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Како до поголема 
реализација на 

мерките предвидени 
во Стратегијата за 

соработка на владата со 
граѓанското општество?

На 22 мај 2015 г. МЦМС одржа ра-
ботилницата за спроведувањето на 
Стратегијата за соработка на Владата 
со граѓанскиот сектор за периодот 
јуни 2012 – декември 2014.

За предизвиците во досегашниот стра-
тешки пристап на Владата зборуваше 
Емина Нурединоска. Таа се осврна на 
значењето од постоење на Стратегија-
та и на потребата од континуирано 
следење на нејзиното спроведување-
то. 

Симона Огненовска, авторка на доку-
ментот за јавни политики го претста-
ви напредокот во реализацијата на 
мерките предвидени во Стратегијата. 
„Различен е степенот на реализаија 
по мерки“, рече Огненновска, „особе-
но ниска е реализацијата на клучни-
те мерки за развој и одржливост на 
граѓанското општество“, рече таа и 
додаде дека половина (48%) од пред-
видените мерки не бележат напредок. 
„Одличен напредок бележат 10% од 
мерките, значителен напредок е по-
стигнат кај 13% нив, а кај 13% има 
делумен напредок“, рече Огненовска 
и додаде дека мал напредок се забе-
лежува кај 12% од мерките. Само две 
мерки се во целост реализирани.

Одделението за соработка со НВО и 
Министерството за труд и социјална 
политика се издвојуваат како носите-
ли на мерки, по бројот на реализира-
ни активности во рамки на акцискиот 
план.

Работилницата овозможи запозна-
вање и комуникација меѓу 35 претста-
вници на органите на државната 
управа и граѓанските организации.  
Тие заедно ги дискутираа чекорите 
за можна идна соработка за надми-
нување на предизвиците кои го огра-
ничуваат спроведувањето на дел од 
активностите по приоритетни области 
идентификувани во Стратегијата.  

Работилницата се спроведе во рамки 
на проектот „Аки (Acquis) на балкан-
ското граѓанско општество: Јакнење 
на потенцијалот и капацитетите на 
граѓанските организации за застапу-
вање и лобирање“. Проектот е спрове-
дуван од БЦСДН и членките на БЦСДН, 
во партнерство со ЕЦНЛ и ЕННА, а 
финансиски поддржан од ЕУ.

Цивика мобилитас, на 5 мај 2015 година ги промовира-
ше првите 16 грантисти во новата фаза на програмата. 
Добитници на институционални грантови се: Полио плус; 
Првата детска амбасада во светот Меѓаши; Хелтгрупер 
самит; Центарот за одржлив развој на заедницата – 
Дебар; Здружението за социјална правда Левичарско 
движење Солидарност; Здружението ИЗБОР – Струмица; 
Здружението на новинарите на Македонија; Асоција-
цијата за демократска иницијатива - Гостивар;; Центарот 
за граѓански комуникации; Мултиетничкото здружение 
„Флоренс Најтингел“ - Куманово; Организацијата на 
жени на општина Свети Николе; Фондацијата за развој 
на локалната заедница Штип; Здружението за заштита 
на животни АНИМА МУНДИ; ЦИВИЛ – Центар за слобо-
да; КХАМ Делчево и Центарот за развој на заедницата 
Кичево. 

Првите институционални грантови имаат вкупен буџет 
од околу 77 милиони денари и наменети се за поддршка 
на процесот на институционален развој и организациско 
јакнење на избраните организации. Нивното зајакну-
вање треба да ги направи поактивни во ангажирањето 
за постигнување општествени промени во Македонија, 
за што се залага Цивика мобилитас.

На грантистите им честиташе Амбасадорот на Швајца-
рија во Македонија, неговата екселенција Стефано 
Лазарото. Тој меѓу другото истакна дека со поддршка 
на Швајцарската агенција за развој и соработка, во по-
следните пет години биле поддржани 70 граѓански орга-
низации. „Од овој проект очекуваме многу и му даваме 
големо значење“, рече Лазарото. 

По промовирањето на првите грантисти се одржа ин-
формативна сесија за акциските грантови за кои повикот 
веќе е во тек, а беа најавени и повикот за мали гранто-
ви за локални општествени акции и повикот за ад-хок 
грантови. 

Присутните особено се интересираа за акциските гран-
тови на Цивика мобилитас кои ги поддржуваат граѓан-
ските организации кои сакаат да ги промовираа нивните 
принципи и активности кои вклучуваат градење на нив-
ните конституенти, јакнење на релацијата на граѓаните и 
граѓанските организации, заедниците и пошироката јав-
ност, подигнување на свеста за приоритетите на ГО и на 
Цивика мобилитас. Проектите што ќе бидат поддржани 
со овие грантови можат да траат од 12 до 24 месеци, а 
расположивиот износ за повикот е 25 милиони денари, 
односно од еден до 1,8 милиони денари по грант. 

Новата фаза на Цивика Мобилитас која ќе обезбеди 
поддршка за граѓанските организации и другите актери 
на граѓанското општество во следните четири години за-
почна во октомври минатата година. Буџетот на програ-
мата изнесува околу осум милиони швајцарски франци 
кои се донација на Швајцарската агенција за развој и 
соработка (СДЦ).

Промоција на првите грантисти и најава за 
новите грантови на Цивика мобилитас

Добитниците на првите институционални 
грантови на Цивика мобилитас

Под мотото „Твој простор, твој глас“, од 10 јуни оваа го-
дина, започнуваат Регионалните форуми за соработка на 
програмата Цивика мобилитас. Првиот од вкупно осумте 
форуми ќе се организира во Куманово, во Домот на кул-
турата „Трајко Прокопиев“.

Присутните претставници на граѓански организации 
или други заинтересирани граѓани ќе имаат можност да 
споделат искуства за ефективна соработка за општест-
вена промена. Покрај добрите практики од Европа и од 
Македонија, ќе се споделат и искуствата на локалните 
граѓански организации. Во „отворен простор“ учесниците 
ќе може да ги изберат приоритетните области и да рабо-
тат заедно на идентификување теми. 

Форуми ќе бидат отворени за сите граѓански организа-
ции и индивидуални активисти во регионот кои ги спо-

делуваат вредностите и целите на Цивика мобилитас и 
кои се посветени на соработката со другите чинители за 
постигнување на општествени промени.

Сите заинтересирани за учество на форумите можат да 
се пријават и да предложат теми за дискусија преку по-
полнување на онлајн формуларот http://goo.gl/forms/
yDl6biqx06.

По Куманово, регионални форуми ќе се одржат во Шуто 
Оризари, на 23 јуни, во Охрид на 25 јуни и во Гостивар на 
14 јули 2015 година. Во септември и октомври домаќини 
на регионалните форуми ќе бидат: Радовиш, Штип, Свети 
Николе и Крушево. Точните датуми и локациите на одр-
жување на форумите ќе бидат дополнително објавени 
на веб страната на Цивика мобилитас. 

Почнуваат Регионалните форуми  
на Цивика мобилитас
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По упатениот јавен повик (25 март 2015 година) до сите 
надлежни институции во рок од 30 дена да постапат 
по наводните злоупотреби, незаконито постапување, 
корупција и нарушување на човековите права кои се 
наведуваат во објавените телефонски комуникации, 
Платформата за борба против корупцијата, испрати ба-
рање до Јавниот обвинител на Република Македонија, г. 
Марко Зврлевски во кое побара да ја информира јав-
носта за неколку прашања:

• Дали е формиран тим на истражители и дали 
Обвинителството располага со соодветните капа-
цитети за спроведување на потребните истраги? 

• Колку и какви дејствија досега (заклучно со 14 
мај, 2015 г.) се преземени? 

• Дали институциите од кои се бараат информации 
соработуваат? 

Во Платформата сметаат дека Обвинителството е дол-
жно (ставот 1 од членот 8 од Законот за Јавно обвини-
телство) да ја информира јавноста за одделни случаи 
по кои постапува, особено ако тие предизвикуваат општ 
унтерес и се за заштита од криминални или други про-
тивзаконски дејствија. 

„Убедени сме дека овие информации се од општ ка-
рактер и нема да наштетат на текот на истрагата, туку 
ќе придонесат кон зголемена доверба на јавноста во 
функционирањето, посветеноста и ефикасноста на ин-
ституциите“, се вели во барањето до Јавниот обвинител.

 Во јавниот повик од 25 март 2015 година, Платформата 
на граѓански организации за борба против корупција, 
укажа на потребата содржината на снимките да биде 
посебно и внимателно испитана, затоа што разговорите 
укажуваат на можни незаконски активности, односно 
содржината сугерира постоење на корупција, вклучи-
телно и масовна злоупотреба на службената положба, 
што се казниви дејствија за кои се гони по службена 
должност. 

Платформата е поддржана со Програмата на УСАИД за 
антикорупција што ја спроведува МЦМС во партнерство 
со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Ско-
пје (ИДСЦС), Транспарентност Македонија (ТМ) и  Асо-
цијацијата за демократски иницијативи (АДИ).

Од 4 до 6 мај 2015 г. во Виена, Ав-
стрија се одржа петтиот Саем за 
партнерства во организација на 
проектот ТРИАЛОГ. МЦМС на Саемот 
го претстави Симона Огненовска.

На Саемот учествуваа граѓански ор-
ганизации кои делуваат на локално, 
организации кои работат на гло-
бално ниво и донатори. Тие можеа 
меѓусебе да разменат информации 
за донаторските стратегии и за пот-
ребите на граѓанското општество во 
локален контекст. Една од целите 
на Саемот беше да се иницираат 
партнерства, да се поттикне сора-
ботка, да се овозможи учење и раз-
мена на меѓународно ниво за подго-
товка на заеднички проекти. 

Во фокусот беа и активностите за 
подигнување на свесноста и образо-
ванието за развојна соработка, како 
и дискусии и развој на партнерства 
за проекти кои ги третираат пра-
шањата на социјална правда, чо-
векови права, глобално граѓанство, 
демократија, развој и одржливост 
на граѓанските организации.

Симона Огненовска ја презентира-
ше работата на МЦМС пред повеќе 
од 100 учесници на Саемот. Таа 
учествуваше и во работните групи 
каде се истражуваше можноста ло-
калните предизвици во јакнењето 
на капацитетите на граѓанските ор-
ганизации да се преточат во акции 
на меѓународно ниво и да се обез-
беди нивна одржливост. 

МЦМС на Саем за 
партнерства во Виена

Платформата за борба против корупцијата 
побара од Јавниот обвинител 

повеќе информации 

МЦМС го издаде прирачникот за еко-
номски активности „Вршење дејност од 
граѓанска организација“ што е подготвен 
како одговор на промените кои настанаа 
во правната рамка од последното изда-
вање на прирачникот, како и заради голе-
миот интерес на граѓанските организации 
за ваква литература.

Прирачникот им е наменет на граѓан-
ските организации кои се занимаваат или пак сакаат да 
започнат да се занимаваат со економски активности. Тој 
дава одговор на триесетина клучни прашања поврзани 
со вршењето дејност со која се остваруваат приходи за 
граѓанските организации. Поделен е на три дела во кои 
се разработува оваа тематика и тоа: општи прашања; 
видови дејност со која се остварува добивка; и, добив-
ката, оданочувањето и сметководството кај граѓанските 
организации.

Целта на прирачникот е да ги појасни можностите за вр-
шење економски активности и други прашања поврзани 
со нив и поттикнување на граѓанските организации да 
се занимаваат со економски активности за да обезбедат 
одржливост на тој начин. Преку прирачникот, граѓан-
ските организации ќе ја запознаат законската рамка на 
вршењето дејност со акцент на граѓански организации, 

а ќе се запознаат и генерално со опкру-
жувањето на деловните активности во 
Република Македонија.

Првата публикација на темата „Економски 
активности на граѓанските организации 
-компаративен преглед“ беше издадена 
во 2007 година, од страна на МЦМС, заед-
но со Европскиот центар за непрофитно 
право (ЕЦНЛ) и Меѓународниот центар за 

непрофитно право (ИЦНЛ), а поддржана од Европската 
Унија. Во 2013 г. 

МЦМС го подготви прирачникот „Економски активнос-
ти: Вршење дејност од граѓанска организација“ во 2013 
година во рамките на проектот „Овозможувачка правна 
рамка“. Проектот беше спроведен од МЦМС во партнер-
ство со ЕЦНЛ, поддржан од Агенцијата за меѓународен 
развој на САД (УСАИД) и Шведската агенција за меѓуна-
родна развојна соработка (СИДА). 

Ажурирањето и публикувањето на овој прирачник е из-
готвено со финансиска поддршка на Европската Унија во 
рамките на проектот „Аки (Acquis) на Балканското граѓан-
ско општество – Јакнење на потенцијалот и капацитетите 
на ГО за застапување и лобирање“.

Граѓанските организации и вршењето 
економски активности

Од прес-конференцијата на Платформата за 
борба против корупција
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