЛ). Целта на матрицата е да се дефинираат оптималните услови кои се пот- 
ребни граѓанското општество да функционира на ефективен начин и да се разви-
ва, како и да се обезбеди реална рамка која би била следена и спроведувана од 
државата и од нејзините органи. 

Матрицата за следење се заснова на главните принципи и стандарди, чиешто 
постоење е суштинско за околината во која се активни граѓанските организации 
да биде поддржувачка и овозможувачка. Формулирањето на принципите, стан-
дардите и индикаторите го зема предвид тековниот степен на развој и специфики-
те на земјите од Западен Балкан и на Турција и тие се засноваат на меѓународно 
загарантирана слобода и права и на најдобрата регулаторна практика на ниво на 
Европската унија и на европските земји.

Составена е од три главни области: (1) Основни загарантирани законски слобо-
ди; (2) Рамка за финансиска одржливост на граѓанските организации; (3) Односот 
меѓу владата и граѓанските организации. Трите области понатаму содржат осум 
подобласти и се дефинирани според клучни принципи, кои се понатаму елабори-
рани со 24 специфични стандарди. Со цел да се овозможи граѓанските организа-
ции, донаторите и другите засегнати страни во земјата да ја следат овозможувач-
ката околина и нејзината примена во практика, стандардите се дообјаснети низ 
152 индикатори. Индикаторите се дефинирани за да се следи состојбата со зако-
нодавството и како тоа се спроведува во практика, земајќи превид дека предиз-
викот е во неговото спроведување.
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3. Методологија

Следењето на овозможувачката околина го опфаќа периодот од јануари до де-
кември 2018 година. Во шестата годината од следењето, беше ставен фокус на 
клучните стандарди со најголеми предизвици од околината во која дејствуваше 
граѓанското општество. Согласно ова, проектниот тим одлучи да се следи околи-
ната преку примарни и преку секундарни извори на податоци, според 88 индикато-
ри од четиринаесет „основни“ стандарди во шест подобласти од сите три области.

Извештајот е заснован главно на анализа на секундарни извори на подато-
ци. Се користеа документи од постоечкото законодавство, кои се однесуваат на 
граѓанското општество, на домашни извештаи и на истражувања на граѓански ор-
ганизации, на меѓународни организации и на органи на државната управа (ОДУ), 
на меѓународни извештаи и истражувања кои се однесуваат на земјата и на интер-
нет-портали и блогови. Дополнително, следењето се спроведе со користење на 
веб-прашалник, како инструмент за прибирање примарни податоци. МЦМС во шес- 
тата година од следењето го користеше веќе развиениот и прилагоден веб-пра-
шалник од 2015 година во системот на www.limesurvey.org. Прашањата, пред сè, го 
мерат искуството на организациите, но има и прашања кои ја мерат перцепцијата. 
Веб-прашалникот беше директно испратен преку електронскиот систем за анкети, 
на 5 март 2019 година на електронските адреси на повеќе од 2800 регистрирани 
здруженија и фондации во Централниот регистар на Република Македонија (ЦРМ). 
Добиени беа одговори од 223 граѓански организации.

Во извештајот во некои графикони каде што одговорите се до 30% од целиот 
примерок, а нивната анализа е клучна за разбирањето на условите во кои рабо-
ти граѓанското општество, се користи апсолутен број место проценти. Извештајот 
опфаќа анализа на резултатите и на настаните во текот на 2018 година. Сепак, во 
рамките на првата област Основни загарантирани законски слободи за првпат, е 
обезбедена споредбена анализа во апсолутни бројки на резултатите од измина-
тите три години (2015, 2016 и 2017 година). Станува збор за следење на бројот на 
прекршувања на основната слобода на здружување, собирање и на изразување, 
што е значајно да се истакне, но и подетално да се образложи. 

Прибирањето податоци за подготовка на извештајот за овозможувачка околи-
на од секундарни и од примарни извори на податоци, беше проследено со одре-
дени ограничувања. Веб-прашалникот се користеше како единствен примарен из-
вор на информации. Одредувањето репрезентативен примерок на организации во 
земјата е предизвик. Имено, регистарот на здруженија и на фондации не е прочис- 
тен, т.е. не дава прецизен преглед на активните и на неактивните организации. До-
полнително, на веб-прашалникот се добиени одговори од ограничен број организа-
ции кои се регистрирани во ЦРМ и од оние кои имаат пристап до интернет. 

Граѓанските организации не ги поткрепија сите одговори со соодветни примери 
и факти, што е разбирливо, имајќи ја предвид чувствителната природа на дел од 
прашањата. Дел од дадените примери на испитаниците во отворените прашања 
секогаш не се совпаѓаат и не се во улога на поткрепа на дадениот одговор на за-
твореното прашање. Во овие случаи, во извештајот е истакнато дека одговорите 
се наведени согласно разбирањето на испитаниците, што е дополнителен наод во 
насока на нивните знаења за постоечкото законодавство и за примената во нив-
ното работење.

Во однос на обезбедување секундарни извори на информации, и понатаму 
ограничување, претставува отсуството на објавување документи и информации 
од јавен карактер од страна на органите на државната управа.
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4. Наоди од следењето

ОБЛАСТ 1. Основни загарантирани законски слободи
Подобласт 1.1. Слобода на здружување

ВМЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВАТА ВО ВНАТ-
РЕШНИТЕ РАБОТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Правото на слобода на здружување обезбедува независно дејствување на 
граѓанските организации, без вмешување на државата во нивната внатрешна ра-
бота. Во 2018 година законодавството продолжи да биде овозможувачко, особе-
но преку член 10 од Законот за здруженија и фондации (ЗЗФ).1 Сепак, во текот на 
годината продолжија да постојат проблематични одредби, а и се усвоија и/или за-
почна процесот на подготовка на нови законски решенија кои се потенцијална за-
кана за слободата на здружување. 

Проблематичните одредби во Кривичниот законик не беа изменети. Имено, во 
член 122 став 4 се предвидува одговорност од страна на овластените лица, зас- 
тапници на различни организациски облици, иако тие не вршат службена дејност 
ниту активности од јавен интерес, ниту, пак, користат државни средства.2 Имено, 
со овој член како службени лица кои извршуваат некое кривично дело се наведу-
ваат овластените лица за застапување здруженија, фондации, сојузи и организа-
циски облици на странски организации, спортски здруженија и други правни лица 
во областа на спортот. Граѓанските организации сè уште не се запознаени со по-
тенцијалната закана на одредбата која се однесува на слободата на здружување. 
Во практика, во текот на годината, беше регистриран случај на употреба на одред-
бите од Кривичниот законик за поднесување обвинение кон застапник на здруже-
ние.3 Имено, Основното јавно обвинителство во Прилеп поднело обвинение кон 
застапникот на Здружението за промовирање на културните вредности во Пела-
гонија „Маркукуле“ - Прилеп поради сторено кривично дело - злоупотреба на служ-
бената положба и овластување од член 353 став 4 во врска со став 2 и во врска 
со став 1 од Кривичниот законик. Според обвинението, застапникот на здружени-
ето ја искористил својата службена положба и овластување за да прибави корист, 
т.е. да врши дејност од која генерирал добивка која ја распределувал за себе, не 
за целите на здружението, што е спротивно на ЗЗФ. Вториот дел од обвинението 
за прекршување на членовите од ЗЗФ е предмет на докажување доколку генери-
раната добивка не е распределна за цели на организацијата. Сепак, првиот дел 
од обвинението, т.е. повикување на прекршување на Кривичниот законик упатува 
на прашањето: Каква службена должност врши застапникот на здружение, кога 
согласно меѓународните стандарди функциите во граѓанските организации не се 
функции од јавен карактер, уште помалку може да се поистоветат со службени 
лица кои, по правило, се именувани и се избрани функционери, како и лица на ра-
ководни функции во државните институции.

 Во текот на годината, во рамките на законската рамка поврзана со слобо-
дата на здружување, два акта, од кои едниот е усвоен а другиот е најавен, се зна-
чајни за разгледување. Имено, на крајот од 2018 година беше најавен нов Закон за 
лобирање.4 Постоечкиот закон беше нефункционален како резултат на низа недо-
статоци. Според објавеното известување за подготовка на нов закон, целта е над-
минување на утврдените слабости во текстот на постојниот Закон за лобирање, 
особено во деловите кои се однесуваат на дефинирањето на поимот лобист и ак-
тивностите што произлегуваат од истиот, и оние што не се сметаат за лобирање; и 
разработување на постапките за регистрирање и за бришење од Регистарот на ло-
бисти и вршење ефективна контрола над работата на лобистите. Сепак, освен над-
минување на недостатоците, проблемот кој треба да го реши новиот законот не е 

1  Член 10, Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 
135/11 и 55/16).

2  Член 122, став 4 Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 
43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/2013, 
82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15 и 226/15, 97/17 и 248/18).

3  Правдико (2018): Поднесено обвинение за лице кое остварило профит преку портал регистриран 
на Здружение на граѓани [Интернет] Скопје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/podneseno-
obvinenie-za-litse-koe-ostvarilo-profit-preku-portal-registriran-na-zdruzhenie-na-gragani/ [Посетена на: 
15/4/2019]

4  ЕНЕР (2018): Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лобирање  [Интернет] 
Скопје, ЕНЕР. Адреса: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemi
d=V72hCDSxTKq48N10lKU2hw== [Посетена на: 15/4/2019] 
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јасно наведен, а претпоставката е дека тој е поврзан со прашањето на корупција 
и препораките на ГРЕКО, каде се споменува потребата од регулација на лобирање-
то, но не нужно со закон.5 Сепак, законодавецот неопходно е соодветно да ги раз-
гледа можностите за уредување на проблемот со лобирањето надвор од законот, 
или, пак, доколку одлучи да се донесе нов закон како единствено решение, да се 
изземат граѓанските организации како субјекти и/или јасно да се дефинира кои 
активности не се сметаат за лобирање, со цел да се спречи директно загрозување 
на клучното начело на ЗЗФ - учество во јавниот живот во член 14,6 со кое органи-
зациите можат слободно да ги искажуваат и да ги промовираат своите ставови и 
мислења за прашања од нивен интерес; да поведуваат иницијативи и да учеству-
ваат во градењето на јавното мислење и во креирањето на политиките.

По изземањето на опасноста и заканата по однос на слободата на здружување 
од одредбите за спречување перење пари и финансирање тероризам од 2014 годи-
на, во 2018 година, со цел усогласување со ЕУ-регулативата и согласно НПАА, беше 
инициран и донесен нов закон и сет подзаконски акти кои ja уредуваат материја-
та.7 Одредени одредби во Законот за спречување перење пари и финансирање те-
роризам се проблематични и може да предизвикаат различни толкувања и низа 
потешкотии во практика.8 Имено, целта е усогласување со одредбите од четврта-
та Директива на ЕУ за спречување на употребата на финансискиот систем за пе-
рење пари и финансирање тероризам од 2015 година. Согласно оваа директива, 
меѓу другото, се прецизираат и се усогласуваат одредбите кои се однесуваат на 
вистинските сопственици и се предвидува воспоставување регистар на вистин-
ски сопственици во рамките на Централниот регистар на РМ. Со тоа се предвиду-
ва обврска за правните лица да поседуваат, чуваат и да ги впишат во регистарот 
на вистински сопственици податоците за нивните вистински сопственици. Име-
но, во новиот закон според член 20 вистински сопственик на домашни и на стран-
ски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, комори, синдикати, политич-
ки партии, задруги, верски заедници или други организации, во кои учеството во 
управувањето врз основа на сопственичкиот удел во капиталот не е можно да се 
утврди, се смета секое физичко лице кое е овластено да ги застапува или физич-
ко лице кое има контролна позиција во управувањето со имотот на организација-
та. Иако во рамките на Упатството за начинот на идентификување на вистински 
сопственик законодавецот наоѓа решение за утврдување вистински сопственик, 
потребно е разбирање на природата на дејствување на граѓанскиот сектор, каде 
зборот сопственик не е соодветен.9 Понатаму, одредбите налагаат обврска за дос- 
тавување податоци и документи за вистинскиот сопственик за кои, во случај на 
непочитување, предвидува и казни кои се непропорционални на финансискиот ка-
пацитет на граѓанскиот сектор. 

ИНСПЕКЦИИ И ПРИТИСОЦИ

Законодавството предвидува дека граѓанските организации можат да бидат 
предмет на надворешна контрола од овластени тела, како инспекторати, органи-
зациски единици во други органи на државната управа и организациски единици 
во рамките на локалната самоуправа и на Градот Скопје, и други кои имаат инспек-
циска надлежност. Во случај на користење јавни средства, на граѓанските органи-
зации согласно член 3 од Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор, 
може да им биде извршена финансиска инспекција, којa ја спроведува Секторот 
за финансиска инспекција во јавниот сектор во рамките на Министерството за фи-
нансии (МФ).10

На крајот на 2018 година беше подготвен и предлог на Законот за инспекциски 

5  Генерален директорат за човекови права и правни работи, Директорат за мониторинг Совет на Евро-
па (2018) Четврта рунда за евалуација – Превенција на корупција на пратениците, судиите и на обвини-
телите. [Интернет] Скопје, Совет на Европа. Адреса:  https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-
prevention-in-respect-of-members-of/16808cc85f [Посетена на: 15/4/2019]

6  Член 14, Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 
135/11 и 55/16).

7  Управа за финансиско разузнавање (2019) http://www.ufr.gov.mk

8  Закон за спречување перење пари и финансирање  тероризам (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 120/18).

9  Управа за финансиско разузнавање (2018) Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот 
сопственик [Интернет] Скопје, УФР. Адреса: http://www.ufr.gov.mk/files/docs/UpatstvoVS.pdf [Посетена 
на: 15/4/2019]

10  Член 3, Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 82/13, 43/14, 153/15 и 164/18).  
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надзор11 со цел бројни унапредувања, меѓу кои поважни за работата на граѓански-
те организации се: јасно утврдување на правата и на обврските на субјектите на 
надзор; намалување на рестриктивноста и репресивноста; воведување нов кон-
цепт на инспекциски надзор преку планирање врз основа на процена на ризик; 
олеснување и поголема правна сигурност за субјектите на надзор (пред сè од при-
ватниот сектор) со воведување на унифицирани правила за надзор и задолжи-
телност на листи за проверка при редовниот надзор и, на крајот, надминување 
на неконзистентноста, слабостите и пропустите во текстот на актуелниот закон. 
Дополнително, во новата Стратегија на Владата на Република Македонија за со-
работка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), во првата приоритетна об-
ласт12 е предвидена мерка за ревизија на ЗЗФ, и една од насоките е да се преци-
зираат одредбите за непартиско дејствување и влијание на избори, а поврзани со 
инцидентот од инспекциите. 

Во март 2018 година беа затворени истрагите против граѓанските организа-
ции кои започнаа со инспекции на крајот од 2016 година, т.е. на една недела по 
парламентарните избори. Согласно Планот 3-6-9 на Владата за информирање на 
јавноста за спроведените истраги за заплашување и притисоци врз граѓанските 
организации,13 министерот за внатрешни работи на состанок со дваесеттина од 
засегнатите организации, информираше дека истрагите се затворени и дека се 
доставени  известувања до Основното јавно обвинителство дека сомненијата се 
неосновани, и врз основа на прибавените податоци нема основа за понатамошна 
истрага.14 Задржувањето на отворени досиеја во Јавното обвинителство во текот 
на подолг временски период, неповолно влијаеше на работата на организациите 
и создаваше пречки при обезбедување документи при мобилизација на средства.

Според одговорите на прашалникот, административните барања се наведени 
како најчеста ситуација со која се соочуваат граѓанските организации во однос 
на останатите понудени одговори, со растечки тренд низ годините. Во 2015 годи-
на, 12% од организациите се соочиле со прекумерни административни барања 
додека во 2016 и во 2017 година со тоа се соочиле 22% од организациите. Спо-
редено со претходните години, врз основа на одговорите на организациите на пра-
шалникот за 2018 година, регистрирани се најголем број случаи на прекумерни 

11  ЕНЕР (2018): Предлог на Законот за инспекциски надзор [Интернет] Скопје, ЕНЕР. Адреса: https://
ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=Vvg5fEbS1m3olzYnUgv5
8g== [Посетена на: 15/4/2019] 

12  Влада на РМ (2018): Стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор 2018-2020 [Интернет] Скопје, влада на РМ Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/
sites/default/files/Strategija%202018%20-%202020%20usvoena%209%2010%202018_0.pdf [Посетена на: 
15/4/2019]

13  Влада на РМ (2018): План 3-6-9 [Интернет] Скопје, Влада на РМ. Адреса: https://vlada.mk/sites/default/
files/programa/2017-2020/Plan%203-6-9%20MKD.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

14  Министерство за внатрешни работи (2018): Затворена обработката на невладините организации, не 
се констатирани неправилности [Интернет] Скопје, МВР. Адреса: https://mvr.gov.mk/vest/6027 [Посетена 
на: 15/4/2019]
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административни барања односно, кај третина од испитаниците (30%). Од друга 
страна, пак, намален е бројот на организации кои се соочиле со нелегитимни на-
пади врз организацијата (6,3% - 14 ГО) и со неоправдано ограничување во однос 
на работењето на организацијата (4,5% - 10 ГО) во однос на претходните години т.е. 
во 2017 година (17 ГО и 11 ГО), во 2016 година (20 ГО и 15 ГО) и во 2015 година (19 
ГО и 6 ГО).

Десет организации навеле дека се соочиле со посета на ненајавени инспекции, 
а исто толку и со дискриминаторска примена на административните мерки. Девет 
организации имале упад во просториите, и тоа во најголем број од случаите тој не 
е направен од страна на надлежен орган, туку тоа се ситуации во кои е изврше-
на кражба на готовина, ситен инвентар и на опрема. Наведен е само еден пример 
кој директно упатува на поставеното прашање односно на ненајавена пазарна ин-
спекција, како и одземање финансиски средства од страна на извршител поради 
неплатена радиодифузна такса.

Организациите во одговорите на прашалникот сметаат дека следниве случаи 
се вид на индиректен притисок од страна на властите: административни барања 
кои се однесуваат на обврски кон државни, општински органи и кон донатори, 
долга процедура за регистрација на проекти во Секретаријатот за европски пра-
шања (СЕП) и Управата за јавни приходи (УЈП) и на недостапност на информации.

ОБВРСКИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУ-
ВАЊЕ КОН ДРЖАВАТА

Во рамките на ЗЗФ се утврдува обврската на регистрираните здруженија и фон-
дации да ги изготват годишните финансиски извештаи и да ги достават до над-
лежниот орган односно до ЦРМ.15 Покрај тоа, ГО се должни на својата веб-страни-
ца да ги објават, или на друг соодветен начин (на пр. објавување во дневен весник) 
да ги направат достапни до јавноста годишните извештаи за нивното работење и 
годишните финансиски извештаи, најдоцна до 30 април за претходната година. 
Финансиското известување на ГО се регулира со Законот за сметководство на не-
профитните организации.16 Барањата за известување се разликуваат согласно ви-
сината на буџетот на организацијата. Имено, според членот 18 од Законот, орга-
низациите кои имаат вкупна вредност на имот или годишен приход помал од 153 
илјади денари (2.500 ЕУР), не се обврзани да подготват завршни сметки и да ги 
поднесат до УЈП и до ЦРМ.17 Но, тие се обврзани да водат книга за благајна и книга 
за приходи и расходи. Оние што имаат годишен приход повеќе од 2.500 евра мора 
да поднесат завршни сметки до УЈП и до ЦРМ до крајот на февруари следната го-
дина.18

Во новата Стратегија (како и во претходните стратешки документи) уште во 
првата приоритетна област е предвидено дека ќе се изврши анализа и подобру-
вање на правната рамка за финансиското работење на граѓанските организации, 
т.е. поконкретно, мерката е подготовка на подобрена законска и подзаконска рам-
ка за сметководство на непрофинтни организации, предвидена за следна годи-
на.19

Законската рамка која го уредува сметководството на непрофитните организа-
ции во текот на 2018 година беше длабински анализирана од страна на здружени-
ето „Конект“, а имаше и  пошироки дискусии и во рамките на Советот за соработка 
со и развој на граѓанскиот сектор.20 Имено, на петтата седница на Советот беа раз-
гледани предложените измени во Законот, кои се дел од иницијативата на 80 ГО 

15  Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 
55/16).

16  Закон за сметководството на непрофитните организации („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 24/03, 17/11 и 154/15).

17  Биланс на состојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи, член 17, 
Закон за сметководството за непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 24/03, 17/11 и 154015);

18  Закон за сметководството за непрофитните организации („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 24/03, 17/11 и 154/15);

19  Влада на РМ (2018): Стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор 2018-2020 [Интернет] Скопје, Влада на РМ. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/sites/default/files/Strategija%202018%20-%202020%20usvoena%209%2010%202018_0.pdf [Посетена 
на: 15/4/2019]

20  Смилевски, Б., Атанасовска, Е., Тортевски, Н. (2018): Анализа на законот за сметководство на  не-
профитни организации. [Интернет] Скопје, Центар за даночна политика. Адреса:http://konekt.org.mk/wp-
content/uploads/2018/07/Analiza-na-makedonski-jazik-WEB.pdf [Посетена на: 15/4/2019]  
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за пошироки измени на даночната и на фискалната регулатива, во согласност со 
спецификите и со природата на граѓанскиот сектор.21 Анализата на „Конект“22 по-
тврдува дека постои унифицирана рамка на финансиско известување на сектор-
ско ниво преку Законот за сметководство на непрофитните организации заедно 
со подзаконските акти, кои подетално ја регулираат содржината на сметковниот 
план, формите на финансиски извештаи, административните барања и принципи 
за начинот на водење сметководство итн. Тие детално предвидуваат препораки 
за унапредување и подобрување на рамката во поглед на административните ба-
рања и во начинот на водење сметководство, потребата од нов подзаконски акт 
за содржината и формата на сметковниот план итн.

ОСТВАРУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ВРШЕЊЕ 
ДЕЈНОСТ (ЕКОНОМСКИ АКТИВНОСТИ)

Одредбите во ЗЗФ и понатаму им овозможуваат на организациите да вршат 
дејности со кои може да стекнат добивка (економски активности).23 ЗЗФ го регу-
лира вршењето дејност на здруженијата и на фондациите.24 Доколку активностите 
на организациите генерираат добивка, таа треба да се употреби за постигнување 
на целите одредени во нивниот статут. Освен ЗЗФ, трудовото и даночното законо-
давство, потоа и законите од областа на облигациските односи, платниот промет, 
девизното работење и други закони кои директно ја регулираат секоја дејност, го 
регулираат вршењето економски активности на организациите.25 Добивката може 
да се употреби за финансирање на сите редовни активности на организацијата, 
вклучително и трошоците за плати на вработените.

Клучно во поглед на законската рамка за вршењето на економски активности 
се и позитивните измени во Законот за данок на добивка, кои се анализирани во 
втората област Рамка за финансиска одржливост на граѓанските организации од 
овој извештај.

21  Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018): Точки на дневен ред за петтата сед-
ница на Советот [Интернет] Скопје, Влада на РМ. Адреса:  https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/122 
[Посетена на: 15/4/2019]  

22  Смилевски, Б., Атанасовска, Е., Тортевски, Н. (2018) Анализа на Законот за сметководство на  не-
профитни организации. [Интернет] Скопје, Центар за даночна политика. Адреса: http://konekt.org.mk/
wp-content/uploads/2018/07/Analiza-na-makedonski-jazik-WEB.pdf [Посетена на: 15/4/2019]  

23  Член 20, Закон за здруженија и фондации;

24  Член 12, Закон за здруженија и фондации.

25  Миов, Н. (2015) Прирачник за економски активности: Вршење дејност од граѓанска организација. 
Адреса: https://goo.gl/f2pVe3[Посетена на: 15/4/2019];
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Една петина (20,2%) од граѓанските организации кои одговориле на прашални-

кот вршат економски активности. Нема позначителни поместувања во делот на 
граѓански организации кои се занимаваат со економски активности во текот на 
годините. Процентот на организации кои вршеле економски активности бил најви-
сок во 2015 година (23%), а најнизок во 2016 година (19%), како и 22% во 2017 го-
дина.

Oрганизациите кои вршат економски активности имаа можност да дадат по-
веќе одговори за пречките кои ги искусиле. Значително мнозинство од организа-
циите (63%) не се соочиле со никакви пречки, а тие што имале потешкотии се одне-
суваат на обемни административни барања (9,3%), сложен даночен третман (7,4%) 
и на сметководствени правила (7,4%).

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СТРАНСКА ПОДДРШКА

Граѓанските организации можеа да бараат и да обезбедат финансии од раз-
лични странски извори за поддршка на своите активности, без посебни барања и 
претходни одобрувања од страна на државата. Организациите можат да добиваат 
средства од меѓународни билатерални (УСАИД, СДЦ, амбасади и други) и мулти-
латерални извори (како Европската унија), потоа поединци, корпорации и од други 
извори. Законодавството не предвидува ограничувања (на пр. административни 
или финансиски обврски, претходни одобрувања или насочување на финансиите 
преку одредени органи), во случаите кога се добиваат странски финансии.

Обемни административни барања

Сложен даночен третман

Сложени сметководствени правила

Сложени правила за известување

Ограничена можност за вклучување  
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Скоро 60% од граѓанските организации кои одговориле на прашалникот ис-

такнале дека главно се финансираат од странски донатори. Најголем дел од нив 
(84,7%) не се соочиле со никакви пречки при добивањето на средствата. Останати-
те ГО, корисници на средства од странски донатори, се соочиле со сложени и дол-
ги процедури при регистрација на проектите ослободени од данокот на додадена 
вредност (ДДВ) во СЕП и при постапката за издавање даночен број на проектот 
во УЈП. Исто така, обезбедувањето средства за кофинансирање, како и барањата 
за намалување на процентот на индиректни трошоци од страна на донаторите, се 
идентификувани како пречки од страна на ГО.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОМАШНА ПОДДРШКА

Законската рамка, главно преку ЗЗФ им овозможува на организациите да при-
бираат домашна поддршка без ограничувања.26 Доминантни домашни извори на 
финансирање се грантовите од Владата, членарини, корпоративни и индивидуал-
ни донации. Помало учество во буџетите на организациите имаат донациите од 
физичките лица и од деловниот сектор. Во оваа насока треба да се истакне дека 
ЗЗФ овозможува организациите да стекнуваат приходи од поединци и од прет-
пријатија,27 а Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (ЗДСЈД)28 има 
клучна улога во поттикнување донации од поединци и претпријатија и, иако не 
е директно поврзан со прашањето на процедурите за добивање домашна под-
дршка, важно е да се потенцира потребата од негово ревидирање. ЗДСЈД предви-
дува даночни олеснувања за давателите на грантови за проекти од јавно добро. 
Според членот 13 на ЗДСЈД, поединци имаат право да го намалат данокот за из-
носот на донацијата, но не повеќе од 20% од годишниот даночен долг на давате-
лот на донацијата, а најмногу до 24.000 МКД (390 ЕУР). Претпријатијата може да 
користат даночно ослободување во износ од 5% во случај на донација и 3% во слу-
чај на спонзорство. Меѓутоа, Законот во текот на годината не беше ревидиран, а 
неговата примена во практика сè уште предвидува оптоварувачки процедури за 
донаторите.

Над третина од организациите (39%) кои одговориле на прашалникот навеле 
дека добиле средства од домашни приватни донатори (поединци, правни субјек-
ти и приватни фондации). За мнозинството (78,2%) од организациите што доби-
ле средства, беше наведено дека добивањето средства е без обемни и оптовару-
вачки давачки и административни обврски. Сепак 16,1% мислат дека добивањето 
средства од домашни донатори подразбира трошоци или административни обвр-
ски. Во отворените одговори, дел од организациите појаснуваат дека често дона-
циите и средствата од домашни приватни донатори се во потрошен материјал (до-
бра и услуги).

26  Закон за здруженија и фондации

27  Член 48, Закон за здруженија и фондации 

28  Закон за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15).
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ПРЕПОРАКИ

СЛОБОДА НА ЗДРУЖУВАЊЕ

- Министерството за правда во широки консултации со граѓанските организации 
да иницира измени на Кривичниот закон за изземање на претставниците на здру-
жениjата и на фондациите од одговорност за злоупотреба на службена должност;

- Министерството за правда да го стави тековниот Закон за лобирање надвор од 
сила;

- Управата за финансиско разузнавање да продолжи со спроведување на мерки-
те поврзани со законодавството кое го уредува перењето пари и финансирањето  
тероризам во соработка и партнерство со граѓанските организации, со цел зашти-
тување на слободата на здружување и истовремено, ефективна примена на мер-
ките;

- Одделението за соработка со невладини организации да врши континуирано ин-
формирање на граѓанските организации за можностите за директно вршење еко-
номски активности и поволните измени во Законот за данок на добивка, кои ги из-
земаат граѓанските организации од оданочување на добивката;

- Министерството за финансии заедно со другите релевантни институции и граѓан-
ски организации да се заложи за унапредување на Законот за сметководство на 
непрофитните организации и подзаконските акти со цел нивна олеснета примена 
во практика и функционалност во согласност со карактеристиките на граѓанско-
то општество; 

- Зајакнување на капацитетите на организациите и на државните институции, како 
и олеснување на процедурите при регистрација на проектите ослободени од ДДВ 
во СЕП и при постапката за даночен број на проектот во УЈП. Потребно е СЕП и 
УЈП да ја разгледаат можноста за обезбедување  електронско пријавување и одо-
брување без потреба од физичко присуство во институциите, што ќе ја олесни зна-
чително постапката, особено за граѓанските организации надвор од Скопје.
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Подобласт 1.2. Други поврзани слободи

СЛОБОДА НА МИРНО СОБИРАЊЕ

Слободата на собирање е гарантиранa во Уставот на Република Македонија во 
член 21: „Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен про-
тест, без претходно пријавување и без посебна дозвола. Користењето на ова пра-
во може да биде ограничено само во услови на воена и на вонредна состојба“.1 За-
конот за јавни собири (ЗЈС) е клучен закон кој ја уредува слободата на собирање 
во земјата и им овозможува на граѓаните право на спонтано, симултано и контра-
собирање, без обврска за претходно најавување.2 Постојат недостатоци во закон-
ската рамка што треба да бидат надминати. Имено, обврските и одговорноста кои 
ги има организаторот на собирот не се јасно дефинирани, додека во случај на ште-
та е предвидена висока глоба, која, пак, ја сноси организаторот, што е спротивно 
на меѓународните стандарди.3 Понатаму, за одржување собир од странски лица, 
предвидено е неопходно пријавување на собирот за одобрување, како и строги 
казни за непридржување кон одредбите.

Друг важен акт за слободата на собирање е Кривичниот законик, кој беше из-
менет во 2018 година.4 Имено, измените имаат за цел да придонесат кон унапре-
дување на практикувањето на правото на мирно собирање и подигнување на без-
бедноста на учесниците на собирот. Првиот став од членот 155 предвидува дека 
тој што со сила, сериозна закана, измама или на друг начин ќе спречи или ќе оп-
струира свикување или одржување мирен јавен собир, ќе се казни со парична каз-
на или со затвор до една година. Со дополнување со ставот 2 дека ако делото од 
првиот став е сторено од омраза или тоа го стори службено лице со злоупотреба 
на својата службена положба или овластување, ќе се казни со казна затвор од три 
месеци до три години. Овие измени се дел од поширок сет на измени на Законот 
во кои делото од омраза се санкционира согласно меѓународните стандарди. На 
овој начин повисока казна (до 3 години затвор) е предвидена за делото од омраза. 

По настапувањето на периодот на промената на власта и одредено ниво на ста-
билизација, преговорите и промената на името, предизвикаа интензивирање на 
практикувањето на слободата на собирање. Мирни собири беа организирани за 
различни прашања. Граѓанската организација „Реактор“ регистрирала приближно 
над 600 собири низ целата земја во текот на 2018 година. Во најголема мера соби-
рите се одржале во повеќе градови на земјата и тоа: Скопје, Штип, Тетово, Кумано-
во, Битола, Велес, Охрид и Струмица и тоа на различна тема: против загадување-
то и нарушувањето на животната средина (гасовод),5 за поддршка на приведено 
лице за поседување канабис,6 против градење зграда во општината Аеродром78 
итн. 

Промената на власта и процесот на промената на името беа проследени со 
организирани иницијативи и движења, а беа воспоставени и кампови и собири 
против промената на името пред Собранието и низ други градови во земјата, кои 

1  Член 21, Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/1991);

2  Закон за јавни собири („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/95, 19/06, 119/06, 66/07, 
152/15);

3  Малески, Б. (2019) Мониторинг извештај од следење на остварувањето на правото на слободно со-
бирање [Интернет] Скопје, Европски центар за непрофитно право. Адреса:    http://ecnl.org/wp-content/
uploads/2019/01/Macedonia_Monitoring-assembly-report-2018.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

4  Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 
81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/2013, 82/13, 14/14, 
27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15 и 226/15, 97/17 и 248/18).

5  Радио МОФ (2018) МЕР: Изградбата на гасоводот продолжува со согласност на активистите [Интер-
нет] Скопје, Радио МОФ. Адреса: https://www.radiomof.mk/mer-izgradbata-na-gasovodot-prodolzhuva-so-
soglasnost-na-aktivistite/ [Посетена на: 15/4/2019]

6  Радио МОФ (2018) Протест за поддршка на Моника Ристеска – активистката за легализација на ка-
набис [Интернет] Скопје, Радио МОФ. Адреса: https://www.radiomof.mk/protest-za-poddrshka-na-monika-
risteska-aktivistkata-za-legalizacija-na-kanabis/ [Посетена на: 15/4/2019]

7  Радио МОФ (2018) И за попладнево е најавен протест пред градилиштето кај Мајчин Дом [Интернет] 
Скопје, Радио МОФ. Адреса: https://www.radiomof.mk/i-za-popladnevo-e-najaven-protest-pred-gradilishteto-
kaj-majchin-dom/ [Посетена на: 15/4/2019]

8  Радио МОФ (2018) Блокада на булеварот и обид за уривање на тарабите во одбрана на преостана-
тото зеленило во Аеродром [Интернет] Скопје, Радио МОФ. Адреса: https://www.radiomof.mk/blokada-
na-bulevarot-i-obid-za-urivanje-na-tarabite-vo-odbrana-na-preostanatoto-zelenilo-vo-aerodrom/ [Посетена на: 
15/4/2019]
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поминаа во мирна атмосфера.9 10 11 12 13  Имено, по склучувањето на договорот со Гр-
ција, иницијативата „Бојкотирам“ одржа низа протести со блокирање на главната 
сообраќајница во Скопје кај Собранието, кој протест се карактеризираше со присус- 
тво на мал број лица и во одреден момент беше расчистен од страна на власти-
те.14 15

Генерално, собирите беа мирно одржани и овозможија на учесниците да ја 
практикуваат слободата на собирање. Сепак, полицијата употреби прекумерна 
сила врз навивачката група „Комити” на нивниот протест во јуни 2018 година. По-
лицијата примени несразмерна сила со фрлање шок-бомби и солзавец, што резул-
тираше со повреди, а потоа и со приведување на учесниците на собирот, како и по-
пречување на медиумите да известуваат од настанот.16 17 

9 Призма (2018) Протести за името: 10 гајби, 20 луѓе и 100.000 потписи [Интернет] Скопје, Призма. Адре-
са: http://prizma.mk/protesti-za-imeto-10-gajbi-20-luge-i-100-000-potpisi/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)). [По-
сетена на: 15/4/2019]

10  Радио МОФ (2018) Го снема кампот спроти Собрание [Интернет] Скопје, Радио МОФ. Адреса: https://
www.radiomof.mk/foto-go-snema-kampot-sproti-sobranie/ [Посетена на: 15/4/2019]

11 Алсат (2018) Отстранети шаторите на „Македонија - блокира“ од пред Собранието [Интернет] 
Скопје, Алсат. Адреса: https://www.alsat-m.tv/mk/%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%B1/ [Посетена на: 15/4/2019]

12  24.мк (2018) Организаторите на протестите „За заедничка Македонија“ добија милост од судот 
[Интернет] Скопје, 24.мк. Адреса: https://www.24.mk/details/organizatorite-na-protestite-za-zaednichka-
makedonija-dobija-milost-od-sudot [Посетена на: 15/4/2019]

13  Макфакс (2018) „Македонија-блокира“ најави протести во 40 општини [Интернет] Скопје, Мак-
факс. Адреса: https://makfax.com.mk/makedonija/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%9C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE/ 
[Посетена на: 15/4/2019]

14 Dominioni, I. (2018) FYROM referendum: Can a group without a leader convince people to keep the name? 
[Интернет] Euronews. Адреса: https://www.euronews.com/2018/09/28/fyrom-referendum-can-a-group-
without-a-leader-convince-people-to-keep-the-name[Посетена на: 15/4/2019]

15 Радио Слободна Европа (2018) Протест пред владата против уставните измени и амнестијата [Ин-
тернет] Скопје, Радио Слободна Европа. Адреса: https://www.slobodnaevropa.mk/a/29682999.html [Посе-
тена на: 15/4/2019]

16 Нова ТВ (2018) Со солзавец и шок бомби растерани демонстрантите од пред Собрание [Интернет] 
Скопје, Нова ТВ. Адреса: https://novatv.mk/so-solzavets-i-shok-bombi-rasterani-demonstrantite-od-pred-
sobranie/ [Посетена на: 15/4/2019]

17 Македонско здружение на млади правници (2018) ГОДИШЕН извештај за ефикасноста на правната 
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Повеќе од половината од организациите кои одговориле на прашалникот 

(57,8%) учествувале на граѓански собир, индивидуално или преку својата органи-
зација во текот на 2018 година. Над 15% од ГО кои одговориле на прашалникот, 
биле организатори на граѓански собир. Една организација изјавила дека органи-
зирала контрасобир во текот на минатата година, кој бил обезбедуван од држав-
ната полиција.

ОГРАНИЧУВАЊА НА СЛОБОДАТА НА 
МИРНО СОБИРАЊЕ

Државата има позитивна должност да преземе соодветни мерки да овозможи 
одржување јавни собири, без страв на учесниците од физичко насилство.18 Ограни-
чувањата на слободата на собирање се дефинирани во Законот за јавни собири.19 
Според членот 2а, јавен собир може да се одржи секаде, освен во три случаи: до 
здравствени установи, на начин кој го оневозможува пристапот на возила на Брза 
помош и го нарушува мирот на болните, до детски градинки и училишта додека де-
цата престојуваат во нив и на автопатишта и магистрални патишта, на начин со кој 
се загрозува патниот сообраќај. Законот не го дефинира правото на жалба во слу-
чаите на неоправдано ограничување на правото на мирно собирање. Граѓанската 
организација „Реактор“ во својата анализа потенцира дека случаите кога е можно 
ограничување на собирот имаат широка формулација што овозможува различна 
интерпретација за надлежните институции да го ограничат правото на собир.20 

Најголем дел од организациите што учествувале на некаков собир односно 
81,8% од нив, не се соочиле со никакви ограничувања за време на собирот. Спо-
редено со минатите години, намалени се главно случаите на ограничувања повр-
зани со местото на собирање. Вкупно осум организации (2015 година - 20 ГО; 2016 
година - 23 ГО; 2017 година - 7 ГО) одговориле дека се соочиле со ограничувања 
поврзани со местото на собир; пет организации (2015 година - 0 ГО; 2016 година - 3 
ГО; 2017 година - 1 ГО) се соочиле со ограничувања поврзани со времето на соби-
ри; пет организации (2015 година - 5 ГО; 2016 година - 9 ГО; и 2017 година - 2 ГО) се 
соочиле со ограничувања во однос на пристапот на собир од страна на медиуми-
те, додека во случајот на една организација била применета прекумерна сила од 
страна на полициските службеници врз учесниците.

Организациите што се соочиле со ограничувања поврзани со местото на со-
бир, во отворените одговори наведоа примери од: постоење метеж во сообраќај- 
от и пренамена на маршутите за движење, забрана за истакнување симболи и 

заштита на човековите права во Република Македонија : 2018 година. 

18  Закон за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/95, 19/06, 119/06, 66/07, 
152/15).

19 Член 2a, Закон за јавните собири („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/95, 19/06, 
119/06, 66/07, 152/15).

20 Малески, Б. (2019) Мониторинг извештај од следење на остварувањето на правото на слободно со-
бирање.

Имаше ограничувања поврзани со 
местотот на собир

Имаше ограничувања во однос на 
пристапот на собир од страна на 
медиумите 

Имаше ограничувања поврзани со 
времето на собир

Полициските службеници 
употребиле прекумерна сила врз 
учесниците 

Не се согласувам со ниту една од 
изјавите

Друго

0 20 40 60 80 100

6,1 %

3,8 %

3,8 %

0,8 %

3,8 %

81,8 %

Графикон 7. ВЕ МОЛИ-
МЕ ОБЈАСНЕТЕ ГО ВА-
ШЕТО ИСКУСТВО СО 
ИЗБИРАЊЕ НА НАВЕ-
ДЕНИТЕ ИЗЈАВИ СО 
КОИ СЕ СОГЛАСУВА-
ТЕ?



26
обележја на местото на собирот, ограничување на локацијата на собирот и доби-
ени известувања за недоволен капацитет од страна на Министерството за вна-
трешни работи (МВР) да го обезбедува местото на собир. Во однос на ограничу-
вањата поврзани со времето на собир, наведен е пример каде за блокирање на 
улица во времетраење од 15 минути, од страна на МВР им биле барани дополни-
телни административни процедури. Неколку организации истакнаа дека постои 
недоволен интерес од страна на медиумите за известување поврзани со тие соби-
ри доколку не станува збор за собир со политичка заднина. Вкупно пет организа-
ции се соочиле со друг вид ограничувања, меѓу кои и несоодветен однос кон лица-
та со посебни потреби, како што навела една од организациите.

УПОТРЕБА НА ПРЕКУМЕРНА СИЛА

Клучниот закон кој ја уредува употребата на сила е Законот за полиција, кој со-
држи одредби за јавни собири.21 Во текот на 2018 година, Законот беше изменет и 
дополнет во насока на обезбедување на допрецизирање и ограничување во делот  
19.8 - Употреба на средства за присилба спрема група. Имено, во член 88 допреци-
зирана е и дефинирана употребата на хемиски средства, како и случаите во кои 
таа употреба е ограничена. Слично на тоа, допрецизирана и дефинирана е употре-
бата на средствата за присилба со бројни дополнувања на членот 91, а исто така 
листата е намалена и исфрлени се електричните парализатори и гумените куршу-
ми. Согласно последното решение, полицијата може да примени под одредени ус-
лови: физичка сила, полициска палка, средства за врзување  лица, уред за присил-
но запирање  возила и службено куче, како и специјални возила за јавен ред и мир, 
пиротехничко-експлозивни средства и хемиски средства.22 Понатаму, Законот во 
чл. 93-а предвидува употреба на техничка опрема за аудио и видеонадзор, како и 
за времетраењето на чување на добиените снимки. Рокот за чување на снимките е 
45 дена, додека останува во сила одредбата со која е предвидено овластување на 
полицискиот службеник да преземе дејство на аудио и видеоснимање, без притоа 
да ги информира лицата кои се предмет на тоа дејство. Ваквото решение е про-
блематично поради долгиот период на чување на видеоматеријалот од собирот, 
што во минатиот период во практика се покажа дека овие снимки допираа до ме-
диумите и служеа за таргетирање индивидуи со цел организирање негативна кам-
пања, особено против членови на граѓанското општество. 

Во текот на годината, во практика беа регистрирани случаи на употреба на пре-
кумерна сила од страна на полицијата, но и пресуда против ваквата практика од 
минатата година. 

Прекумерна сила од страна на полицијата беше применета во јуни 2018 година 
врз навивачката група „Комити” пред Собранието при нивниот протест поради пот- 
пишаниот договор со Грција за решавање на спорот за името. Полицијата приме-
ни шок-бомби и солзавец врз толпата, што резултирало со повредени протестанти 
и полициски службеници, а потоа и со приведување на 25 лица.23 Дополнително, 
медиумите биле попречени да ја вршат својата работа, а новинар бил нападнат, за 
што подоцна е донесена пресуда дека ваквата прекумерна сила била оправдана 
бидејќи новинарот не се идентификувал. 

Во текот на годината, Уставниот суд пресуди прекршување на слободата при 
примена на сила врз претставниците на политичката партија Левица за време на 
настан - презентација на воената опрема на САД и на АРМ, што е особено значајно 
и испраќа јасна порака до институциите за одржување на редот. Имено, за време 
на протестот на Левица, кои носеле транспаренти, полицијата дискриминаторски 
се однесувала и применила сила со ставање лисици и лишување од слобода на 
учесниците од Левица.24 25 

Една организација која учествувала на граѓански собир, во отворениот одго-
вор навеле случај каде сметаат дека полициските службеници го ограничувале 
пристигнувањето на собирот преку долготрајна проверка на личните документи.   

21 Закон за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 
31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18).

22 Закон за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 
31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18).

23 Македонско здружение на млади правници (2018) ГОДИШЕН извештај за ефикасноста на правната 
заштита на човековите права во Република Македонија : 2018 година. 

24 Ибид. 

25 Правдико (2018) Уставниот суд ќе расправа за повреда на слободата на мислата за членови на Ле-
вица [Интернет] Скопје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/ustavniot-sud-ke-rasprava-za-povreda-
na-slobodata-na-mislata-za-chlenovi-na-levitsa/ [Посетена на: 15/4/2019];
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Една организација, пак, се соочила со применета прекумерна сила од страна на 
полициските службеници врз учесниците за време на собир, што упатува на уна-
предување на практиката во однос на минатите години (2015 година - 17 ГО; 2016 
година - 13 ГО; 2017 година - 3 ГО).

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ

Уставот на Република Македонија во членот 1626 им ја гарантира на граѓани-
те слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, 
како и слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното 
основање институции за јавно информирање. 

Слободата на изразување е загарантирана преку сеопфатна регулатива во со-
гласност со меѓународните стандарди и практика и тоа: Законот за медиумите,27 
Законот за радиодифузна дејност,28 Законот за граѓанската одговорност за навре-
да и клевета,29 како и Законот за слободен пристап до информации од јавен карак-
тер.30 Во текот на годината не беше постигнат значителен напредок во законската 
рамка што ја уредува слободата на изразување, особено за измени на недостато-
ците утврдени во Итните реформски приоритети.31 32

 Практикувањето на слободата на изразување, особено за новинарите, 
беше унапредена.33 Во практика беа регистрирани случаи на ограничување на 
слободата на изразување или притисок за практикување на самоцензура. Допол-
нително, и покрај постоењето на Законот за граѓанска одговорност за навреда и 
клевета, Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) оценува дека неговата 
примена во судската практика не е усогласена и е проблематична, па следствено 
на тоа, судовите ги одбиваат тужбите за клевета и за навреда против онлајн меди-
умите.34 

Во текот на годината, Европскиот суд за човекови права утврди повреда на сло-
бодата на изразување на Макрадули против Република Македонијa. Макрадули е 
осуден во 2011 година за клевета од страна на висок член на тогашната владејач-
ка партија ВМРО ДПМНЕ и директор на Управата за безбедност и контраразузна-
вање.35 Утврдено е дека државата интервенирала и ја ограничила слободата на 
изразување на Макрадули за да заштити углед на поединец, т.е. угледот на пора-
нешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. 

Дополнително, за да ја согледаме состојбата во практика т.е. дали можат орга-
низациите слободно да се изразуваат, тие беа прашани да одговорат колку често  

26 Устав на Република Македонија, член 16:Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата 
и јавното изразување на мислата. Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното инфор-
мирање и слободното основање институции за јавноинформирање. Се гарантира слободниот пристап 
до информациите, слободата на примање и пренесување информации.

27 Закон за медиуми (Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14);

28  Закон за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13). 

29  Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 143/12)

30  Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16 и 64/18).

31 Вистиномер (2018) Финишира проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“ [Интернет] Ско-
пје, Метаморфозис. Адреса: https://vistinomer.mk/finishira-proektot-opservatorija-na-mediumskite-reformi/ 
[Посетена на: 15/4/2019]

32 Небиу, Б., Селмани, Н., Секуловски, Д., Сулејман, Д. (2018) Показатели за степенот на слободата на 
медиумите и за безбедноста на новинарите во Македонија [Интернет] Скопје, Здружение на новинари 
на Македонија. Адреса: https://safejournalists.net/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%
B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%
80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf  [Посетена на: 15/4/2019] 

33   Вистиномер (2018) Финишира проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“ 

34 Правдико (2018) ЗНМ: Скопскиот Граѓански и Апелациски суд да не лиценцираат новинари и меди-
уми [Интернет] Скопје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/znm-skopski-graganski-i-apelatsionen-
sud-da-ne-litsentsiraat-novinari-i-mediumi/ [Посетена на: 15/4/2019] 

35 Македонско здружение на млади правници (2018) ГОДИШЕН извештај за ефикасноста на правната 
заштита на човековите права во Република Македонија : 2018 година. 
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се соочиле (имале искуство) со сите наведени незаконски ограничувања во пра-
шањето по однос на правото на слобода на изразување во 2018 година. Спореде-
но со минатите години, нема позначајни разлики во бројот на случаи во кои орга-
низациите имале искуство со незаконски ограничувања во поглед на правото на 
слобода на изразување. Вкупно 21 организации од оние кои одговориле на пра-
шалникот се соочиле со притисок поради изразување критика кон државните ор-
гани (2015 година - 26 ГО; 2016 година - 24 ГО; 2017 година - 22 ГО), додека вкупно 
15 организации се соочиле со закани за имање спротивставени ставови (2015 го-
дина - 22 ГО; 2016 година - 18 ГО; 2017 година - 16 ГО).

Во отворените прашања организациите наведуваат примери каде поради кри-
тика наменети најчесто кон локалните власти, се соочиле со доцнење на исплати 
на средства по претходно склучени договори, притисоци врз работењето и закани 
од праќање инспекција. Поради заземање спротивставени ставови наведен е и 
пример на лична закана по живот (случајот со тогашниот претседател на ЗНМ, На-
сер Селмани). Вкупно седум организации во отворените прашања пријавија бло-
кирање на пристапот до онлајн алатките за комуникација, односно чести напади и 
хакирања на веб-серверите, изгубени електронски пораки и блокирани страници 
на социјалните медиуми.

ПРАВО НА БЕЗБЕДНО ДОБИВАЊЕ И 
ПРЕНЕСУВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ 

Слободниот пристап до информациите, слободата на примање и пренесување 
информации се гарантирани во Уставот. Одредбите во законите кои го доразрабо-
туваат правото на безбедно добивање и пренесување информации се: Законот за 
следење на комуникациите,36 Законот за електронски комуникации37 и Законот за 
кривична постапка 46, Законот за медиуми,38 Законот за аудио и аудиовизуелни 

36 Закон за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/18).

37 Закон за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 
44/15, 193/15, 11/18 и 21/18).

38 Закон за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10, 100/12, 
142/16, 193/16 и 198/18).
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медиумски услуги,39 Законот за заштита на приватноста40 и др.

Покрај потребата од сеопфатни измени, само за дел од законите беа започна-
ти консултативни настани или беа изготвени предлог-измени, а дел беа и усво-
ени. Во текот на годината беа во тек електронски консултации на Единствениот 
национален електронски регистар на прописи на Република Северна Македонија 
(ЕНЕР) за Законот за електронски комуникации41 и измените беа усвоени на два-
пати. Потоа, во текот на 2018г. беше донесен и нов Закон за следење комуника-
ции,42 согласно препораките од Извештајот на Прибе, со кој се уредува постапката 
за спроведување како посебна истражна мерка: следење и снимање на телефон-
ските и на другите електронски комуникации, условите и постапката за спроведу-
вање на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на 
безбедноста и одбраната на државата, надзорот и контролата над спроведување-
то на мерките за следење на комуникациите и обврските за Оперативно-техничка-
та агенција и операторите.43

Подготвителни чекори беа преземени и во насока на унапредување на Законот 
за заштита на личните податоци,44 45 кој беше објавен на ЕНЕР. Целта на измените е: 
реформиран национален систем за заштита на личните податоци и спроведување 
на добиените препораки за унапредување на правната рамка, преку зајакнување 
на инспекциски надзор и дополнително нагласување на самостојноста, независ-
носта и непристрасноста на Дирекцијата за заштита на личните податоци и на неј-
зините вработени

Во текот на 2018 година беше усвоен предлог-законот за изменување и допол-
нување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.46 Основна цел на 
овој предлог закон е департизација и професионализација на јавниот радиодифу-
зен сервис и на регулаторното тело, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги. Имено, измените се во делот на работењето и финансирањето на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата, 
мерките во случај на повреда на прописите, посебните забрани, обврските на ра-
диодифузерите за емитување програма на македонски јазик или на јазиците на за-
едниците, забраната за рекламирање, обврските на операторите кои реемитуваат 
програмски сервиси, како и на повеќе прашања во врска со Македонската радио- 
телевизија.47

Во практика, овозможено беше безбедно примање и пренесување информа-
ции. И покрај унапредувањето на климата во која дејствуваат новинарите, тие беа 
изложени на напади и во 2018 година. Покрај забележаните ограничувања и напа-
ди за време на собири, кои се опфатени во претходната област од извештајот, има 
и други случаи. Имено, новинар за време на одржување на конференција во Стру-
га бил физички нападнат, по кој настан ЗНМ повика на истрага и барање одговор-
ност и казна кај напаѓачите.48 По реакцијата, претседателот на ЗНМ добил закани 
и притисоци од претставници на политички партии, по што следуваше протест на 
кој се обрати и министерот без ресор задолжен за комуникации, отчет и транспа-
рентност, со најостра осуда за ваквиот третман на новинарите и со барање Обви-
нителство да преземе мерки.49 

39 Закон за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18 и 248/18).

40  Закон за заштита на приватноста (Службен весник 99/16).

41 Закон за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 
44/15, 193/15, 11/18 и 21/18).

42 Закон за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/18).

43  Закон за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/18)

44 Дирекција за заштита на личните податоци (2018) Годишен извештај 2018 г. [Интернет] Скопје, ДЗЛП. 
Адреса: https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/godisen_izvestaj_dzlp_2018.pdf [Посетена на: 15/4/2019] 

45 ЕНЕР (2018) Министерство за правда-Извештај за проценка на влијанието на регулативата Пред-
лог - Закон за заштита на личните податоци [Интернет] Скопје, ЕНЕР. Адреса: https://ener.gov.mk/files/
propisi_files/plan/1_155121820nacrtizvestajLicnipodatoci.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

46 Закон за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18 и 248/18).

47 Академик (2018) Новите измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објавени на 
Академика [Интернет] Скопје, Академик. Адреса: https://akademik.mk/novite-izmeni-na-zakonot-za-audio-
i-audiovizuelni-mediumski-uslugi-objaveni-na-akademika/ [Посетена на: 15/4/2019] 

48 Македонско здружение на млади правници (2018) ГОДИШЕН извештај за ефикасноста на правната 
заштита на човековите права во Република Македонија : 2018 година. 

49 Правдико (2018) Протест на новинарите: Насилството, заканите и притисоците мора да запрат [Ин-
тернет] Скопје, Правдико. Адреса: https://www.pravdiko.mk/protest-na-novinarite-nasilstvoto-zakanite-i-
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Во практика, организациите кои искусиле незаконски ограничувања при до-

бивање и пренесување информации во 2018 година, ја означија и честината со 
којашто се соочиле. Речиси сите организации (меѓу 96% и 99,6%) кои одговориле 
на прашалникот, истакнаа дека никогаш не се соочиле со незаконски ограничу-
вања. Слично, и во поглед на незаконски ограничувања при добивање и прене-
сување информации, согласно одговорите на граѓанските организации регистри-
рани се значителен број случаи. Имено, девет граѓански организации одговориле 
дека имале искуство со блокирани веб-страници или комуникациски канали (2015 
година - 4 ГО; 2016 година - 7 ГО; 2017 година - 6 ГО), како и пет организации со не-
законско следење комуникации (2015 година - 11 ГО; 2016 година - 10 ГО; 2017 го-
дина - 8 ГО). Во отворените одговори на прашалникот, ГО наведуваат примери за 
блокирани веб-страници, профили на социјални медиуми, како и оневозможување  
користење одредени алатки. Од отворените одговори не може јасно да се утврди 
каде лежи одговорноста за ваквите ограничувања. 

ПРЕПОРАКИ

ДРУГИ ПОВРЗАНИ СЛОБОДИ (СЛОБОДА НА 
СОБИРАЊЕ И СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ)

- Министерството за внатрешни работи да формира повеќесекторска група за да 
ги ревидира и да ги измени сите закони кои ги регулираат јавните собири, со цел 
допрецизирање одредби со што би се избегнала двосмисленост и би се обезбе-
дила конзистентност меѓу поврзаните одредби во даден закон и со други закони, 
како и усогласеност со меѓународните стандарди;

- Министерството за внатрешни работи, во практика, потребно е нејасните одред-
би да ги интерпретира во полза на оние кои сакаат да го практикуваат своето пра-
во на мирно собирање (согласно Законот за јавни собири, Законот за полиција, 
други закони и подзаконски акти итн.);

- Континуирано следење на спроведувањето на законодавството, кое ја регулира 
слободата на изразување и негово подобрување;

- Зајакнување на капацитетите на судството и на другите јавни службеници во од-
нос на меѓународните стандарди, и одлуките на Европскиот суд за човекови права 
поврзани со слободата на изразување и со критичкиот говор.

pritisotsite-mora-da-zaprat/ [Посетена на: 15/4/2019]
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ОБЛАСТ 2. Рамка за финансиска одржливост на граѓанските 
организации

Подобласт 2.1. Даночен/фискален третман на граѓанските 
организации и на нивните донатори

ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА ЗА ГРАЃАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Даночниот третман кон граѓанските организации беше унапреден на крајот на 
2018 година. Позитивните новини се дел од сеопфатната даночна реформа за вове-
дување прогресивно оданочување, која ја отпочна Министерството за финансии во 
консултации со граѓанските организации, како и други релевантни засегнати чини-
тели.1 За унапредувањето на даночниот третман на граѓанските организации, покрај 
отвореноста на Министерството, беше клучна и долгогодишната посветеност и под-
готвеноста од страна на група граѓански организации кои, вмрежени во соработка 
со Министерството, и врз база на докази и анализа, дојдоа до најповолното реше-
ние пред сè поврзано со данокот на добивка.  

Клучните позитивни измени настанаа во Законот за данок на добивка.2 Имено, 
целта на предложеното изменување и дополнување на Законот беа пошироки појас-
нувања и допрецизирања на различни одредби, меѓу кои и оние што се однесуваат 
на граѓанските организации. За првпат во Законот е јасно потенцирано дека граѓан-
ските организации не се субјект на законот (член 4а став 1) односно, не плаќаат да-
нок на добивка и е прецизирано кои приходи не се оданочуваат (став 2). Исклучок се 
приходите кои се остваруваат од вршење стопанска дејност кои се оданочуваат во 
случај кога вкупниот годишен приход од тие дејности е над еден милион денари, при 
што данокот се пресметува и се плаќа во висина од 1% од износот на остварените 
вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година, само на износот кој 
надминува еден милион денари.

Предложен беше до крајот на годината и нов Закон за данок на личен доход,3 кој 
го замени претходниот Закон за персонален данок на доход.4 Новиот закон, како и 
претходниот, содржи даночни изземања во поглед на надоместокот на лица волон-
тери согласно со Законот за волонтерство.5 Дополнително, ослободени од данок се 
сите трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани ор-
ганизирани во рамките на активностите на организацијата основана согласно ЗЗФ, 
како и  патните трошоци за лица кои учествуваат во образовни активности и наста-
ни на образовни институции и организации реализирани во странство.

Законот за донации и спонзорства во јавниот сектор сè уште не е целосно функ-
ционален во практика.6 Во новата Стратегија на Владата на Република Македонија 
за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020), Владата во рамките на 
мерката број 31 се залага за измена на Законот со цел олеснување на донирањето 
кон граѓанските организации (активностите предвидуваат јавни консултации, изме-
ни на Законот и негово следење).7

Во практика, речиси половина од организациите (48,9%) не користат даночни 
олеснувања. Kако причина за тоа наведуваат дека не се доволно информирани, не 
се ДДВ-обврзници или немаат доволно средства (мал буџет). Ослободувањето од 
ДДВ го користат 40% од организациите и ја започнуваат постапката во СЕП и во УЈП.

1  Министерство за финансии (2018) Праведниот данок ја намалува доходовната нееднаквост и го пот-
тикнува економскиот развој [Интернет] Скопје, МФ. Адреса: https://finance.gov.mk/mk/node/7817 [Посе-
тена на: 15/4/2019]

2 Закон за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2014, 129/2015, 
23/2016, 190/2016 и 248/2018).

3 Закон за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 241/18)

4 Закон за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ брoј 80/93, 70/94, 
71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06,  60/07, 159/08, 20/09, 139/09, 
171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17).

5 Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/06; 86/08; 51/11; 28/14 и 153/15).

6 Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/06; 86/08; 51/11; 28/14 и 153/15).

7 Влада на РМ (2018) Стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор 2018-2020 [Интернет] Скопје, Влада на РМ. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/sites/default/files/Strategija%202018%20-%202020%20usvoena%209%2010%202018_0.pdf [Посетена 
на: 15/4/2019]
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Граѓанските организации кои одговориле дека користат даночни олеснувања 
(51,1%), беа прашани за административните процедури за добивање на овие олес-
нувања. За една шестина (16,7%) од нив, административните постапки не се соод-
ветни за работата на организациите односно се премногу оптоварувачки и сложе-
ни, додека за повеќе од половината (53,5%) овие постапки се донекаде сложени. 
Административните постапки за стекнување даночни бенефиции не се сложени 
за 29,8% од граѓанските организации. Во отворените одговори беше побарано од 
организациите (70 случаи) да ги објаснат причините за сложени административни 
процедури за даночните олеснувања. Причините, во најголем дел, се однесуваат 
на обемната и долга регистрација на проектите во СЕП, доставувањето квартални 
извештаи за фактурите ослободени од ДДВ до УЈП, иако самата Управа ги издава 
таквите фактури, нефункционалност на подрачните единици на УЈП, неконзистент-
ност во потврдите на СЕП и сл.
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Друго

Не користиме даночни 
олеснувања

0 10 20 30 40 50

40,4 %

12,6 %

10,8 %

1,3 %

48,9 %

3,1 %

До некаде сложени

Не се сложени

Многу сложени

0 10 20 30 40 50 60

53,5 %

29,8 %

16,7 %

Графикон 10. КАКОВ ВИД 
НА ДАНОЧНИ БЕНЕФИ-
ЦИИ СЕ КОРИСТАТ ВО 
РАБОТАТА НА ВАШАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА?

Графикон 11. ДАЛИ СМЕ-
ТАТЕ ДЕКА НЕКОИ ОД 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
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НЕФИЦИИ СЕ СЛОЖЕНИ?
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ПРЕПОРАКИ

ДАНОЧЕН/ФИСКАЛЕН ТРЕТМАН НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ И НА НИВНИТЕ ДОНАТОРИ

- Министерството за правда да формира повеќесекторска група, со вклучување  
претставници на граѓански организации за следење на спроведувањето на Зако-
нот за донации и спонзорства во јавни дејности и подготовка на предлог-измени 
во Законот;

- Заеднички работилници и активности за едукација и информирање на сите за-
сегнати страни за специфичната природа на дејствување и за потребите на граѓан-
ските организации за даночните олеснувања (особено за персоналниот данок на 
доход и за данокот на добивка).

Подобласт 2.2. ПОДДРШКА ОД ДРЖАВАТА

ДИРЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД ДРЖАВАТА

Клучни закони и подзаконски акти што ја уредуваат државната поддршка се: 
ЗЗФ,8 Законот за извршување на буџетот,9 Законот за игрите на среќа и забавните 
игри,10 како и други подзаконски акти, Одлуката за распределба на приходите од 
игрите на среќа и забавните игри11 и критериумите за распределба на приходите 
од игрите на среќа и забавните игри,12 како Кодексот на добра практика за финан-
сиска поддршка на граѓански организации и на фондации.13 Дополнително, за раз-
лични институции има и други закони кои регулираат аспекти од државната под-
дршка и тоа во областите како: спорт, култура, здравство и други. 

Законската рамка која се однесува на финансиска поддршка на граѓанските 
организации од државниот централен буџет беше делумно изменета во текот на 
годината. Клучна новина беше препознавањето на потребата за реформа и обе-
збедување средства за граѓанскиот сектор во новата Стратегија на Владата на Ре-
публика Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020).14 
Имено, иако досега во претходните стратешки документи беа предвидени низа 
активности за унапредување на државното финансирање, за првпат во новата 
Стратегија уште во првата приоритетна област „Нормативна, институционална и 
финансиска рамка за развој на граѓанскиот сектор”, владата препозна, согласно 
потребите на секторот, дека системот на доделување средства од буџетот треба 
да биде унапреден, особено по однос на приходите од игрите на среќа и забавни-
те игри како значаен извор на поддршка. Следствено на тоа, мерките предвидува-
ат анализа и измени на Законот за игри на среќа и забавни игри,15 како и најзна-
чајната новина т.е. воспоставување единствен фонд за институционален развој 
на граѓански организации и кофинансирање на ЕУ-проекти. Последно и клучно, 

8 Закон за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 
55/16).

9 Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр. 196/17). Секоја година се усвојува нов закон, во овој извештај се осврнуваме 
само на законот за 2018 година.

10  Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16).

11 Секоја година се носи нова одлука. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од 
забавните игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инва-
лидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семеј-
но насилство и Црвениот крст на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 54/18).

12  Министерство за труд и социјална политика (2018) [Интернет] Скопје, МТСП. Правилници; Адреса: 
http://mtsp.gov.mk/pravilnici.nspx [Посетена на: 15/4/2019]

13 Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија и фондации („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 130/07). 

14 Влада на РМ (2018) Стратегија на Владата на Република Македонија за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор 2018-2020 [Интернет] Скопје, Влада на РМ. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/sites/default/files/Strategija%202018%20-%202020%20usvoena%209%2010%202018_0.pdf [Посетена 
на: 15/4/2019]

15 Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16).
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исто така, слично на претходните, стратешкиот документ предвидува донесување  
правнообврзувачки акт за распределба на средствата.

Споредено со претходните години, во 2018 година не беше подготвена програма 
ниту одлука за доделување средства преку Генералниот секретаријат на владата 
oткако владата ја поништи одлуката за доделување средства за 2017 година.16 Во 
декември 2018 година, Генералниот секретаријат на Владата преку Одделението 
за соработка со НВО одржа консултациска средба, а овозможи и по електронски 
пат да се достават мислења по однос на Предлог-програмата за финансирање на 
програмските активности на здруженијата и на фондациите за 2019 година.17 Про-
должувањето на оваа практика на доделување  средства, без правење суштински 
измени, особено во поглед на износот на средствата и на целисходноста, како и во 
поглед на измените при донесувањето на одлуките за доделување средства, фрли 
сомнение над сериозните намери за реформирање на процесот на финансирање. 

Во практика, за да се утврдат ставовите на граѓанските организации за држав-
ното финансирање, преку прашалникот беше поставено прашање во кое тие мо-
жат да го одредат степенот на согласност со неколку изјави. Во поглед на соод-
ветноста на државното финансирање на потребите на граѓанските организации, 
мнозинството од нив (65,9%) сметаат дека не одговара на потребите на ГО. Во 

16 Одлука за престанување на важење на одлуката за распределба на средствата од Буџетот  на Репу-
блика Македонија за 2017 година наменети за финансирање на програмските  активности на здруже-
нија и фондации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 77/17).

17 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Репу-
блика Македонија (2018) Консултации за предлог-програмата за финансирање на програмските актив-
ности на здруженијата и фондациите за 2019 година [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. 
Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/154 [Посетена на: 15/4/2019]
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поглед на темите кои се поддржани преку државното финансирање, 60,5% од ис-
питаниците сметаат дека државните повици опфатиле соодветни теми на кои ра-
ботат граѓанските организации. 

Според одговорите во прашалниците, 49 организации добиле средства од др-
жавата (22% од вкупно 223 испитаници-организации). Од организациите кои не 
добиле средства (вкупно 174), најголем дел 43,1% не аплицирале на повици од др-
жавата бидејќи сметаат дека најчесто има недоволно транспарентна процедура, 
политичкото и пристрасното доделување средства, отсуство на доверба и лошо 
претходно искуство. Речиси една третина (30,5%) од организациите иако аплици-
рале, биле одбиени и не успеале да добијат државни средства. Не е за занемару-
вање и дека една петтина од организациите (19%) не биле запознаени со отворе-
ните повици за државно финансирање. 

Според видот на државната поддршка, од 49 организации кои добиле средства 
најголем дел од нив своите средства ги добиле преку jaвен повик (43) за проектна 
поддршка или за активност, а 12 организации добиле средства за институционал-
на поддршка, додека 11 за кофинансирање на проекти на ЕУ.

22,0 %

78,0 %

Да Не

Графикон 13. ДАЛИ 
СТЕ ДОБИЛЕ СРЕД-
СТВА ОД ДРЖАВАТА 
ВО ТЕКОТ НА МИНАТА-
ТА ГОДИНА? 

8,2%
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ВИ НА АКТИВНОСТИ И 
НАЧИНИ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВНИ 
СРЕДСТВА



36
МЕХАНИЗАМ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА 
ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕД-
СТВА

Механизмот за распределба на буџетските средства за граѓанските организа-
ции е децентрализиран и претрпе одредени измени во поглед на висината на сред-
ства што се доделуваат, како и бројот на институции кои распределуваат сред-
ства во текот на годината. Главната буџетска ставка за граѓанските организации 
од буџетот е 463 - Трансфери до невладини организации, продолжува да предиз-
викува забуна дека средствата се доделуваат на граѓанските организации, иако со 
најголем дел од таа ставка се поддржуваат политичките партии и спортските клу-
бови. Забуната е резултат на отсуството на преглед на износот на доделени сред-
ства по ставки, кои не се видливи во буџетот што го објавува Министерството за 
финансии. Како резултат на отсуството на квалитетни, целосни и на достапни по-
датоци, отежнат е процесот на анализа.

Според достапните податоци во буџетот, во 2018 година планирано било да се 
распределат средства преку седум различни органи на државната управа.18 Во 
споредба со минатата година, изземена беше само Дирекцијата за заштита и спа-
сување (ДЗС). Од нив, Министерство за правда (МП) доделува средства исклучи-
телно на политички партии, додека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
(ФПИО) доделува на физички лица. Ова значи дека само пет институции додели-
ле средства (ставка 463) за граѓански организации. Според последните податоци, 
пак, прибрани од страна на Одделението,19 како распределувачи на средства се 
јавуваат дополнително и Министерството за економија (МЕ), Министерството за 
земјоделие, шумарство и водостопанство (МЗШВ) и Министерството на култура 
(МК). Следствено на ова, вкупно осум институции во текот на годината доделиле 
средства на граѓански организации. 

Граѓанските организации се финансиски поддржани од средствата на буџетот 
на централно ниво (во текот на  годините) преку различни органи на државната 
управа на три начини: отворен повик, отворен повик за специфична категорија 
(тематски) организации и директно со правен акт. Законската основа е дадена во 
бројни закони меѓу кои се: Законот за извршување на буџетот,20 Законот за живот-
на средина,21 Законот за култура22 и други. Споредено со минатите години, за прв 
пат кај буџетската поддршка се практикува објавување отворен повик за доделу-
вање средства кај сите институции. За дел од средствата (од игрите на среќа и 
од забавните игри), доделувањето директно со правен акт го практикуваат МТСП 
и МЗШВ. Законската основа за распишување отворен повик за специфична (те-
матски) категорија организации за доделување буџетски средства наменети за 
здруженија и за фондации е дадена во: Законот за спортот,23 Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри,24 Законот за социјална заштита на МТСП, наменети за 
здруженијата кои работат на полето на социјалната заштита, како дел од региста-
рот на МТСП25 и Законот за заштита на потрошувачите на МЕ,26 наменети за орга-
низациите на потрошувачите. 

Транспарентноста и отчетот на постапката за државно финансирање на 

18 Целосниот преглед е даден во табелата 2. Институции кои распределуваат средства преку буџетска-
та ставка 463 – Трансфери на невладините организации (2015-2017). Завршната сметка за 2018 година 
не е достапна во периодот на анализа. 

19 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владаta на Ре-
публика Македонија (2018) Прилози кон 11-та седница на Советот за соработка со и развој на граѓан-
скиот сектор [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/?q=node/269 [Посетена на: 15/4/2019]

20 Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 196/17). 

21 Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05; 81/05; 24/07; 
159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 187/13; 42/14; 44/15; 129/15; 192/15; 39/16 и 99/18).

22 Закон за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 
116/10; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; 187/13; 44/14; 61/15; 154/15; 39/16 и 11/18).

23 Закон за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 
64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16).

24 Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 
51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16).

25 Закон за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09; 36/11; 51/11; 
166/12; 15/13; 79/13; 164/13; 187/13; 38/14; 44/14; 116/14; 180/14; 33/15; 72/15; 104/15; 150/15; 173/15; 
192/15; 30/16; 163/17 и 51/18). 

26 Закон за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/04, 77/07, 
103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/18).



граѓанските организации е законски регулирана низ различни акти. Меѓутоа, ор-
ганите на државната управа и покрај одредени позитивни промени во текот на го-
дината, во практика, во поглед на јавно отворање на повиците, продолжуваат да 
распределуваат со значителни недостатоци. Имено, Владата во новата Стратегија 
предвиде донесување  нов законски акт кој, во еден дел ќе ги уреди транспарент-
носта и отчетотноста при доделување на средствата. Институциите во практика 
потфрлаат и во следење на постојните одредби дадени во Законот за извршување 
на буџетот,27 како и принципите поврзани со транспарентност на изборот на чле-
новите на телото кое ќе одлучува за распределбата, јавно објавување на резул-
татите и на проектите кои ќе се финансираат,28 како и одредбите во Одлуката за 
критериумите и процедурите за распределба на средствата за финансирање на 
програмските активности на здруженијата и на фондациите од буџетот (програми, 
отворени повици, детални одлуки за примателите на средства, повратни инфор-
мации итн.).29

За транспарентноста на процесот на одлучување за доделување државно 
финансирање, во практика, на организациите во прашалникот им беа зададени 
три изјави и за секоја од нив беше побаран степен на согласност. Во поглед на 

27 Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 196/17). 

28 Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 130/07)

29 Одлука за критериумите и за постапката за распределба на средствата за финансирање на про-
грамските активности на здруженија на граѓани и на фондации од Буџетот на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.23/09)

Табела 2. ОДУ КОИ РАСПРЕДЕЛУВААТ СРЕДСТВА ПРЕКУ БУЏЕТСКАТА СТАВКА 463 – ТРАНСФЕРИ ДО НВО (2016-2019)*

Органи на државна управа (во денари)

Влада на Република Македонија

Министерство за одбрана

Дирекција за заштита и спасување

Министерство за правда

Министерство за животна средина и 
просторно планирање

Министерство за труд и социјална политика

Агенција за млади и спорт

Министерство за здравство

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Министерство за економија

Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство

Министерство за култура

Министерство за здравство

ОДУ кои распределуваат средства преку други буџетски ставки

2017** % 2018*** % 2019**** %

/ / / / 12.000

2.900

2.102

109.942

17.226

85.263

210.267

6.000

550

434.251

0,7

0,5

25,3

4,0

19,6

48,4

1,4

0,1

3.000

/

310.000

15.500

113.313

226.022

8.000

2.000

677.835

0,4

/

45,7

2,3

16,7

33,3

1,2

0,3

/

4.000

290.000

17.000

166.870

249.619

8.000

2.000

749.489

/

0,5

38,7

2,3

22,3

33,3

1,1

0,3

1,6

/

/

/

/

/

/

/

/

6.516

17.406

118.420

46.304

188.646

3,5

9,2

62,8

24,5

13.000

77.880

92.244

46.500

229.624

5,7

33,9

40,2

20,3

ВКУПНО

ВКУПНО

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

11

12

13

*463 - Трансфери до НВО, е тра-
диционално ставката по која се 
дава признание на невладиниот 
сектор и поддршка. Но тоа не 
е единственатаа ставка преку 
која институциите доделуваат 
средства.

** Завршна сметка на Буџетот 
на РМ за 2017 година („Службен 
весник на Република Македо-
нија“ бр. 141/18)

*** Министерство за финансии 
(2018) Измени и дополнувања на 
Буџетот на Република Македо-
нија за 2018 година [Интернет] 
Скопје, МФ. Адреса: https://
www.finance.gov.mk/files/u6/
REBALANS%202018%20-%20
Za%20objavuvanje%20%28sl.%20
vesnik%29.pdf [Посетена на: 
15/4/2019]

**** Министерство за финан-
сии (2018) Буџет на Република 
Македонија за 2019 година 
[Интернет] Скопје, МФ. Адреса: 
https://www.finance.gov.mk/
files/u6/BUDZET_2019_%28SL._
VESNIK%29_ZA_OBJAVUVANJE_0.
pdf [Посетена на: 15/4/2019]
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критериумите според кои се избираат граѓанските организации за добивање др-
жавна поддршка, 45,3% од организациите се согласуваат дека се јасни и јавно до-
стапни, додека 39% од организациите сметаат дека не се јасни и не се јавно до-
стапни. Повеќе од половина (52%) од организациите сметаат дека одлуките за 
распределбата на средствата не се фер. На крајот, 56,5% од организациите смета-
ат дека одлуките за распределбата на средствата се јавно објавени додека 24,7% 
не се согласуваат со оваа изјава.

Според објавениот буџет за 2018 година, износот кој се распределува преку 
буџетската ставка 463 се зголемил над 243 милиони денари, споредено со 2017 
година. Најголем дел од ова зголемување се однесува на средствата кои ги доде-
лува Министерство за правда наменети за политички партии. Имено, со измену-
вање на Законот за финансирање на политичките партии30 во 2018 година, беше 
зголемен износот што го добиваат политичките партии од 0,06% во 0,15%.

Значително зголемени се средствата кои се распределуваат преку МТСП и 
АМС, додека другите ставки бележат помало зголемување, освен Министерството 
за животна средина и просторно планирање, каде е предвидено намалување за 
помалку од 2 милиона денара, а изземена е Дирекцијата за заштита и спасување 
од листата на институции коишто доделуваат средства, по долги години на доби-
вање на средствата.  Не се променети средствата што се доделуваат од Владата. 
Имено, после 2016 година не беа доделени средства, откако програмата беше вра-
тена на консултации за 2019 година, Владата одлучи да го доделува истиот износ 
т.е. 12 милиони денари, како и претходно, со измена дека помал број проекти ќе 
имаат пристап до средствата. Податоците, пак, од Одделението, добиени од раз-
лични институции за висината на доделени средства, потврдуваат дека институ-
циите доделуваат средства и од други буџетски ставки.

Министерство за одбрана (МО) во текот на годината, за првпат објави отворен 
повик за доделување  средства, како и документ со резултатите кој содржи листа 
на добитници, износ, назив и цел на проектот, како и негово времетраење.31 Досе-
га Министерството за одбрана издвојуваше средства само за една организација.  
Сепак, и покрај добро воспоставената практика за доделување на Министерство-
то за одбрана, за 2019 година не се предвидени средства за здруженија и за фон-
дации преку Министерството за одбрана.

Понатаму, Дирекцијата за заштита и спасување беше единствената органи-
зација која не додели средства во текот на 2018 година. Но, според планирани-
от буџет за 2019 година, дистрибуцијата преку оваа институција ќе продолжи. На 
веб-страницата на Дирекцијата нема информација за тоа кои сè здруженија се ко-
рисници на овие средства. 

Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) продол-
жи да доделува и понатаму средства за здруженија и за фондации без позначајни 
измени, споредено со изминатите години.

Министерството за труд и социјална политика, според  доставените податоци,  
за 2018 година распределило вкупно 109.018.804 денари. Ова е зголемување, на-
спроти 2017 година, каде според завршната сметка на буџетот од ставката 463 
- Трансфери до невладини организации, МТСП доделило 85.262.817 денари. Зго-
лемувањето од над 23 милиони денари е само еден од чекорите од низата други 
кои Министерството ги презема за зајакнување на соработката и партнерството 
со граѓанските организации.  МТСП на годишно ниво доделува средства соглас-
но Одлуката за распоредување на приходот од игрите на среќа и од забавните 
игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на национал-
ните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здру-
женијата за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република 
Македонија32 во износ од 66.000.000 МКД. Во првата верзија на Одлуката износот 
на средствата беше идентичен како и  претходните години, и повторно не го дос- 
тигна прагот кој е поставен од максимално доделување на 120 милиони денари 
(или, пак, согласно првичното законско решение 50 % од вкупно остварениот при-
ход од игри на среќа и забавни игри). Во јуни Одлуката е изменета, при што се 

30 Закон за финансирање na политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
76/04; 86/08; 161/08; 96/09; 148/11; 142/12; 23/13 и 140/18).

31 Министерство за одбрана (2018) Резултати од јаениот повик за финансиска поддршка на проек-
ти  на здруженија и фондации од 05.04.2018 година. [Интернет] Скопје, МО. Адреса: http://morm.gov.
mk/wp-content/uploads/2018/07/Rezultati-za-finansiska-poddrska-na-zdruzenija-i-fondacii.pdf [Посетена на: 
15/4/2019]с

32 Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните 
игри во 2018 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски орга-
низации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство 
и на Црвениот крст на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/18)
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додадени 4 милиони денари за работата на Црвениот крст (од областа на детска-
та и на социјалната заштита) покрај веќе алоцираните 6 милиони денари.33 Главни 
корисници на овие средства согласно Одлуката се Националниот совет на инва-
лидските организации на Македонија (НСИОМ) (81,4% од средствата). Други ор-
ганизации кои се поддржани од средствата за борба против семејно насилство 
се: Здружение Кризен центар „Надеж“ (1.100.000денари), Организација на жени на 
Град Скопје (1.100.000 денари) и Сојуз - Национален совет за родова рамноправ-
ност (800.000 денари).34 35

Во текот на годината Агенцијата за млади и спорт за првпат предвиде буџет-
ски средства (2 милиона денари) кои ќе се наменети за здруженија кои работат 
на полето млади. Досега средствата беа достапни само за спортските здруженија 
регистрирани во регистарот на АМС. Дополнително, АМС отвори консултативни и 
информативни настани за предвидените средства, како и правилникот за нивна 
распределба.

Во текот на 2018 година Министерството за здравство го презеде финанси-
рањето на проектите за борба против ХИВ и против туберкулоза, по завршување-
то на поддршката од Глобалниот фонд со 1,5 милиони евра. Програмите се спрове-
дуваат заедно со 15 граѓански организации.36 

Министерство за култура подготви Национална стратегија за развој на култура-
та во Република Македонија во периодот 2018-2022 година, каде предвидува ре-
форми преку воведување современи модели на финансирање во културата.37 Во 
програмата се утврдени бројни недостатоци и тоа: распределбата на средствата 
не се темели на оцена на спроведените програми, ниту, пак, постојат јасни цели 
и критериуми; потоа, нетранспарентна распределба на финансиските средства  
итн.38

ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОБИВАЊЕ 
ПОДДРШКА ОД ДРЖАВАТА

За поднесувањето пријава за добивање поддршка од државата во Кодексот за 
добра практика за финансиска поддршка на граѓанските здруженија и фондации39 
се предвидени одредби кои содржат добра практика. Имено, според Кодексот пот- 
ребно е заедно со јавниот повик, владата, односно органот на државната управа 
да објават и информации врз основа на кои се прави процена за кредибилитетот 
на работењето на организацијата, предлог-проектот и релевантноста на потреби-
те и целите, реалноста на предвидените резултати и начинот на кој ќе се направи 
оценка на предложените проекти, како и рок за поставување прашања поврзани 
со повикот.

Во практика, сите органи на државна управа (осум) коишто доделуваат сред-
ства за здруженија и за фондации објавиле јавен повик при што даваат можност 
за поднесување проектна пријава. Две институции - МТСП и МЗШВ, не отвораат 
јавен повик за целиот износ на средства што го распределуваат. Додека остана-
тите, сите средства ги делат на јавен повик и тоа: МО, МЖСПП, АМС, МЗ, МК и МЕ.

33 Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, 
нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на 
Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/18)

34 Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, 
нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на 
Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2018 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/18)

35  Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на програмските активно-
сти на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруже-
нија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите 
од игри на среќа и од забавни игри во 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
102/18)

36 Влада на РМ (2018) Премиерот Заев и министерот Филипче: Република Македонија е лидер во реги-
онот во однос на финансирањето на програмите за борба против ХИВ и туберкулоза. [Интернет] Скопје, 
Влада на РМ. Адреса: https://vlada.mk/node/14616 [Посетена на: 15/4/2019] 

37 Национална стратегија за развој на културата во Република Македонија во периодот 2018-2022 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/18)

38 Влада на РМ (2018) Премиерот Заев и министерот Филипче: Република Македонија е лидер во реги-
онот во однос на финансирањето на програмите за борба против ХИВ и туберкулоза. [Интернет] Скопје, 
Влада на РМ. Адреса: https://vlada.mk/node/14616 [Посетена на: 15/4/2019] 

39 Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија и фондации („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 130/07). 
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Со цел утврдување на состојбите во практиката, организациите имале можност 

да го одредат степенот на согласност со изјава во поглед на барањата за аплика-
ција. Според мнозинство од организациите (65%) кои одговориле на прашалникот, 
барањата за апликација на државните повици се лесни и јасни.

Судирот на интерес не е законски уреден при доделувањето на средствата, ос-
вен во случајот со Законот за култура, кој содржи конкретни одредби според кои 
носител на проект т.е. автор на проект и учесник во реализацијата на проект не 
може да биде именуван за член на комисијата, односно за надворешен соработ-
ник, а претседателот и членовите на комисиите, односно надворешните соработ-
ници, доставуваат писмена изјава дека немаат судир на интерес во однос на при-
стигнатите пријави на годишните конкурси.40 Дополнително, и Кодексот на добра 
практика за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и на фондациите 
предвидува дека судирот на интерес го определува секој орган при начинот и пос- 
тапката на избирање на членовите на комисијата која врши избор на проекти.41 

ПРЕПОРАКИ

ПОДДРШКА ОД ДРЖАВАТА

- Формирање повеќесекторска работна група во Генералниот секретаријат на Вла-
дата на РСМ и во Министерството за правда за отпочнување целосна реформа 
на системот на финансирање на граѓанските организации од страна на државата;

- Формирање повеќесекторска работна група во Министерството за финансии за 
ревидирање на постапката на распределба на буџетските средства на граѓанските 
организации согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри;

- Зголемување на висината на средства наменети за финансирање на ГО; 

- Обезбедување институционална поддршка;

- Обезбедување кофинансирање на активностите што се поддржани од други до-
натори;  

- Напуштање на практиката на едногодишно и неизвесно финансирање и градење 
свесност и практика за повеќегодишна организациска и проектна поддршка;

- Зголемена висина на индивидуалните грантови;

- Унапредување на транспарентноста, ефективноста и отчетот на постапката на 
дистрибуирање на средствата; 

- Зголемен отчет и транспарентност на граѓанските организации за потрошените 
средства доделени од страна на државата и воопшто во нивното работење; 

- Раздвојување на поддршката за здруженијата и за фондациите од другите кате-
гории непрофитни организации т.е. облици на граѓанско здружување (фокус на 
буџетската линија 463 и поткатегории);

- Обезбедување соодветна географска распределба на поддршката од државата 
за граѓанските организации.

40 Закон за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 
116/10; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; 187/13; 44/14; 61/15; 154/15; 39/16 и 11/18).

41 Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија и фондации („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 130/07). 
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Област 3. Односи меѓу владата и граѓанските организации

Подобласт 3.1. Рамка и практика за соработка

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАН-
СКОТО ОПШТЕСТВО И СОРАБОТКАТА СО ВЛАДАТА

 Стратешкиот приод на владата кон развивање на граѓанското општество и 
унапредување на партнерството и соработката беше изразен преку јасната поли-
тичка волја за подготовка на нова Стратегија за соработка и развој на граѓанскиот 
сектор1 и со Акциски план за 2018-2020. Новата Стратегија ги зеде  предвид прет-
ходните стратешки документи и нивните постигнувања, кои беа особено ограни-
чени во нивниот суштински придонес кон развојот на граѓанското општество. До-
полнително, стратешката рамка опфати и бројни нови мерки и идни активности за 
развој на граѓанскиот сектор, потврдувајќи дека секторот е коректив на политика-
та, сервис на граѓаните и канал за солидарност, партнер на државата и на бизнисот 
и двигател на ЕУ-интеграцијата. Мерките се групирани во три клучни области. Прва-
та област е нормативна, институционална и финансиска рамка за развој на граѓан-
скиот сектор; втората е демократизација, активно учество на граѓанскиот сектор 
во општествените процеси, во креирањето и во следењето на политиките, со по-
себен фокус на процесот на интеграција во Европската унија; и третата област се 
однесува на граѓанскиот сектор како чинител во социјално-економскиот развој. 

Процесот на изготвување на стратешкиот документ, кој започна на крајот од 
2017 година беше особено партиципативен и отворен. Вклучи повеќе методи на 
консултации. Така и потребите на граѓанските организации беа земени  предвид и 
преточени во мерки и активности. Подготовката започна со формирање на работ-
на група од претставници на 68 граѓански организации пријавени на јавен повик 
и од членовите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот 
сектор. Потоа беше дадена можност за придонес на јавноста преку веб-страни-
цата www.nvosorabotka.gov.mk во две фази и тоа: прво, во рана фаза прибирање 
предлози како подготовка на предлог-текстот на стратешкиот документ. Дополни-
телно, на изготвениот предлог-текст беа организирани и јавни расправи низ земја-
та на кои учествуваа 88 претставници на ГО. Значаен придонес во јасно артикули-
рање на потребите на граѓанскиот сектор и во последната верзија на Стратегијата 
имаше и Советот за соработка  и развој на граѓанскиот сектор, кој на две тематски 
седници2 расправаше по предлог-текстот на Стратегијата и утврди мислење со за-
белешки и препораки кои беа вклучени во финалниот текст.

Најголем дел од мерките во стратешкиот документ кои се однесуваа на 2018 
година беа спроведени или започнати. Според извештајот на Одделението за со-
работка со НВО, за 2018 година беа предвидени 32 активности (од вкупно 85), од 
нив 11 кои се однесуваат на 2018 година беа спроведени, додека 13 активности се 
во тек и предвреме се реализирани 5 активности (кои биле предвидени за 2019 го-
дина3). Поставувањето активности за спроведување во 2018 година беше оптими-
стично, но граѓанското општество настојуваше да се искористи долго очекуваната 
политичка волја за соработка искажана од страна на новата влада и да се спрове-
дат дел од активностите уште во текот на 2018 година, иако Стратегијата се донесе 
во октомври. Главно реализацијата на активностите е поврзана со даночната ре-
форма на владата која ги зафати и граѓанските организации, како и со активности 
насочени кон работата на Советот и јакнење на Мрежата на државни службеници 
за соработка со граѓанскиот сектор.4 

1 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Репу-
блика Македонија (2018) Владата ја усвои Стратегијата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, 
со Акциски план 2018-2020 [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.
nvosorabotka.gov.mk/?q=node/126 [Посетена на: 15/4/2019]

2 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Репу-
блика Македонија (2018) 3та и 4та Седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 
[Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/99 
[Посетена на: 15/4/2019]

3 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија (2018) Извештај за спроведените мерки и активности на Стратегијата на Вла-
дата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020) во 2018 година [Интернет] Скопје, 
Одделение за соработка со НВО. Адреса:   https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Izvestaj_
Strategija_2018_0.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

4 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Репу-
блика Македонија (2018) Одржана работилница за следење на спроведувањето на Стратегијата на Вла-
дата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акцискиот план 2018-2020 [Интернет] Скопје, 
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Во подготовката на Стратегијата на владата за соработка со и развој на граѓан-
скиот сектор биле вклучени речиси една третина од организациите (30,5%) кои 
го одговориле прашалникот. Позитивните искуства на организациите од ваквата 
вклученост упатуваат на коректен однос од страна на институциите, можност за 
изразување ставови, предлози и мислења, како и постојано добивање информа-
ции за текот на процесот.

ИНСТИТУЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО 
ОПШТЕСТВО И СОРАБОТКАТА СО ВЛАДАТА

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, по долгогодишни за-
ложби на граѓанските организации во 2018 година, беше воспоставен и почна да 
функционира. Предлог-текстот на одлуката за формирање на Советот, кој беше 
предмет на бројни дискусии и промени, беше усвоена на крајот на 20175 година, во 
најголема мера согласно потребите на граѓанските организации. Советот претста-
вува советодавно тело на Владата кое има мандат за вршење бројни работи6 за 
унапредување на соработката, дијалогот и за поттикнување на развојот на граѓан-
скиот сектор.7 Во текот на годината беше подготвен и усвоен Деловник за работа 
на Советот,8 кој ја уредува организацијата и начинот на работа на Советот, правата 
и должностите на членовите, претседателот и заменик-претседателот, подготовка-
та и начинот на свикување  седници, текот на седницата и начинот на одлучување, 
работните групи, начинот на комуникација и координација со засегнатите страни, 
јавноста и постапката за назначување членови. 

Претставниците на граѓанските организации беа избрани во транспарентен 
процес и се повеќебројни од претставниците од редот на државната управа, во 
знак на партнерство и признание на работата на граѓанскиот сектор од страна на 
владата. Имено, од редот на вработените во органите на државна управа има 15 
претставници, додека од редот на граѓанските организации има 16 претставници 
во Советот. Изборот на членови од редовите на граѓанскиот сектор се спроведе 
согласно чекорите предвидени во Одлуката, со присуство на двајца избрани прет-
ставници на граѓанскиот сектор при разгледувањето на апликациите. За области-
те Демократија и владеење на правото и Култура се спроведе гласањето двапати, 

Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/109 [Посетена на: 
15/4/2019]

5 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Вла-
дата на Република Македонија и граѓанскиот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
164/18)

6 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработкаомеѓу Вла-
дата на Република Македонија и граѓанскиот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
164/18)

7 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија (2018) Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор [Интернет] Скопје, 
Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/99 [Посетена на: 
15/4/2019]

8 Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018) Деловник за работа на Советот за 
соработка со и развој на граѓанскиот сектор [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. 
Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/Delovnik_na_Sovetot_donesen_
na2sednica14.5.2018.pdf [Посетена на: 15/4/2019]  
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поради постоење на два прворангирани кандидата во овие области.9 Во текот на 
годината, се повлече на свое барање и членот во областа „ЕУ-интеграции и полити-
ки“, а потоа беше избран нов претставник со повторено гласање.10 

Советот ја започна годината со надминување на бројот на предвидени седници, 
сепак, обезбедувањето учество на сите претставници на граѓанските организации 
низ седниците забележа опаѓачки тренд.11 Имено, се одржа една конститутивна 
седница на Советот и седум редовни седници во 2018 година, почнувајќи од април 
до декември, со што го надмина минимумот од предвидени четири единици (спо-
ред Деловникот во член 20 каде стои дека средби ќе се одржуваат најмалку еднаш 
на секои три месеци).12 

Советот во првите четири седници се насочи кон уредување на внатрешното 
работење, како и кон усвојување на Стратегијата а потоа, од септември, се осврна 
и на други прашања релевантни за граѓанскиот сектор. 

Советот во текот на годината достави свои мислења до владата и до други ор-
гани на државна управа за различни прашања оценети како важни за граѓанскиот 
сектор. Советот достави мислење до владата по однос на нацрт-текстот на Страте-
гијата на владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, потоа мислење 
до МТСП и до МФ во однос на заклучоците од јавната дебата за реформа на начи-
нот на финансирање на организациите на лица со хендикеп, организирана од По-
лио Плус - движење против хендикеп, како и мислење до МФ во однос на студија-
та за политики „Физичките лица во системот на ДДВ и владеењето на правото во 
Македонија - со посебен осврт и предлог-решенија во делот на авторските догово-
ри“, подготвена од здруженијата: Центар за економски анализи, Центар за даноч-
на политика и Финанце Тхинк.13 

9 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Репу-
блика Македонија (2018) Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за членови на Советот 
за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и на фондациите во областите 
Демократија и владеење на правото и Култура при повтореното гласање поради два прворангирани 
кандидати [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/sites/default/files/dokumenti/Rang_lista_Demokratija_i_Kultura28_2_2018.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

10 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија (2018) Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за членови на еден 
член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондаци-
ите за областа ЕУ Интеграции и политики [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. Адреса: 
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Rang%20lista%2015%2011%202018_0.pdf [Посетена 
на: 15/4/2019]

11 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија (2018) Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор [Интернет] Скопје, 
Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/99 [Посетена на: 
15/4/2019]

12 Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (2018) Деловник за работа на Советот 
за соработка со и развој на граѓанскиот сектор [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. 
Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/dokumenti/Delovnik_na_Sovetot_donesen_
na2sednica14.5.2018.pdf [Посетена на: 15/4/2019]  

13 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
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Според достапните записници на веб-страницата на Одделението за соработ-

ка со НВО, кои се објавуваат при нивното усвојување на наредната седница, прису-
ството на претставниците на граѓанските организации на седницата на Советот на 
ниту една од седниците не е комплетно. Најмногу присуствувале 14 членови, доде-
ка најмал број претставници од редовите на здруженија и на фондации има во ме-
сец декември и тоа само 7, што е помалку од половина. 

Дополнително, процесот на определување и давање приоритет на теми и пра-
шања кои добиваат внимание и се разгледуваат на седниците, не е јасен. Имено, 
ова е поврзано и со отсуството на комуникација и информирање на пошироката 
група на граѓански организации по области кои, всушност, ги претставуваат прет-
ставниците во Советот. 

Додека 43,9% од граѓанските организации што одговориле на прашалникот се 
информирани за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сек-
тор, речиси една третина (31,8%) не се информирани за работата на Советот, доде-
ка, пак, 21,1% не знаеле дека постои ова тело. Од организациите кои се свесни за 
постоењето на Советот (43,9%), најголем дел (71%) изјавиле дека претставниците 
на граѓанските организации во Советот не се консултираат со нив за прашања кои 
се однесуваат на областите на нивното дејствување.

На организациите кои одговорија на прашалникот им беше дадена можност да 
оценат на скала од 1 до 10 на која 1 е целосно не се согласувам, а 10 целосно се 
согласувам, до кој степен се согласуваат со одредени ставови во врска со рабо-
тата на Советот. Во просек околу 70% од граѓанските организации сите наведени 
ставови ги оцениле со оценка од 1 до 5, што укажува на тоа дека големо мнозин-
ство од граѓанските организации не се согласува со наведените ставови за рабо-
тата на Советот. 

Одделението за соработка со НВО продолжи да функционира и во текот на 2018 
година и беа зајакнати неговите капацитети. Имено, Владата на Република Хрват-
ска - Канцеларијата за соработка со НВО, Агенцијата за централно финансирање 
и склучување договори и Министерството за финансии на Република Хрватска 

публика Македонија (2018) Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор [Интернет] Скопје, 
Одделение за соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/99 [Посетена на: 
15/4/2019]
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спроведоа твининг-проект, финансиран од ЕУ.14 Одделението забележа унапреду-
вање на навремено и квалитетно објавување на информации на веб-страницата.  
Во текот на годината беа спроведени и два координативни состаноци меѓу Одде-
лението за соработка со НВО и 18 институции од Мрежата на државни службеници 
за соработка со граѓанскиот сектор.

Одделението за соработка со НВО во 2018 година беше особено активно околу 
поддршката на Советот, стратешкиот документ и соработка со Канцеларијата на 
Хрватска. Комуникацијата меѓу Одделението и граѓанските организации не е за-
доволителна. Имено, повеќе од 60% од организациите одговориле дека не кому-
ницираат со Одделението, а сè уште 11,7% од оние кои одговориле не знаат дека 
постои. Скоро половина од организациите кои не оствариле комуникација со Од-
делението истакнале дека немале потреба од соработка, а повеќе од една пети-
на сметаат дека нема да имаат корист од таа соработка. Во отворените прашања, 
како најчеста причина за некомуницирање со Одделението ја навеле неинформи-
раноста за неговите активности и за можностите и начините за отворена комуни-
кација.

Граѓанските организации што имале комуникација со Одделението тоа го на-
правиле преку учество на информативни (32,6%) и консултативни (30,3%) настани, 
а оствариле и соработка за спроведување на Стратегијата (16,9%) и застапување 
за прашања од важност за ГО (15,7%). Најголемиот дел од ГО кои комуницирале со 
Одделението (89,3%) се задоволни од воспоставената соработка.

14 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Репу-
блика Македонија (2018) Промоција на проектот „Понатамошно институционализирање на структури-
рани механизми за соработка помеѓу владата и граѓанскиот сектор“ [Интернет] Скопје, Одделение за 
соработка со НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/86 [Посетена на: 15/4/2019]
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Соработката меѓу граѓанските организации и органите на државната управа е 
во подем. Имено, граѓанските организации беа прашани  дали соработувале со 
некој од државните органи во 2018 г., со цел да се утврди практика на соработка. 
Повеќе од половина (52,9%) од организациите соработувале, додека 47,1% од нив 
не оствариле соработка. Организациите кои соработувале беа дополнително пра-
шани и за честината на соработка со однапред понудени одговори. Меѓу два и пет 
пати е најчестиот одговор (47,5%), додека 27,1% од ГО соработувале со институци-
ите повеќе од 10 пати. Меѓу шест до десет пати соработувале 11%, а само еднаш 
оствариле соработка 14,4% од ГО. Организациите кои соработувале имале мож-
ност преку отворено прашање да ги наведат органите на државната управа со кои 
ја оствариле соработката. Врз основа на нивните одговори, најчесто споменувани 
пет органи на државната управа се:

Министерство за труд и социјална политика (21)

Mинистерство за образование и наука (14)

Министерство за култура (12)

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (11)

Министерство за внатрешни работи (9)

Други органи на државната управа кои се споменати се: Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање, Министерството за финансии, Министер-
ството за здравство, Министерството за информатичко општество и администра-
ција, Собранието на Република Северна Македонија и Секретаријатот за европски 
прашања.

ПРЕПОРАКИ

РАМКА И ПРАКТИКА ЗА СОРАБОТКА

- Советот да го следи неоправданото отсуство на дел од претставниците (особено 
од страна на граѓанските организации) во Советот на седниците и соодветно да се 
преземат мерки за поттикнувањена активно учество, или пак обезбедување он-
лајн придонес;

- Советот да усвои постапка согласно која се дефинира изборот на клучните пра-
шања за граѓанскиот сектор за дискусија на дневен ред, вклучително и однапред 
објавен повик до сите граѓански организации за доставување предлози;

- Претставниците од Советот од редот на граѓанските организации да утврдат 
начин преку кој редовно ќе ги информираат и ќе ги консултираат останатите 

52,9 %

47,1 %

Да Не

Графикон 20. ДАЛИ СТЕ 
СОРАБОТУВАЛЕ СО НЕ-
КОЈ ДРЖАВЕН ОРГАН 
МИНАТАТА ГОДИНА?
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граѓански организации за нивната работа, особено кога станува збор за поднесу-
вање ставови и мислења за важни прашања во име на Советот; 

- Одделението да ги искористи зајакнатите капацитети и позиција за утврдување 
на поблизок контакт со претставниците на граѓанското општество и нивните пот- 
реби;

- Стратегијата на владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, потреб- 
но е редовно да се спроведува. За таа цел владата потребно е да има континуира-
но волја и да поттикнува интерес и ангажман кај сите институции кои се носители 
на мерките во Стратегијата, особено преку лицата членови на Мрежата на држав-
ни службеници како контактни точки, како и преку претставниците од редовите на 
државните институции во рамките на Советот;

- Владата да настојува да ги постигне клучните предвидени мерки во Стратегијата 
(на пр. фондот за финансиска поддршка на ГО), со кои навистина би се развил и би 
се поддржал секторот. 

Подобласт 3.2. Вклученост во процесите на креирање поли-
тика и донесување одлуки

СТАНДАРДИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ-
ОРГАНИЗАЦИИ ВО КРЕИРАЊЕТО ПОЛИТИКИ

Во текот на 2018 година постоечкото законодавство продолжи да го обезбеду-
ва вклучувањето на јавноста во креирањето политика и во подготовката на зако-
ни. Покрај овозможувањето на ова право во Уставот на Република Македонија,15 
други клучни законски обврзувачки документи се: Законот за референдум и други 
облици на непосредно изјаснување на граѓаните,16 Законот за работа на владата,17 
Законот за организација и работа на органите на државната управа18 итн. Исто 
така, низа подзаконски акти го уредуваат ова прашање како: Деловникот за ра-
бота на Владата на РМ,19 Стратегијата на Владата на Република Македонија за со-
работка со и развој на граѓанскиот сектор 2018 - 2020 година,20 Кодексот за добри 
практики за учество на граѓанскиот сектор во прoцесите на креирање политики,21 
Методологијата за процена на влијанието на регулативата22 и Упатството за начи-
нот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување 
на процената на влијанието на регулативата (во продолжение Упатство).23 

Спроведувањето на стандардите за учество на јавноста во креирањето  полит-
ки во практика, имаше значителен напредок. Пред сè, владата започна со вклу-
чување на граѓанските организации уште во почетните фази на креирањето на 
законите и на политиките на различен начин, особено во работни групи, како и по-
читување на роковите за електронски консултации на ЕНЕР. 

Според достапните податоци од следењето на употребата на ЕНЕР, за 2018 го-
дина се забележуваат значителни подобрувања и во почитувањето на обврска-
та за објавување на документите и оставање доволно време согласно законски 
предвидениот минимален рок т.е. според расположливите податоци, кај најголем 
дел (80,5%) од предлог-законите е почитуван минималниот рок. Повеќе податоци 
се достапни во Прилог 3. Следење на практиката на објавување на акти на ЕНЕР 

15 Устав на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/91)

16 Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 81/05).

17 Закон за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15, 142/16и 140/18).

18 Закон за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11).

19 Правилник на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
36/08).

20 Влада на Македонија (2012) Стратегија за соработка со граѓанскито сектор (2012-2017) Скопје, Вла-
да на Република Македонија.

21 Кодекс на добри практики за учество на граѓанскотоопштество во процесот на креирање полити-
ки(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/11);

22 Методологија за процена на влијанието на регулативите („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 107/13).

23 Насоки за министерствата за начинот на продолжување на процесот на процена на влијанието на 
регулативите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 106/13).
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од страна на органите на државна управа (Огледало на Владата).24 

Позначаен пример за навремена и суштинска вклученост на граѓанските орга-
низации и соработка е подготовката на новиот Закон за спречување на корупција-
та и судирот на интереси.25 Освен тоа, при изборот на членови на новиот состав на 
Државната комисија за спречување корупција (ДКСК),26 двајца претставници на 
граѓански организации кои доаѓаат од Советот беа дел од комисијата која ги из-
бираше членовите.27 Исто така беше дадена можност и на други претставници на 
граѓански организации да бидат присутни и да поставуваат прашања.

Потоа, меѓусекторската иницијатива Отворено владино партнерство во 2018 
година продолжи и понатаму да претставува добар пример за вклученост и сора-
ботка меѓу граѓанските организации и владата. Новиот Акциски план започна со 
навремени и квалитетни информации и документи, како и со временска рамка во 
согласност со која беа спроведени низа активности.28 Граѓанските организации се 
вклучија преку одговарање  прашалник, тематски состаноци и јавна конференција, 
како и консултативни средби на локално ниво. Дополнително се даде можност за 
коментари и забелешки на првата нацрт-верзија на планот, при што во текот на ед-
номесечниот отворен онлајн консултативен процес  беа доставени три нови пред-
лог-мерки. 

Во практика, отвореноста на Владата, воопшто, бележи значително подобру-
вање и е на второ место во регионот според истражувањето на граѓанскта орга-
низација „Метаморфозис“.29 Анализата забележува дека владата започна со обја-
вување  дневен ред на седниците, записници и редовни соопштенија од работата 
на седниците на владата; потоа декласификација и објавување документи и до-
говори потпишани со странски инвеститори; насоки до министерствата со листа 
на документи коишто задолжително треба да ги објават на своите веб-страници; 
воспоставена алатка за отчет на трошоците на носителите на јавни функции и др. 

24 Огледало на Владата (2018) Неделен преглед на ЕНЕР [Интернет] Скопје, МЦМС. Адреса:   https://
ogledalonavladata.mk/  [Посетена на: 15/4/2019]

25 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси  („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 12/19).

26 Државна комисија за спречување на корупцијата – www.dksk.mk 

27 Собрание на Република Македонија (2018) Ранг-листа на кандидати за претседател и члено-
ви на Државната комисија за спречување на корупцијата [Интернет] Скопје, Собрание на РМ. Адре-
са: https://www.sobranie.mk/content/Oglas-Korupcija%2019/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20
%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf [Посетена на: 15/4/2019]

28 Министерство за информатичко општество и администрација (2018) Отворено владино партнер-
ство. [Интернет] Скопје, МИОА. Адреса: http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/documents/open-government-
partnership [Посетена на: 15/4/2019] 

29 Даниловска, Д., Наумовска, Н. (2018) Препораки за подобрување на состојбата - Отвореност на ин-
ституциите на извршната власт во регионот и во Македонија [Интернет] Скопје, Метаморфозис. Адре-
са: http://metamorphosis.org.mk/wp-content/uploads/2018/09/B5-izvrsna-VLAST-mk_4.0.pdf [Посетена на: 
15/4/2019]

0

5

10

15

20

25

30

35

Да, понекогаш Да, секогаш Нашата 
организација не се 
занимава со 
влијание на 
политики или закони

Не знам Никогаш

34,5 % 22,0 % 17,5 % 19,3 % 6,7 %

Графикон 21. ДАЛИ ДР-
ЖАВАТА ГИ ОБЈАВУВА 
ПРЕДЛОЗИТЕ (НАЦРТИ-
ТЕ) НА ПОЛИТИКИ ИЛИ 
ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА 
КАДЕ РАБОТИ ВАШАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА МИНА-
ТАТА ГОДИНА?



49
Во извештајот од спроведувањето на новата Стратегија на Владата на Републи-

ка Македонија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018 - 2020 годиназа 
2018 година,30 се наведени бројни примери на вклучување на граѓанските органи-
зациии во работата на државните институции на различни начини и тоа: соработ-
ка преку средби, јавни консултации и работни групи и тоа со различни институции 
како: МЕ, МЗ, МТВ, МЖСПП, АМС, АОПЗ и со Владата на РМ. Табелата е достапна во 
Прилог 4.Консултации на органи на државна управа со засегнати страни.

На прашањето дали државата ги објавува предлозите (нацртите) на политики-
те или на законите од областа во која  работат ГО, 22% одговориле дека секогаш се 
објавуваат, додека повеќе од една третина (34,5%) рекле дека понекогаш се обја-
вуваат. Во поглед на периодот на објавување, повеќе од половина од овие орга-
низации (51,6%) сметаат дека објавувањето на предлозите на политики и закони е 
навремено, додека 43% сметаат дека објавувањето е ненавремено. Како причини 
за ненавременото објавување тие го навеле објавувањето како формалност, без 
вистинска потреба од координација со граѓаните, ограничените административни 
капацитети и недоволното добро временско планирање.

30 Одделение за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат на Владата на Ре-
публика Македонија (2018) Приоритетни области [Интернет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. 
Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/250 [Посетена на: 15/4/2019]
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Табела 3. ЛИСТА НА ЗАКОНИ И СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ ВО КОИ БИЛЕ ВКЛУЧЕНИ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Предлог-закони и закони

Закон за безбедност на храната
Закон за бесплатна правна помош
Закон за високото образование
Закон за вработување на инвалидни лица
Закон за данок на добивка 
Закон за домување
Закон за донации и спонзорства во јавните дејности
Закон за донирање на вишок храна
Закон за енергетска ефикасност
Закон за заштита на деца
Закон за извршување
Закон за личен данок на доход
Закон за млади
Закон за нотаријат
Закон за оперативно-техничка агенција
Закон за придонеси од задолжително социјално 
осигурување
Закон за регистрација на лица без извод од матична книга 
на родени (Закон за матична евиденција)
Закон за спречување на корупцијата
Закон за средното образование
Закон за судови
Закон за судска служба
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Законот за јавни набавки
Законот за матична евиденција  
Законот за основното образование
Законот за спречување и заштита од дискриминација

Стратешки документи

Водич за подобро информирање на физички лица за ДДВ
Локална стратегија за млади
Локални акциски планови од темите на социјална 
заштита и животна средина
Национална стратегија за развој на култура
Национална стратегија за сајбер безбедност и акциски 
план 
Националната стратегија за соработка со дијаспората и 
Акциски план (2019-2023)
Отворено владино партнерство
Правила за снабдување со топлинска енергија на 
Регулаторна комисија за енергетика
Правилник за директно снабдување со производи од 
анимално потекло 
Програма за вработување
Програма за работа на интересорска консултативна и 
советодавна група за Еднакви можности на жените и 
мажите за 2018
Стратегија за локален економски развој на Општина 
Кочани
Стратегија за образование
Стратегија за развој на енергетиката 
Стратегија за реформа на јавната администрација 
(2018-2022)
Стратегија за родово базирано насилство 2017-2020
Стратегијата на Владата за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор (2018-2020)

ОДУ

Агенција за храна и ветеринарство
Влада на РСМ
Министерство за култура
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Министерството за Економија
Одделение за соработка со НВО 
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ
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Споредено со минатите години, двојно поголем број  организации (вкупно 72 

организации) биле вклучени во процесите на носењето  политики и закони мина-
тата година, и уште позначајно, 49 од организациите учествувале на покана на др-
жавните институции, додека во минатото доминираше учеството на иницијатива 
на организациите. Сепак, и покрај напредокот, мнозинството (67,7%) од организа-
циите кои одговориле на прашалникот во 2018 г. не биле вклучени во процесите на 
подготовка на политики на работа или на закони.

Граѓанските организации кои биле вклучени во процесите на креирање поли-
тики и подготовка на закони преку избор на повеќе можни одговори беа праша-
ни во кои фази биле вклучени, со цел да се согледа практиката на навремено и 
суштинско вклучување. Повеќе од една третина (34,7%) биле вклучени во раната 
фаза, а 23,2% во фазата во која се пишува политиката или законот, додека 37,9% 
од организациите биле вклучени во фазата во која веќе е напишан текстот и се ба-
раат коментари. Организациите кои биле вклучени во овие процеси исто така беа 
прашани колку често нивните предлози биле прифатени. Предлозите на 61,1% од 
организации биле често прифатени од страна на институциите, додека шест орга-
низации изјавиле дека нивните предлози биле секогаш прифатени. Предлозите на 
30,6% од организациите биле секогаш или често отфрлени.

Во насока на согледување на потенцијалот од градење доверба меѓу органи-
зациите и институциите, преку прашалникот организациите  кои биле вклучени 
во процесите на носење политики или закони биле прашани да го оценат своето 
задоволство од учеството. Речиси половина од организациите (47,2%) истакнале 
дека се повеќе задоволни отколку незадоволни од учеството во процесите на но-
сење политики или закони во текот на 2018 г.  

Граѓанските организации беа прашани да го оценат, генерално, нивото на вклу-
ченост на граѓанските организации во процесите на носење политики или зако-
ни во текот на минатата година. Најголемиот дел од нив, односно 40,4% нивото на 
вклученост го оценуваат како ниско, 16,1% како многу ниско, додека 18,4% одго-
вориле дека не знаат. Организациите сметаат дека ваквата оценка за нивото на 
вклученост е резултат на недоволното вклучување во раната фаза и во отсуството 
на информации, повеќето консултации се организираат кога документите се веќе 
подготвени, недостатокот на јавни дебати, обесхрабреност заради неприфаќање-
то коментари, има бројни одбиени инцијативи на ГО, а додека за некои, пак, пер-
цепцијата се заснова на отсуството на инцијативи од страна на ГО.

Повратната информација при учеството на јавноста во креирање политики и 
подготовка на закони има законска основа. Во однос на законското уредување на 
повратната информација немаше промени во текот на годината. Имено, поврат-
ната информација е уредена во член 71 од Деловникот за работа на Владата,31 
каде стои дека „секое надлежно министерство треба да подготви извештај за до-
биените мислења во кој ќе бидат наведени причините поради кои коментарите и 
предлозите не се прифатени и истиот да биде објавен на интернет-страницата на 
соодветното министерство и на ЕНЕР“. Освен ова, Упатството во процесот на спро-
ведување процена на влијанието на регулативата,32 членот 25, содржи елементи 
од кои треба да се состои извештајот за процената на влијанието на регулативата. 

Во однос на давањето повратна информација, половина од организациите кои 
учествувале во процесите на креирање политики и подготовка на закони изјави-
ле дека секогаш бил објавен фидбек по отфрлените коментари (50%), додека 38,9% 
одговориле понекогаш. Понатаму, 45,8% од организациите сметаат дека секогаш 
биле објавени и отфрлените коментари, додека 41,7% сметаат дека тоа е практика 
на институциите понекогаш. Последно, 38,9% од организациите изјавиле дека при-
фатените коментари биле секогаш објавени додека 41,7% сметаат дека понекогаш 
тие се објавени.

31 Деловник за работата на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 36/08).

32 Насоки за министерствата за начинот на продолжување на процесот на процена на влијанието на 
регулативите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 106/13).
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ПРЕПОРАКИ

ВКЛУЧЕНОСТ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА КРЕИРАЊЕ 
ПОЛИТИКИ И ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ

- Достапноста и содржината на предлог-законите треба да се промовираат со за-
должително и ажурирано објавување на документите на ЕНЕР дури и кога се во 
скратена постапка, како и со користење други расположливи механизми за кон-
султации (работни групи за креирање, спроведување и следење на политики, јав-
ни расправи); 

- Органите на државната управа да ја продолжат добрата практика на организи-
рање консултации со граѓанските организации во раната фаза на анализата за пот- 
ребите и подготовката на политиките и на законите; 

- Органите на државна управа да продолжат со практиката да го почитуваат во це-
лост и да го применуваат на сите предлог-закони, без исклучок, периодот за кон-
султации со јавноста од 20 дена, како и редовно да го менуваат статусот на зако-
нот во ЕНЕР (од отворен во затворен);

- Органите на државната управа задолжително да обезбедат извештај за спроведе-
ните консултации, потоа индивидуално да обезбедат повратен одговор за добие- 
ните коментари и јавно да ги објават; 

- Органите на државната управа треба постојано да ги подобруваат своите капаци-
тети за вклучување различни засегнати страни во процесите на подготовка на за-
кони и креирање политики.
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ка Македонија“, бр. 107/13).

Министерство за труд и социјална политика 
(2018) [Интернет] Скопје, МТСП. Правилни-
ци; Адреса: http://mtsp.gov.mk/pravilnici.nspx 
[Посетена на: 15/4/2019]

Министерство за финансии (2018) Буџет 
на Република Македонија за 2019 го-
дина [Интернет] Скопје, МФ. Адреса: 
h t tps : //www.f inance.gov.mk/f i les/u6/
B U D Z E T _ 2 0 1 9 _ % 2 8 S L . _ V E S N I K % 2 9 _
ZA_OBJAVUVANJE_0.pdf [Посетена на: 
15/4/2019]

Министерство за финансии (2018) Измени 
и дополнувања на Буџетот на Република 
Македонија за 2018 година [Интернет] Ско-
пје, МФ. Адреса: https://www.finance.gov.mk/
files/u6/REBALANS%202018%20-%20Za%20
objavuvanje%20%28sl.%20vesnik%29.pdf [По-
сетена на: 15/4/2019]

Насоки за министерствата за начинот на 
продолжување на процесот на процена на 
влијанието на регулативите („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 106/13).
Национална стратегија за развој на култу-
рата во Република Македонија во периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 81/18)

Одделение за соработка со невладините 
организации во Генералниот секретаријат 
на Владата на Република Македонија (2018) 
Консултации за предлог-програмата за 
финансирање на програмските активно-
сти на здруженијата и на фондациите за 
2019 година [Интернет] Скопје, Одделение 
за соработка со НВО. Адреса: https://www.
nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/154 [Посе-
тена на: 15/4/2019]

Одделение за соработка со невладини ор-
ганизации во Генерален секретаријат на 
Влада на Република Македонија (2018) При-
лози кон 11-та седница на Советот за сора-
ботка со и развој на граѓанскиот сектор [Ин-
тернет] Скопје, Одделение за соработка со 
НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/?q=node/269 [Посетена на: 15/4/2019]

Одделение за соработка со невладини ор-
ганизации во Генерален секретаријат на 
Влада на Република Македонија (2018) Из-
вештај за спроведените мерки и активности 
на Стратегијата на Владата за соработка со 
и развој на граѓанскиот сектор (2018-2020) 
во 2018 година [Интернет] Скопје, Одделе-
ние за соработка со НВО. Адреса:   https://
www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/
Izvestaj_Strategija_2018_0.pdf [Посетена на: 
15/4/2019]

Одделение за соработка со невладини ор-
ганизации во Генерален секретаријат на 
Влада на Република Македонија (2018) 
Листа на кандидати според бројот на доби-
ени гласови за членови на Советот за со-
работка со и развој на граѓанскиот сектор 
од редот на здруженијата и фондациите во 
областите „Демократија и владеење на пра-
вото” и „Култура” при повтореното гласање 
поради два прворангирани кандидата [Ин-
тернет] Скопје, Одделение за соработка со 
НВО. Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/sites/default/files/dokumenti/Rang_lista_
Demokratija_i_Kultura28_2_2018.pdf [Посете-
на на: 15/4/2019]

Одделение за соработка со невладини орга-
низации во Генерален секретаријат на Вла-
да на Република Македонија (2018) Листа 
на кандидати според бројот на добиени гла-
сови за членови на еден член на Советот за 
соработка со и развој на граѓанскиот сектор 
од редот на здруженијата и фондациите за 
областа „ЕУ-интеграции и политики” [Интер-
нет] Скопје, Одделение за соработка со НВО. 
Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.mk/
sites/default/files/Rang%20lista%2015%20
11%202018_0.pdf [Посетена на: 15/4/2019]
Собрание на Република Македонија (2018) 
Ранг-листа на кандидати за претседател 
и за членови на Државната комисија за 
спречување на корупцијата [Интернет] Ско-
пје, Собрание на РМ. Адреса: https://www.
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Влада на Македонија (2012) Стратегија за 
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ботка со и развој на граѓанскиот сектор, 
со Акциски план (2018-2020) [Интернет] 
Скопје, Одделение за соработка со НВО. 
Адреса: https://www.nvosorabotka.gov.
mk/?q=node/126[Посетена на: 15/4/2019]

Одделение за соработка со невладини ор-
ганизации во Генерален секретаријат на 
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96 Здружение на глуви и наглуви, Куманово
97 Здружение на граѓани „Демократски баланс“, Скопје
98 Здружение на граѓани Дистрофија и останати невро мускулни заболувања „ 16 Септември“, Берово
99 Здружение на граѓани „ДОВЕРБА“,Куманово
100 Здружение на граѓани „Ековита“
101 Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „СОЛЕМ“, Скопје
102 Здружение на граѓани за поддршка на лица со ретка болест „Вилсон Македонија“, Скопје
103 Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и на поединци „ЉУ- 

 БЕЗНОСТ - СКОПЈЕ“
104 Здружение на граѓани ЗИП ИНСТИТУТ за политики и добро владение, Скопје
105 Здружение на граѓани „Нов мост“, Прилеп
106 Здружение на граѓани Фестивал на детска песна „БИЉБИЉАТ Е КОРАБИТ“
107 Здружение на граѓани ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА, Скопје
108 Здружение на граѓани Центар за еколошка демократија „Флорозон“
109 Здружение на грѓани Акција за рурален развој, Скопје
110 Здружение на даночни советници на Република Македонија
111 Здружение на жени „СИРМА“, Куманово
112 Здружение на значењето на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес   

 (ЗЕООП СК)
113 Здружение на и за дистрофија и останати невромускулни заболувања „ДИСТРОФИЧАРИ“, Струмица
114 Здружение на лица со церебрална парализа, Велес (ЗЛЦП)
115 Здружение на новинарите на Македонија
116 Здружение на одгледувачи на автохтона раса кози „ДОМАШНА БАЛКАНСКА КОЗА“, с.Дедели, Валан- 

 дово
117 Здружение на ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИ „ОПК КОЧАНИ“, Кочани
118 Здружение на пензионерите на општините Радовиш и Конче
119 Здружение на преведувачи и толкувачи на Република Македонија
120 Здружение на производители на еколошко овошје „Јапонско јаболко“, Валандово
121 Здружение на производители на органски производи „ Аронија “, Делчево
122 Здружение на Роми ,,АВЕНА“
123 Здружение на Ромите „Черења“, Штип



124 Здружение на самохрани родители, Скопје
125 Здружение на слепи лица на град Штип
126 Здружение на судска администрација на Република Македонија
127 Здружение на уметници Македонски центар на интернационален театарски институт/Продукција, 
 Скопје
128 Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникации „Дијалог“, Скопје
129 Здружение „Национален ромски центар“, Куманово
130 Здружение „ОПЦИЈА“, ОХРИД
131 Здружение Организација на жените на општина Свети Николе
132 Здружение Ромска организација на жени „ДАЈА Македонија“
133 Здружение Ромски деловен информативен центар на Македонија, Скопје (ЗРДИЦМ)
134 Здружение „Транспарентност Македонија“, Скопје
135 Здружение Универзитет „Трето доба“, Скопје
136 Здружение „Хлтгрупер самит - истражувања од областа на здравствените и социјалните политики
137 Здружение „ХОПС“ - Опции за здрав живот, Скопје
138 Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови „АМБРОЗИЈА“
139 Здружение Центар за младински иницијативи „ЦИК-ЦАК“, Крива Паланка
140 Здружение Центар за образование и обука на возрасни „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“, Битола
141 Здружение „Чекор напред“
142 Здрушение Тренинг-центар за личен развој, комуникација и советување „ЛУНА ТРИНИТИ“, Прилеп
143 ЗЗП – АГРОПРОДУКТ, ШТИП
144 ЗМАИ, Скопје
145 иВоте фондација
146 Инвентивен економски развоен центар „Маклидер“, Скопје
147 Институт за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД - Скопје
148 Институт за комуникациски студии
149 Институт за општествени и хуманистички науки, Скопје
150 Институт за социолошки истражувања и одржлив развој - (ИСИОР)
151 Институт за демократија „Социетас цивилис“, Скопје
152 Интернет Хотлајн провајдер Македонија
153 Истражувачко здружение на студенти - географи „Природник“
154 Коалиција „Сите за правично судење»
155 Културен истражувачко-документациски центар за Мариово (КИДЦМ) „КАЛЕШ АНЃА“, с. Крушевица,  

 Прилеп
156 Културно-општествена хуманитарна асоцијација „ГРАЃАНСКА ИДНИНА“ Битола
157 Лига за борба против ракот
158 „Локомотива“ - Центар за нови инницијативи во ументоста и во културата
159 „Лулка“ - Здружение за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца, Скопје
160 Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици - (МАКС)
161 Македонски зелен центар
162  Здружение за безбедност на вода и планина „Македонски спасител“, Велес
163 Македонски центар за меѓународна соработка
164 Македонско здружение на млади правници
165 „Македонско Монтесори“,  Здружение за следење, модернизација и развој на образованието и воспи- 

 танието на децата и младите
166 Меѓународно полициско здружение Оддел Македонија-ИПА Македонија
167 Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидите на општините Велес , Градско и Чашка -  

 „МОБИЛНОСТ“, Велес
168 Младинска асоцијација „ИМКА“, Битола
169 Младински центар „ИДЕЈА“, Скопје
170 Мултиетничко здружение  „Флоренс Најтингејл»
171 Национална организација „Слоу Фуд Македонија“
172 Невладина организација „КХАМ“
173 Невладина организација „Етноцентар Балканика“
174 Организација Младинска алијанса, Тетово
175 Организација на жени „Визија“, Кавадарци
176 Организација на жени општина Велес
177 Организација на жените „Кумановка“
178 Организација на жените на Пехчево
179 Организација „ОРТ“
180 Отворени забавни фудбалски школи подр. Македонија
181 Подружница Асоцијација на агенции за локална демократија, Скопје
182 Пожаране Здружение за планинарење, туризам и екологија 
183 Прв скопски извиднички одред
184 Прва детска амбасада во светот „Меѓаши-Република Македонија“, Скопје
185 Регионален центар за одржлив развој, Гевгелија
186 Регионален центар за одржлив развој  (РЦОР), Кратово
187 Регионална ромска образовна младинска асоцијација, Кратово
188 Регионално географско друштво „Геосфера“,Битола
189 Регионално здружение на физичари, Струмица



190 Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди“
191 Совет за превентива против малолетничка деликвнеција
192 Сојуз на дефектолози на Република Македонија
193 Сојуз на извидници на Македонија
194 Сојуз на турски невладини организации во Република Македонија
195 Стопанска комора на мал бизнис на Република Македонија
196 Унија на еколози „Натура»
197 „Финанце тхинк“ - Институт за економски истражувања и политики
198 Фондација „Аполонија“,Гевгелија
199 Фондација за локален развој и развој на информатички технологии, Гевгелија
200 Фондација за одржлив економски развој „ПРЕДА Плус“
201 Фондација за развој на локалната заедница, Штип
202 Форум за истражување  безбедносни политики „СЕКУРИТАС“
203 Форум на млади, Битола
204 „Хаус оф хоуп“ - Ленче Здравкин
205 Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
206 „ХРАНА ЗА СИТЕ“ - БАНКА ЗА ХРАНА МАКЕДОНИЈА (БХМ), Скопје
207 Хуманитарна организација асоцијација за градење  активно пријателство и емпатија „АГАПЕ“, Скопје
208 Хуманитарна организација Помош за хендикепирани и сиромашни (ПХС), Прилеп
209 Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби „Бравура кооператива“,  

 Делчево
210 Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција „Англунипе“
211 Центар за граѓанска иницијатива, Прилеп
212 Центар за економски анализи
213 Центар за економски политички, анализи и консалтинг (ЦЕПАК), Скопје
214 Центар за информативна и логистичка поддршка на граѓаните „НОВ КОНТАКТ“, Скопје
215 Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите „Светла иднина“, Кочани
216 Центар за младински активизам (ЦМА) „КРИК“
217 Центар за младински политики и истражувања
218 Центар за промоција на одржлива земјоделска практика и рурален развој ЦеПроСАРД
219 Центар за развој на граѓанското општество „ВИА ВИТА“, Битола
220 Центар за развој на земјоделието „Екопродукт“ 
221 Центар за ромска заедница „ДРОМ“
222 „ЦИВИЛ“ - Центар за слобода
223 Црвен крст на Р.Македонија - Црвен крст на Град Скопје



структура на примерокот
Позиција во организацијата
Претседател
Директор
Раководител на сектор
Проектен координаор
Проектен асистент
Друго
Тип на здружување на организацијата
Здружение
Фондација
Сојуз
Организациски облици на странски организации 
Друго
Примарно поле на дејствување
Добро владеење (демократија, човекови права, владеење на правото)
Меѓународни односи и европски интеграции
Стари лица
Децентрализација
Лица со посебни потреби
Развој на граѓанското општество
Жени и родови прашања
Вработување
Меѓуетнички односи
Животна средина и природни ресурси
Миграции
Образование, наука и истражувања
Култура
Здравје и здравствена заштита
Деца, младинци и студенти
Заштита на потрошувачите
Информации, комуникација и медиуми
Толеранција
Човекова сигурност
Друго

Локација
Скопје
Надвор од Скопје
Година на основање
Пред 1990
1991-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2019
Број на вработени лица
Нема вработени лица
1
2-5
6-10
11-20
21-50
Над 50
Волонтери
Сте немале волонтери
1-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-80
Повеќе од 81
Годишен приход за 2017година изразен во ЕУР
Помалку од 5.000 EУР
5.001-10.000 EУР
10.001-50.000 EУР
50.001-100.000 EУР
100.001-500.000 EУР
500.001-1.000.000 EУР
Повеќе од 1.000.000 EУР

%

59%
13%
5%
16%
1%
7%

93%
3%
2%
1%
2%

17,5%
1,3%
0,9%
0,4%
5,4%
5,8%
5,4%
1,3%
1,3%

11,7%
0,9%

11,7%
8,1%
2,7%
8,5%
0,4%
1,8%
0,4%
0,4%

13,9%

43%
57%

4%
23%
24%
19%
30%

47,2%
13%
26%
6,7%
4,5%
2,2%
0,4%

10,8%
34,5%
26,9%
19,3%
2,7%
0,9%
2,2%
2,7%

35%
20%
18%
10%
13%
2%
1%

Прилог 2. Структура на примерокот на е-прашалникот



2018 година

Јануари

Мај

Јуни

Јули 

Август

Септември 

Октомври 

Ноември 

Декември

ВКУПНО

100%

78%

63%

50%

25%

86%

29%

64%

70%

63%

Број на предлог-закони со обврска 
за објавување на ЕНЕР

% на објавени 
предлог-закони 
со обврска

Почитување на минимален рок за 
консултации на предлог-закони кои 
се објавени на ЕНЕР  - 20 дена

сите 5 предлог-закони со обврска 
се објавени

од вкупно 9 предлог-закони со 
обврска за објавување, 7 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 8 предлог-закони со 
обврска за објавување, 5 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 8 предлог-закони со 
обврска за објавување, 4 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 8 предлог-закони со 
обврска за објавување, 2 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 7 предлог-закони со 
обврска за објавување, 6 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 7 предлог-закони со 
обврска за објавување, 2 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 11 предлог-закони со 
обврска за објавување, 7 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 27  предлог-закони со 
обврска за објавување, 19 се 
објавени на ЕНЕР

од вкупно 90 предлог-закони со 
обврска за објавување, 57 се 
објавени на ЕНЕР

Почитуван кај сите

Почитуван кај сите

Почитуван кај сите

Почитуван кај сите

Почитуван кај сите

Почитуван кај сите

Почитуван кај сите

Не е почитуван кај 3 
предлог-закони

Не е почитуван кај 3 
предлог-закони

од вкупно 57 предлог-закони објавени на 
ЕНЕР, кај 51 бил запазен минималниот рок 
за консултации, односно истиот не бил 
запазен кај 10,5% од објавените 
предлог-закони

Прилог 3. Следење на практиката на објавување  акти на ЕНЕР од страна 
на органите на државната управа (Огледало на Владата)



Министерство за економија Соработка и консултации

- Стратегијата за мали и средни 
претпријатија со Акциски план 2018-2020;

- Стратегијата за женско 
претприемништво со Акциски план 
2019-2023;

- Среднорочната Стратегија за 
општествена одговорност на РМ со 
Акциски план 2019-2023.

Министерството за здравство Работни групи

- Работна група за подготовка на предлог 
на Законот за прекинување на бременоста 
со вклучени претставници од Коалицијата 
за здравствени и сексуални права на 
маргинализираните заедници: „Маргини“, 
„Реактор“ и „ХЕРА“, од Асоцијацијата за 
здравствена едукација и истражување.

- Работна група за спроведување на 
активностите од Акцискиот план за 
подобрување на здравствената заштита 
на децата со попреченост и на лицата со 
инвалидност.

- Работна група за подготовка на 
предлог-решенија за воспоставување  
функционален и долгорочен механизам за 
финансирање на активностите за ХИВ 
наменети за клучните популации кои ги 
спроведуваат граѓанските организации.
 
- Во тек е изработка на нов закон за 
здравствена заштита. Предлог- 
решенијата од работната група ќе бидат 
инкорпорирани во новиот закон во делот 
на препознавање на граѓанските 
организации како даватели на услуги од 
областа на превенцијата и јавното 
здравје.

Министерството за транспорт 
и врски

- Работна група
- Јавни консултации 

- Законот за домување и подзаконските 
акти.

- Нацрт-националната транспротна 
стратегија за периодот(2018- 2030).

>

Институција Вид на активност Опис

Прилог 4. Консултации на органи на државната управа со засегнати страни



Министерството за животна 
средина и просторно 
планирање

Честа вклученост при: 

-- Валоризација на идни заштитени 
подрачја; мониторинг на природното 
наследство и изработка  нацрт-протоколи 
за мониторинг на живеалишта, видови и 
птици од ЕУ - значење, изработка на 
национални црвени листи, развивање на 
концептот на екосистемски услуги, 
изработка на квоти за комерцијални диви 
растенија и габи, тренинг-обуки за 
управување со заштитени подрачја, 
тренинг-обуки по прашања од „Натура 
2000“ и др.

- Работилница во Скопје за 
воспоставување на каналите за соработка 
со граѓанските организации во областа на 
климатските акции и за вмрежување со 
институциите и со бизнисите.

Агенцијата за млади и спорт

- Одржа повеќе од 10 средби 
со Националниот младински 
совет на Македонија и 
консултации со граѓански 
организации

- Две консултативни средби 

- Правилникот за определување постапка 
и утврдување критериуми за доделување 
средства за поддршка на проекти од 
областа на младите.

- Ревизија на Националната стратегија за 
млади (2016-2025) и при изготвувањето на 
Акцискиот план и при креирањето на 
Законот за млади и при изготвувањето на 
базата на тренери).

Агенцијата за остварување на 
правата на заедниците - Јавна расправа

- За измените на Законот за унапредување 
и заштита на правата на припадниците на 
заедниците кои се помалку од 20% од 
населението во државата, на која 
учествуваа и претставници на граѓански 
организации.

Институција Вид на активност Опис

Влада на РМ - Подготовка на 
План 19
- Две консултативни 
средби со ГО

- Претставниците на граѓанското 
општество и на ресорните институции 
заеднички ги дискутираа и ги усогласуваа 
доставените коментари и предлози за 
клучните области: реформа на 
правосудството и борба против 
корупцијата, реформа на безбедносните и 
разузнавачките служби и реформата на 
јавната администрација и доброто 
управување, кои се дел од новиот 
реформски План 18 пред неговото 
финално усвојување. 

- Советот за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор на 6. седница одржана 
на 9.10.2018 г.  формираше работна група 
за изработка на предлог-модел за 
вклучување на граѓанските организации 
во процесот на преговори со Европската 
унија.




	ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
	1. Извршно резиме
	2. Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество
	3. Методологија
	4. Наоди од следењето
	ОБЛАСТ 1. Основна законски загарантирана слобода
	Подобласт 1.1. Слобода на здружување
	ПРЕПОРАКИ
	Подобласт 1.2. Други поврзани слободи
	ПРЕПОРАКИ
	ОБЛАСТ 2. Рамка за финансиска одржливост на граѓанските организации
	Подобласт 2.1. Даночен/фискален третман на граѓанските организации и на нивните донатори
	ПРЕПОРАКИ
	Подобласт 2.2. ПОДДРШКА ОД ДРЖАВАТА
	ПРЕПОРАКИ
	Област 3. Односи меѓу владата и граѓанските организации
	Подобласт 3.1. Рамка и практика за соработка
	ПРЕПОРАКИ
	Подобласт 3.2. Вклученост во процесите на креирање политика и донесување одлуки
	ПРЕПОРАКИ

	БИБЛИОГРАФИЈА
	Прилог 1. Листа на организации кои одговориле на прашалникот
	Прилог 2. Структура на примерокот на е-прашалникот
	Прилог 3. Следење на практиката на објавување  акти на ЕНЕР од страна на органите на државната управа (Огледало на Владата)
	Прилог 4. Консултации на органи на државната управа со засегнати страни

