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Шестиот НВО Саем – Форум на граѓанското општество во 
Македонија се одржа од 16 до 17 ноември 2007 година на Скопскиот 
саем. Мотото на НВО Саемот оваа година беше „Различни, а 
еднакви“, што ја одразуваше фокус-темата – еднакви можности за 
сите. Фокус-земјата за овогодинешниот НВО Саем беше Република 
Бугарија.

Вкупно 130 граѓански организации, цркви и верски заедници, 
владини и меѓувладини организации ги презентираа своите 
резултати, но и своите планови за идниот период. Во двата дена 
на Саемот тие имаа можност да ги продлабочат контактите, да 
остварат нови, да поразговараат за проблемите, но и за вредностите 
на кои се потпира граѓанскиот сектор. Времето го искористија и за 
дебатирање за новите можности и предизвици кои стојат пред сите. 
Граѓанските организации и оваа година ја искористија можноста 
да и се претстават на јавноста, 
нудејќи им ги информациите 
на посетителите, но и на 
заинтересираните медиуми.

„Различни, а еднакви, не 
е само моментален тренд, 
туку историски предизвик 
на човечката цивилизација“, 
рече во своето поздравно 
обраќање Сашо Клековски, 
извршен директор на МЦМС. 
„Плурална  (разнолична) 
Македонија направи повеќе 
чекори за еднаквите можности, 
како  што  е  Охридскиот 
рамковен договор. Време е 
за ’нов рамковен договор за 
сите’: еднакви можности и 

ВОВЕД
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недискриминација за сите. Време е за интеграција на различните 
борби и движења за еднаквост по која било основа во пошироко 
движење за еднакви можности на сите и недискриминација. Со 
тоа ќе дадеме клучен придонес во зацврстување на граѓанско-
либералните вредности и на зацврстување на Македонија како 
држава на сите граѓани“, рече Клековски. „Потребно е да ги јакнеме 
постоечките институции за заштита од дискриминација, како 
што се Народниот правобранител и судството. Потребно е ново 
национално тело/комисија за човекови права (или еднаквост или 
антидискриминација). Во ’Европската година за еднакви можности 
за сите’, исто така, мораме да побараме еднаквост за Македонија. 
Спорот со Грција не само што не може да биде мултилатерален, 
туку не може да биде ниту билатерален спор, бидејќи не може да 
биде спор правото на самоопределување и слобода, правото на своја 
култура и идентитет. Само еднакви можеме да бидеме членови на 
Европската Унија (и НАТО)“, додаде Клековски.

Во името на Бугарската национална платформа на развојни 
организации и учесниците од Бугарија, зборуваше Ивона 

Кожухарова. „Ние, од граѓанскиот 
сектор, треба да ја играме улогата 
на амбасадори за подобри односи 
меѓу нашите земји“, рече таа. 

Ерван Фуере, специјалниот 
претставник на Европската Уни-
ја и шеф на Делегацијата на 
Европската комисија рече дека не 
може да имаме добри политики 
и добри одлуки без консултации 
и без потполно учество на тие 
врз кои ќе влијаат овие одлуки. 
„Од суштинско значење е да се 
зајакне развојот на моделот за 
учество на граѓанското општество 
како предуслов за демократскиот 
и социо-економскиот развој на 
општеството“, рече Фуере.
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„Граѓанскиот сектор е совеста 
на едно граѓанско општество“, рече 
во своето обраќање претседателот 
Бранко Црвенковски. „Невладиниот 
сектор организиран од невладините 
организации е предуслов за создавање 
вистински силен и ефикасен граѓански 
систем. Извесноста на овој сектор 
треба да ја бараме во решавањето 
на неговата одржливост“, додаде 
претседателот, на свеченото отворање 
на НВО Саемот.

Веднаш по свеченото отворање на НВО Саемот – 6 форум 
на граѓанското општество во Македонија, гостите ги посетија 
штандовите на граѓанските организации.

Шестиот НВО Саем – Форум на граѓанското општес-тво во 
Македонија го посетија 4.241 граѓани.
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НВО Саемот - 6 форум на граѓанското општество во Македонија 
(НВО Саем) има за цел да ја зголеми информираноста на јавноста 
и другите актери за активностите на граѓанските организации.

► Информирана јавност и други актери на општеството за 
активностите на граѓанските организации; 
► Зголемено ниво на комуникација, координација и соработка 
на граѓанските организации; и 
► Поттикнат дијалог меѓу актерите во општеството.

НВО Саемот се состоеше од три компоненти:
► Изложбен дел;
► Форумски расправи;
► Социокултурни настани. 

ЦЕЛИ

РЕЗуЛтАтИ

СОДРжИНА
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА НВО САЕМОт

НВО Саемот – 6 форум на граѓанското општество го организира 
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) 
во рамките на програмата за работа за 2006/2007 година на 
Граѓанската платформа на Македонија.

тЕК НА ПОДГОтОВКА 

Со цел да се утврди целта, концептот и можностите за 
одржливост на НВО Саемот во периодот февруари–јуни 2007 
година, се спроведе истражување. Во рамките на истражувањето 
беа интервјуирани 110 организации од дваесетина града и 
населени места во Република Македонија и од исто толку сектори 
на граѓанското општество. Од анкетата се доби јасна слика за 
очекувањата од граѓанските организации, а беа договорени и 
интервјуата со неколку клучни организации, пред сè надвор од 
граѓанскиот сектор, за да се чујат и нивните мислења и предлози 
за подобрување. Во следните месеци се спроведоа интервјуа со 
претставници на клучните организации и состанок на фокус-
групата, по што беше подготвен извештај и беа дадени заклучоци. 
Во јуни се одржа и состанок на Тематскиот комитет на ГПМ за 
координација и соработка, на кој се расправаше за повеќе прашања 
во однос на НВО Саемот, по што се воспостави контакт и се одржаа 
состаноци со претставниците на институциите надлежните за 
предложените локации за одржување на НВО Саемот. 

Третина од анкетираните 110 граѓански организации сметаа 
дека целта на НВО Саемот треба да биде, пред сè, „зголемена 
информираност на јавноста и другите актери за активностите 
на граѓанските организации“. Од понудените шест локации за 
одржување на НВО Саемот, повеќе од половината, или 55,5 отсто 
од организациите, сметаат дека Скопски саем е најприфатлива 
локација, а една петтина, или 20,9 отсто за плоштадот 
„Македонија“. 
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Во текот на летото беа анализирани сите понудени локации во 
однос на просторот, цената и пристапноста, по што беше донесена 
одлука и оваа година НВО Саемот да се одржи на Скопскиот 
саем. Во првата половина на октомври о.г. беше објавен оглас 
во печатените медиуми и на повеќе електронски дистрибутивни 
листи и веб-сајтови, со кој беа повикани заинтересираните 
организации да се пријават за учество на НВО Саемот. 

Во ноември 2007 година се состана и Програмскиот одбор на 
НВО Саемот. Членовите на Програмскиот одбор ги утврдија 
начините на составување на програмските содржини за НВО 
Саемот - 6 форум на граѓанското општество во Македонија и ги 
одобрија темите за форумскиот дел на Саемот. Организацискиот 
одбор на НВО Саемот во текот на октомври и ноември 2007 година 
одржа повеќе состаноци.

ФОРуМСКИ ДЕЛ

Оваа година форумскиот дел на организациите и посетителите 
им понуди 25 настани, вклучувајќи 16 панели, 2 тркалезни маси, 4 
презентации и 8 промоции и три социокултурни настани. Имајќи 
ја предвид не само препораката од претходниот НВО Саем, оваа 
година беше направен напор да се намали бројот на форумските 
настани. Оваа година форумскиот дел беше реализиран во посебна 
хала на Скопскиот саем што овозможи изложбениот и форумскиот 
дел да бидат блиску, што и физички обезбеди целина на двата 
сегменти на настанот. 

Иако најголем дел од панелите беше посветен на фокус-
темата, еднакви можности за сите, сепак не изостанаа и други 
теми. Заинтересираните можеа да учествуваат на панелите кои се 
однесуваа на саморегулацијата во граѓанското општество, заштитата 
на животната средина, волонтерството, граѓанската одговорност... 
И на овој НВО Саем не изостанаа темите за подгнување на свеста 
кај жените за рано откривање на ракот на дојката и други прашања 
од областа на здравјето. 

Форумските настани на овогодинешниот НВО Саем ги посетија 
418 граѓани.
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ПАНЕЛИ

И ВО МАКЕДОНИЈА И ВО БуГАРИЈА 
ДИСКРИМИНАЦИЈАтА тРЕБА ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ 

Панелот „Заедно за еднаквост – стратешка рамка за заедничка 
акција за борба против дискриминацијата/ Бугарски искуства 
за антидискриминација“, одржан во организација на Куќата на 
човековите права на Македонија, на површина ги изнесе актуелните 
состојби со дискриминацијата во Македонија и во Бугарија, чиј 
заеднички именител беше потребата од поголема едукација на 
граѓаните, подигање на свесноста за постоење на проблемите и 
работата на правните рамки.

Воведничарката Мирјана Најчевска го коментираше разбирањето 
за поимот дискриминација во Македонија денес, презентирајќи 
ја и фактичката, неповолна уставна рамка со затворена листа, 
која содржи само 9 основи за дискриминација и е помала од т.н. 
отворени европски листи. 

„Во Европа“, укажа Најчевска, „работите се развиваат, и годинава 
е формирана и Европска агенција за основни права ФРА (FRA), а 
во Македонија сè уште не постои позитивна пракса за заштита на 
луѓето од дискриминација, непрецизно е разграничена директната 
од индиректната дискриминација“, рече таа.
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Како илустрација на бавното менување на свеста, беше 
посочен развојот на иницијативата за донесување закон за 
недискриминација, кој инициран во 2004 година, сè уште не е на 
дневен ред во македонскиот парламент. Како обид за забрзување 
на работите, е оформено Координативно тело за размена на 
информации и за развој на концепт за антидискриминација и 
иницирање институционална рамка.

Љуљзим Назири, од Асоцијацијата за демократски иницијативи, 
ги презентира досегашните позитивни резултати во спроведувањето 

на Рамковниот договор, во надминувањето на одредени основи на 
дискриминација во Македонија, укажувајќи и на потребата од 
понатамошна работа на тоа поле. 

Нели Кирјакова, претседателката на организацијата 
„Евроинтеграција“ од Бугарија, ги презентира искуствата 
во изработка и спроведување на бугарскиот закон за 
антидискриминација, кој е оформен од 2004 година и до денес 
континуирано се надополнува.
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ОПШтЕСтВОтО НИ Е ДИСКРИМИНИРАЧКО, 
А НЕ тОЛЕРАНтНО

Македонското општество е дискриминирачко кон дел од 
маргинализираните групи, иако неговите граѓани велат дека е 
толерантно, велат добиените резултати од истражувањето, кое 
на темата „Колку е инклузивно македонското општество“ го 
спроведе Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, 
испитувајќи го нивото на толеранција на граѓаните кон Ромите, 
хомосексуалците, проститутките, лицата зависни од дроги и опојни 
супстанции, лицата со интелектуална и телесна попреченост и 
лицата зависни од алкохол.

Истражувањето е произлезено од визијата на ФИООМ 
за интеграција на Македонија однатре, како предуслов 
за интеграција во Европа, а дел од добиените резултати говорат 
дека 60 % од испитаниците не сакаат да се најдат во друштво со 
Ромите, 40 % не знаат дали би сакале да се најдат во друштво со 
хомосексуалците, кои пак за соседи не би сакале да ги имаат дури 
2/3 од испитаниците. Највисока негативна дистанца на соработка 
на работна место е покажана кон корисниците на дроги и опојни 
супстанции, а хомосексуалците не би биле добри шефови за 
50% од испитаниците. Ова се дел од резултатите кои во иднина 
ќе бидат и отпечатени, но на презентацијата преовладуваше 
сликата дека зависниците од дроги и опојни супстанции се меѓу 
најдискриминираните, а беше презентиран и фактот дека за 
нив, дури иако се обезбедени потребните  финансиски средства 
однадвор, во неколку градови во земјава не се отвораат дневни 
центри за лекување, поради покажаниот тригодишен  отпор од 
страна на градските власти

ОБРАЗОВАНИЕтО - КЛуЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
ПОтРЕБИтЕ НА жЕНИтЕ РОМКИ

Во рамките на НВО Саемот се одржа панелот „Афирмативниот 
пристап кон решавање на специфичните потреби на Ромките“, во 
организација на мрежата РНВО 2002. Мирдита Салиу, на почетокот 
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на панелот, напомена дека женското ромско движење се појави во 
деведесеттите години. 

Тие првично започнаа да работат во рамките на хуманитарните 
организации. Потребите на жените Ромки потекнуваат од самото 
ромско семејство. Во сите сфери на животот Ромките наидуваат 
на предрасуди. Во вработувањето има предрасуди, бидејќи 
работодавците немаат доверба во нив во исполнувањето на 
задачите. Во однос на семејното насилство, нашите баби и родители 
не сакаат да зборуваат за тоа. Во здравството не ја добиваат 
соодветната медицинска грижа. Исто така и во старечките домови 
може да се сретне мал број стари ромски лица.

Даница Јованова од СОЖМ зборуваше околу ангажманот на 
Ромките во политичкиот живот. Жените Ромки преку политичко 
дејствување можат да придонесат во решавањето на некои 
нивни специфични потреби. Сè уште постојат предрасуди за 
инкорпорацијата на родовиот концепт. Според една анкета на 
УНИЦЕФ и на Светската банка, околу 21 % од жените Ромки не 
завршуваат основно образование; 45 % жени Ромки се неписмени, 
а неписменоста кај мажите е 15 %.

Анифа Демировска кажа дека 98 % од жените Ромки се 
невработени, а околу 70 % од жените живеат од социјална 
помош.
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НА ГРАЃАНСКИтЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ тРЕБА 
ЕтИЧКИ КОДЕКС 

„Етички кодекс во граѓанското општество“ беше насловот на 
панелот на кој, како што забележаа дел од присутните, повторно 
заинтересираност за оформување на прв кодекс од ваков вид 
покажаа мал број претставници на граѓанските организации, 
односно на Граѓанската платформа на Македонија, каде во неколку 
наврати во изминатата година прашањето, без голем успех, било 
отворано. 

Организатор на панелот беше ЦСИД „Форум“, а презентерите 
Ѓунер Исмаил, Сашо Клековски и Катерина Хаџи-Мицева 
ги разменија своите досегашни согледувања за потребата од 
споменатиот кодекс, споменувајќи и примери за (не)оформени 
кодекси и во другите земји, не само од регионот, туку и од другите 
континенти. Ѓунер Исмаил укажа на потребата од постоење на 
кодексот како резултат на  досегашното високо ниво на  спонтаност 
во организирање на граѓанските организации во земјава, а Саемот 
на НВО го сметаше за вистинско место за дебата. „Етичкиот кодекс 
е израз на самодисциплинирање, но ние по една година не успеавме  
да дојдеме до негово оформување“ – укажа Сашо Клековски, според 
кого кодексот е потребен и  заради одржливост на организациите 
и нивната иднина, заради  заштита на професионалноста на 
луѓето кои работат во нив, заради градењето кредибилитет пред 
финансиерите на нивните активности. 

Катерина Хаџи–Мицева ги презентира познатите форми на 
кодекс, укажувајќи дека оформувањето треба да произлезе  од  
покажаната потреба и желба на самите организации, а да не биде 
наметнато однадвор, од властите во земјата, од финансиерите, 
иако во светот  постојат и такви примери. Како земја за пример 
на постоење на етички кодекс кај граѓанските организации, на 
изненадување на присутните, беше посочена и Црна Гора.
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СПОДЕЛуВАЊЕ НА ВЛАСтА

Највпечатливиот наод на извештајот „Споделување на власта“ 
е ниската вклученост на малите заедници во Македонија. 

„Малите заедници го добија вниманието на големите заедници 
и на јавноста со покренувањето на иницијативата за загарантирани 
места во Парламентот“, рече професорката Мирјана Малеска, во 
своето обраќање на панелот „Вклучување на малите малцинства“ 
што се одржа во рамките на шестиот НВО Саем.

Според неа, најопшт заклучок е дека на национално ниво 
постои дистрибуција на власта од која се задоволни Македонците 
и Албанците, но не се задоволни малите заедници. 

„Недостасува јавност во проблемите на малите заедници“, рече 
Илија Димовски, пратеник во македонското собрание. Според него, 
потребен е позитивен културолошки притисок врз јавноста и врз 
оние што одлучуваат. „Политичките проблеми не се секогаш и 
меѓуетнички, и обратно. Постои тенденција политичките проблеми 
да се сведат на меѓуетнички“, додаде тој.

За Џеват Адеми, пратеник во македонското собрание, луѓето 
во Македонија малку се познаваат. „Ова повеќе се однесува 
на Македонците“, рече тој, „ние, другите заедници, сме биле 
упатени едни на други и сме се запознале подобро. Некој рекол 
’демократијата е скапа’, и така е. И мултикултурна Македонија 
чини, но тоа не е причина да ја нема“, додаде Адеми. Тој истакна 
дека ДУИ не е против законот за малите заедници, туку дека смета 
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дека на Македонија и е потребен нов модел, една изборна единица, 
без цензус за малите заедници, а 5 % праг за другите. Резултатите од 
позитивната дискриминација кај Ромите, според Ибрахим Ибрахими,
се евидентни. Од 9 студенти во 1991 година, сега има 200. 

Според Малеска, темата со која Македонија во иднина ќе се 
среќава е како да се постигне баланс, со уставни промени да се 
овозможи ограничување на власта на мнозинството.

Ограничувањето на мнозинството треба да се направи по 
природен, доброволен пат. Во Македонија тоа не се случи на тој 
начин. Она што треба да се направи, смета Малеска, е нешто 
невозможно: „Да бидеме подобри, потолерантни луѓе. Дали ќе  
можеме останува да се види“, заврши таа.

ИГРИ  НА СРЕЌА ВРЗ НЕСРЕЌНИтЕ 
– КРуГОт СЕ ПРОШИРуВА

Како средствата собрани од игрите на среќа и забавните игри 
се распределуваат беше носечкото прашање на панелот што 
го организира Полио плус, ро рамките на шестиот НВО Саем. 
Воведничарите се осврнаа на начинот на распределба на средствата, 
критериумите и висината на средствата. 

Распределбата на приходите од игрите на среќа на организациите 
што работат со хендикепирани лица се вршела уште во 1974 
година. 

Зголемувањето на висината на средствата влијаела на 
воведување ограничувања во распределбата. Така, од 1993 година 
50 % од приходите се наменети за организациите на хендикепирани 
лица, за Црвениот крст и за развој на спортот. Од 2001 година тој 
износ е ограничен на најмногу 120 милиони денари, а најмалку 
60 милиони. Приходите од игрите на среќа растат (речиси двојно 
од 2002 до 2007 година), а средствата што се распределуваат се 
исти. Процентуално гледано, тие паѓаат во однос на приходите. 
Идентификуваните проблеми на системот се непостоењето 
информираност за критериумите, распределбата без јавен оглас 
и распределбата ограничена на мал број однапред определени 
организации.
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Во Хрватска 50 % од приходите се наменети за граѓански 
организации, а во Словенија целиот приход оди за две фондации, за 
финансирање на инвалидските и хуманитарните организации и за 
финансирање на спортски организации. Според Борис Шоштариќ, 
организациите можат да конкурираат за оперативни и индиректни 
трошоци, за посебни социјални програми и за опрема.

Предлогот упатен до македонската влада во врска со 
распределбата на приходите од игрите на среќа е да се врати 
старото решение - 50 % за граѓанските организации, да се прошири 
кругот на корисници на средствата и распределбата да биде 
транспарентна.

„Никој во власта не сака да се зафати со оваа тема“, рече Звонко 
Шаврески, претседател на Полио плус. „Со парите се обидуваат да 
разделат и да владеат. Парите се силно средство за дисциплинирање 
и воспитување на организациите кои ’недисциплинирано’ 
изјавуваат или 
прават нешто“, 
смета тој.
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ЗАВИСНИЦИтЕ ОД ДРОГА СЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ 
И ДИСКРИМИНИРАНИ ОД ИНСтИтуЦИИтЕ И ОД 
ГРАЃАНИтЕ

Корисниците на дрога во Македонија немаат можности како 
и сите да се лекуваат, да се вработуваат и да им се почитуваат 
човековите права, е заклучокот од дискусијата на темата: „Дали 
лицата кои употребуваат дроги имаат еднакви шанси“, организирана 
од Македонската мрежа за намалување на штети. 

Иако законот вели дека секој има право на лекување, корисниците 
на дроги не доаѓаат лесно до медицинска помош, тие не се еднакви 
со другите кандидати при вработување, а многу полесно им се 
изрекуваат казни од страна на правосудните органи. Човековите 
права на зависниците од дрога не се почитуваат од страна на 
институциите, од граѓаните, па ни меѓусебно, во рамките на оваа 
целна група.

Како пример за маргинализирањето и дискримирањето на 
лицата кои употребуваат дрога, дискутантите го наведоа и Законот 
за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, кој е во 
подготовка.

„Во законот, лицата кои употребуваат дрога се третираат исто 
како криминалци, односно исто како лицата кои произведуваат 
или продаваат дрога. Исто така, законот препорачува повикување 
полиција, наместо медицинска екипа, доколку некој забележи 
пример на употреба на дрога, што е уште еден пример за 
криминализирање на овие лица“, истакна Влатко Деков од 
Македонската мрежа. 

ВОЛОНтЕРСтВОтО Е КОРИСНА ДЕЈНОСт ЗА 
ВОЛОНтЕРОт, ЗА ОПШтЕСтВОтО И ЗА 
ОРГАНИЗАЦИИтЕ

Законот за волонтерство, кој е донесен во јули годинава, е 
уште едно приближување на Македонија до Европската Унија, 
беше истакнато на панелот посветен на Законот за волонтерство, 
организиран од Младинската алијанса, Тетово, и од ПДАС 
„Меѓаши“. Како што истакна Златко Талески, од Младинскиот 
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културен центар од Битола, законот предвидува дека волонтерската 
работа е општествено корисна дејност и со своите одредби ги 
стимулира волонтерските активности.

„Законот предвидува повеке важни категории, како дефинирањето 
кој може да биде волонтер, возраста на волонтерите, над 18 години, 
но со дозвола од родителите и малолетни од 15 до 17 години, како 
и каде може да се волонтира“, истакна Талески. Според него, 
законот дава слобода за стимулирање на волонтерската работа во 
граѓанските организации, во државните институции и во верските 
заедници. Со законот се уредуваат и категориите како што се 
волонтерски договор и волонтерска книшка. Договор потпишува 
секој кој волонтира повеќе од 40 часа месечно, а неговото искуство 
се впишува во книшката која е официјален документ за потврда на 
искуството и вештините, истакна Талески. 

Присутните дискутанти заклучија дека волонтерството е дејност 
којашто придонесува за личен развој, за развој на заедницата, како 
и на организацијата. Корист имаат младите кои се невработени 
и стекнуваат искуство, вработените кои го пополнуваат 
слободното време, како и пензионерите кои продолжуваат со 
општественокорисната дејност. Сите податоци кои треба да ги знае 
еден волонтер се сместени во „Водичот за волонтирање“, издаден 
од Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“. 

ПОЛИтИЧАРИтЕ ВО МАКЕДОНИЈА НЕ ДАВААт 
ПОЗИтИВЕН ПРИМЕР ВО ПОЧИтуВАЊЕтО НА 
ЗАКОНИтЕ

Овде, играјте според правилата, значи играјте според моите 
правила. Во Македонија, елитата која ги донесува законите, веќе 
16 години не ги почитува. Тие се напишани од елитата за елитата. 
Тоа е војна меѓу политичарите и граѓанството, која во други држави 
завршува со револуции. 

Во Македонија граѓаните веќе 16 години се мирни и чекаат промени 
со консензус. Овде нема позитивни примери дека почитувањето на 
законот е добро, истакна Сем Вакнин, на панелот „Играј според 
правилата, почитувај го законот“, организиран од „Генезис“, во 
рамките на истоимената кампања поддржана од ОБСЕ. 
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Според Вакнин, постојат неколку критериуми за добар закон. 
Тоа, пред сè, се недвосмисленоста, праведноста, прагматичноста 
и правичноста. Законот треба да се применува еднакво за сите, 
тој не смее да брани посебни интереси на посебни категории на 
луѓе, да биде етичен и во согласност со меѓународниот морал и со 
меѓународното право. Ако законот не ги исполни овие критериуми, 
тогаш граѓаните ќе се спротивставуваат на неговата примена. Тоа, 
според Вакнин, се случува во Македонија со спроведувањето на 
поголемиот дел од законите.  

Проблемот на непочитувањето на правилата и законите лежи 
во тоа што во процесот на транзицијата никој не понуди причина 
зошто тие би се почитувале, вели дискутантот Зоран Јачев. 
Исто така, според него, не постои систем кој гарантира дека тие 
што не го почитуваат законот ќе бидат казнети, односно дека 
непочитувањето е неисплатливо. Во Македонија луѓето живеат 
на работ на егзистенцијата и најчесто законот го заобиколуваат 
заради тоа што немаат избор. 
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тРКАЛЕЗНИ МАСИ

МАКЕДОНИЈА Е ЗЕМЈА СО НАЈМАЛКу ДАНОЧНИ 
ОЛЕСНуВАЊА

Според Индексот на граѓанското општество во Македонија, 
нашата земја е со најмалку даночни олеснувања. Македонија има 
неповолна околина за дејствување на граѓанските организации, 
поради малите даночни олеснувања и поради намалувањето на 
донациите од странските организации.

На оваа тркалезна маса, Зоран Цали, од Фондацијата Институт 
отворено општество – Македонија, истакна дека законите за 
граѓанските организации се повеќе подготвени за трговски 
друштва, отколку за самите граѓански организации.

Александар Бужаровски, експерт по сметководство за 
граѓанските организации, укажа дека граѓанскиот сектор досега 
не успеа да оформи група на експерти кои ќе им се спротивстават 
на владите на РМ во креирањето на законите.

 „Попусти се досегашните тврдења на владите дека успеале да 
направат нешто за граѓанскиот сектор“ – рече Бужаровски.

Според Славко Лазовски, од Министерството за финансии, 
даночните поттикнувања не се во спротивност со даночните 
олеснувања. Тој истакна дека во Законот за додадена вредност не 
се прави разлика меѓу организација од јавна корист и организација 
од заедничка корист, што значи дека овие облици на дејствување 
на граѓанските организации имаат ист даночен третман.

„Основното решение за граѓанските организации е дека тие 
се ’надвор’ од системот на ДДВ, бидејќи само оние кои вршат 
некоја стопанска дејност се во ’средиштето’ на Законот за ДДВ. 
Во сегашните даночни поттикнувања, увозот на подарени добра е 
ослободен од ДДВ, доколку приматели се ’регистрирани домашни 
непрофитни и нерегистрирани домашни хуманитарни непрофитни 
и невладини организации’“.
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Во рамките на тркалезната маса, беше промовирана и 
публикацијата „Преглед на даночните одредби за граѓанските 
организации, со коментари“, на Александар Бужаровски. 
Публикацијата е издадена од МЦМС, во рамките на програмата 
на Граѓанската платформа на Македонија.

Публикацијата има две цели. Како прво, да  ги запознае 
граѓанските организации во земјата со постоечките одредби, како 
и со новите измени и дополнувања во даночните закони кои влијаат 
на нивната работа, а со тоа да обезбеди поголемо разбирање за 
даночните обврски, но и за даночните можности во работењето на 
граѓанските организации. Второ, да обезбеди коментар во однос на 
релевантните даночни прописи за граѓанските организации.

Публикацијата создава солидна основа за идентификување на 
состојбите и оценување на напорите за даночни реформи, што 
ги презема нашата земја за приближување и изедначување со 
меѓународната практика на полето на создавање поволна даночна 
рамка за работењето на граѓанските организации. Особено е 
драгоцено сознанието дека уште многу треба да се работи на 
реформирањето на даночните решенија.
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РОМИтЕ ИМААт КАПАЦИтЕт ДА ГО РЕШАт 
ПРОБЛЕМОт СО СуПСтАНДАРДНОтО ДОМуВАЊЕ

Решавањето на домувањето на ромската популација треба да се 
гледа низ капацитетите на таа заедница, низ нејзиниот потенцијал 
кој во тој процес треба да се цени повеќе и врз него да се изгради 
стратегија за иднината, а не од аспект на проблемите со кои се 
соочуваме, беше истакнато на панелот „Поглед од друг агол: Ромите 
и ромските населби, решение, а не проблем“, во организација на 
Хабитат Македонија, посветен на решавањето на проблемот со 
супстандардното домување на ромската заедница. 

Хабитат веќе две години работи на решавање на ова прашање, 
во партнерство со микрофинансиски организации, како што 
се Хоризонти и Можности. Ромите од неодамна како посебна 
целна група се вклучени и во посебна програма во која Хабитат 
соработува со Хоризонти и во која е создаден Фондот за домување 
на Ромите. Проектот во моментов се спроведува во Скопје, поточно 
во општината Шуто Оризари, а во иднина ќе се прошири и во 
другите градови низ Мкаедонија каде што живее ромско население. 
Преку принципот на процена на кредитоспособноста, се доделуваат 
мали кредити од 500 до 1.700 евра за реконструкција и реновирање 
на супстандардните домови.

„По неколку месеци работа со ромската популација како посебна 
целна група во нашата мисија за искоренување на сиромаштијата 
во домувањето, заклучивме дека во оваа заедница има огромен 
капацитет во одредени делови кои ги покриваат човечкиот и 
физичкиот потенцијал, но од друга страна, пак, има огромен 
недостаток од финансиски и социјален капацитет“, истакна Дарко 
Булдиоски, од Хабитат Македонија. „Хоризонти веќе подолго 
време работи на давање минибизнис-кредити на бизнисмени Роми, 
но со партнерството со Хабитат, заклучивме дека за вистинско 
подобрување на животниот стандард на Ромите, треба да се 
инвестира и во подобрување на нивните услови за живот. Од 
тоа зависи и здравјето и безбедноста на луѓето“, истакна Васил 
Довалиев, од Хоризонти.  
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СОЦИО-КуЛтуРНИ НАСтАНИ

ПОМОГНЕтЕ ИМ НА ДЕЦАтА РОМИ ДА ОДАт НА 
уЧИЛИШтЕ

Под насловот „Помогнете им на децата Роми да одат на 
училиште“, во рамките на саемот, се одвиваше и социо-културниот 
настан на кој беа презентирани резултатите од двомесечната акција 
за креирање фонд за набавка на учебници и школски прибор за 
децата Роми од РМ, водена од страна на ХО „Мир“ и од ЦИРа, а 
истовремено се одржа и јавно извлекување на планираните награди 
за најголемите донатори, кои донираа парични средства на саемот. 
Двете организации обезбедија материјални донации во вредност од 
околу 8 илјади евра, а во текот на двата саемски дена, од донаторите 
на лотаријата беа собрани околу 1.200 евра. 

Првата награда за најголем  донатор на фондот ја доби Суад 
Мисини за донацијата од 4.000 денари, а втората и третата, 
организацијата „Даја“ од Куманово и Доналд Бисон – вработен во 
канцеларијата на ОБСЕ во Скопје. Најголемите парични донации 
за книги и училиштен прибор, според желбата на донаторите–
посетители, им припаднаа на училиштата  „Ѓорѓи Сугаре“ од 
Битола, „Васил Главинов“ и  „Браќа Рамиз и Хамид“ од Скопје.                

ИЗЛОжБЕН ДЕЛ

На годинешниот НВО Саем вкупно 128 граѓански организации, 
цркви и верски заедници, владини и меѓувладини организации ги 
презентираа своите активности на штандовите во изложбениот дел. 
Од нив, 10 организации беа од Бугарија. На штандовите можеа да 
се видат летоци, брошури, публикации, преку кои организациите ги 
презентираа нивните активности. Организациите не го искористија 
саемот само за презентација на нивните активности, туку и за 
размена на идеи и наоѓање партнери за нивните идни проекти. 
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„Добра е организацијата, ама посетеноста е мала. Мислам дека 
немаше доволно информации во медиумите за одржувањето. 
Добро е што одвреме навреме можеме да се информираме и да 
видиме што работат невладините организации, бидејќи гледам 
имаат доста меѓународни проекти, работат со странски донации, 
користат фондови и мислам дека би можеле да бидат многу од 
корист за нашата држава. Сепак, не знам дали некој од Владата го 
посети саемот да се информира за нивната работа“, ни кажа Андреј 
Ристевски, студент од Скопје. 

Цвета Павловска, пензионерка, рече дека е „добро е да се види 
дека граѓанските организации работат и дека се активни во своите 
области. Секоја година се информирам за новините, бидејќи и јас 
сум активист на една од нив. Задоволна сум од организацијата на 
овој саем, самиот по себе е добра идеја и треба да се разработува 
и понатаму. Мислам дека има доста организации кои се помали 
и не можат да се претстават, па може да се најде некој начин да 
им се даде шанса и на нив. Можеби треба да има и повеќе помали 
дискусии, па и избор на најдобар проект претставен на саемот и 
слични  работи кои ќе им го привлечат вниманието на посетителите 
и на организациите“. 

Саемот го посетија ученици од основните училишта. 
За миг искористивме да ни го каже нејзиното мислење и 
единаесетгодишната Мила Павловска, која кажа дека на саемот 
доаѓа по првпат. „Многу сум задоволна од тоа што најдов тука. 
Има голем број книги, брошури, сликовници и други материјали од 
различни области кои се интересни за мене. Има доста материјали 
кои ќе ми се најдат за проекти и семинарски работи кои се работат 
во училиштето, за екологија, за климатски промени, за правата на 
децата и друго. Зедов од сè по нешто, а можеби подоцна и ќе ми 
требаат за контакти со организациите. Досега не сум знаела дека 
има толку многу невладини организации“, ни рече Мила.

Инаку, на НВО Саемот го посетија околу 4.000 граѓани, кои имаа 
можност да се запознат со работата на граѓанските организации и 
со другите институции присутни на НВО Саемот.
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РЕКОА ЗА НВО САЕМОт

ПОСЕтИтЕЛИ

Мила Павловска, ученичка, 11 години
На саемот доаѓам првпат и многу сум задоволна од тоа што најдов 

тука. Има голем број книги, брошури, сликовници и други материјали 
од различни области кои се интересни за мене. Има доста материјали 
кои ќе ми се најдат за проекти и семинарски работи кои се работат во 
училиштето, за екологија, за климатски промени, за правата на децата 
и други. Зедов од сè по нешто, а можеби подоцна и ќе ми требаат 
за контакти со организациите. Досега не сум знаела дека има толку 
многу невладини организации.

Зоран Спасоски, невработен, 29 години
Секоја година го посетувам саемот и задоволен сум од содржините. 

Мислам дека треба малку повеќе да се популаризира меѓу луѓето, 
бидејќи забележувам дека го посетуваат луѓе кои веќе знаат што 
можат да очекуваат и да видат овде. Претпоставувам дека една од 
замислите е и поширока презентација на работењето на граѓанските 
организации пред граѓаните, бидејќи навистина има здруженија од 
повеќе области и можат да се направат интересни контакти и да се 
дознаат доста информации.

Цвета Павловска, пензионерка
Добро е да се види дека граѓанските организации работат и дека 

се активни во своите области. Секоја година се информирам за 
новините, бидејќи и јас сум активист на една од нив. Задоволна сум 
од организацијата на овој саем, самиот по себе е добра идеја и треба 
да се разработува и понатаму. Мислам дека има доста организации 
кои се помали и не можат да се претстават, па може да се најде некој 
начин да им се даде шанса и на нив. Можеби треба да има и повеќе 
помали дискусии, па и избор на најдобар проект претставен на саемот 
и слични  работи кои ќе им го привлечат вниманието на посетителите 
и на организациите.
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Андреј Ристевски, студент 22 години
Добра е организацијата, ама посетеноста е мала. Мислам дека 

немаше доволно информации во медиумите за одржувањето. Добро 
е што одвреме навреме можеме да се информираме и да видиме 
што работат невладините организации, бидејќи гледам имаат доста 
меѓународни проекти, работат со странски донации, користат 
фондови и мислам дека би можеле да бидат многу од корист за нашата 
држава. Сепак, не знам дали некој од Владата го посети саемот да се 
информира за нивната работа. 

уЧЕСНИЦИ

животна искра, здружение на жените турчинки и Македонското 
здружение за остеопороза

Среќни сме што неколкупати досега сме дел од НВО саемот. Ова 
секогаш е добра шанса да се промовира нашата работа, како еден 
крај на сработеното, од идеја до кампања. Годинава имавме и панел-
дискусија, а почнуваме и со нова кампања за ракот на дебелото црево. 
Саемот на МЦМС е можност да се собереме сите не исто место и да 
размениме искуства, да соработуваме повеќе, да се договориме за 
заеднички проекти, а особено да привлечеме повеќе млади во нашите 
редови кои ќе ја продолжат нашата работа. Последните години, како и 
сега, практикуваме да се претставуваме заедно неколку организации и 
со тоа да ја подобриме нашата соработка. Задоволни сме од условите 
кои ги имаме овде.

Сојуз на извидниците
Сојузот по петти пат се претставува на саемот и задоволни сме што 

преку него имаме можност на граѓаните да им понудиме индивидуално 
да се запознаат со нашите активности. Забележуваме дека секоја година 
доаѓаат сè повеќе млади луѓе, кои се и нашето потенцијално членство 
кон кое сме фокусирани. Затоа му препорачувеме на организаторот да 
има поголема реклама и промоција на можностите на саемот кај оваа 
целна група за да биде заинтересирана да го посети истиот. Можеби 
и кон повозрасните треба поагресивна кампања да се запознаат со 
одржувањето на саемот, бидејќи има капацитет да го посетат многу 
повеќе луѓе, отколку што беа годинава. 
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Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“
„Меѓаши“ секоја година е присутна на НВО саемот и ги презентира 

своите активности пред посетителите. Нашата целна група се 
децата, па и нивното внимание ни е најважно. На штандот, 
годинава, покрај голем број пишани материјали за нашите 
проекти и кампањи, се наоѓаат и голем број ракотворби 
направени од деца кои им го задржуваат вниманието на нивните 
врсници. Задоволни сме од условите и со задоволство ќе 
учествуваме и секоја следна година.

Еко свест, Македонски зелен центар и Грин пауер
НВО саемот е многу корисен за воспоставување вистинска 

комуникација меѓу организациите, не е ни важно дали тие 
работат во иста област. Заради тоа, мислиме дека во иднина 
треба да се поттикнуваат поголем број средби меѓу учесниците, 
кои би наоѓале заеднички идеи за проекти во иднина. Инаку, 
задоволни сме од заинтересираноста на граѓаните и од можноста 
да им ги претставиме нашите активности, ова е одлична можност 
одеднаш голем број луѓе да се запознаат со нашите заложби и 
резултати во зачувувањето на животната средина. Одлично е 
организирано, посетеноста е добра, има за секого по нешто.

 ***
НВО САЕМОт НИЗ БРОЈКИ

На НВО Саемот – 6 форум на граѓанското општество во 
Македонија се претставија 130 организации. Од нив, 97 се здруженија 
на граѓани и фондации, 18 се цркви и верски заедници, 3 меѓународни 
и меѓувладини организации, 1 организација од деловниот сектор и 10 
организации од Република Бугарија, од кои две се национални мрежи.

Во форумскиот дел беа организарани 25 настани, и тоа 16 панели, 2 
тркалезни маси, 4 промоции и презентации и 3 социокултурни настани. 
Во реализацијата на панелите учествуваа и 22 различни претседавачи 
(55 % жени), 56 воведничари од Република Македонија и 2 воведничари 
од други земји (34 % жени). На настаните учествуваа 418 посетители. 
Шестиот НВО саем - Форум на граѓанското општество во Македонија 
го посетија 4.241 граѓанин.
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ПРОГРАМА

Отворање на НВО Саемот – 6 форум на граѓанското општество 
во Македонија

Воведни обраќања: Сашо Клековски, Ивона Кожухарова 
(Бугарија), Ерван Фоуере и Бранко Црвенковски

Претседавач: Даниела Стојанова

ПАНЕЛИ

1. Заедно за еднаквост - стратешка рамка за заедничка акција за борба 
против дискриминацијата/Бугарски искуства за антидискриминација 
Организатор: Куќа на човековите права на Македонија
Воведничари: Мирјана Најчевска, Шпенд Имери, Нели Киријакова 
(Бугарија)
Претседавач: Наташа Постоловска
2. улогата на неформалното образование во градење на кариерата/
Промоција на прирачник „Од идеја до успех“
Организатор: Студентска организација „БЕСТ“, Центар за неформално 
образование „Триаголник“ и Национален совет на жените во Македонија  
(СОЖМ)
Воведничари: Зоран Бабамов, Васил Крстевски 
Претседавач: Сања Пауновска/Гордана Тренковска
3. Спроведување на законот за волонтерство
Организатор: Младинска алијанса – Тетово; Коорганизатор: ПДАС 
„Меѓаши“
Воведничари: Златко Талески, Александар Гумберовски
Претседавач: Небојша Захариески

4. Вклучување на малите малцинства
Организатор: Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Воведничари: Мирјана Малеска, Кенан Хасипи, Џеват Адеми, Илија Димовски, 
Ибрахим Ибрахими
Претседавач: Александар Кржаловски

5. Лекарите постојат за пациентите
Организатор: Полио Плус - движење против хендикеп 
Воведничари: Владо Лазаревиќ, Звонко Јанкуловски
Претседавач: Весна Велиќ-Стефановска
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6. Информираноста и превенцијата од алкохолизмот, никотинизмот, 
наркоманијата и сидата
Организатор: Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и 
наркоманијата на Македонија
Воведничари: Михаил Левенски
Претседавач: Георги Хаџи-Васков

7. Етички кодекс во граѓанското општество
Организатор: ЦСИД „Форум“
Воведничари: Ѓунер Исмаил, Сашо Клековски, Катерина Хаџи-Мицева
Претседавач: Ѓунер Исмаил

8. Надмудри го ракот, биди здрава жена - од идеја, до спроведување/
Скрининг и превенција на колоректалниот карцином - иницијатива за 
измени на Законот за здравствено осигурување 
Организатор: Животна искра и  Македонско женско лоби
Воведничари: Светлана Антеска–Грујоска,  Горан Кондов,  Ѓорѓи Зографски, 
Горан Димитров/Милчо Пановски, Васко Василев, Владимир Лазаревиќ, Ѓорѓи 
Тренковски, Цветанка Иванова
Претседавач: Теута Крашница–Чучкова

9. Неконтролиран урбан развој - живеј зелено 
Организатор: Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар 
Воведничари: Горан Ангелов, Шуип Марку
Претседавач: Анита Војновска

10. Помогнете за да им помогнеме: зависност од алкохол, личен и семеен 
проблем
Организатор: Здрав живот, Скопје
Воведничар: Вангелица Гаврилова, Родна Јанчева, Маријана Дина
Претседавач: Владимир Панзов

11. Колку е инклузивно македонското општество?
Организатор: ФИООМ
Презентери: Емилија Симовска, Петар Атанасов, Анета Јовевска, Наташа 
Габер-Дамјановска, Климе Бабунски, Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ, Василка 
Димовска, Кочо Андоновски
Претседавач: Славица Инџевска

12. Еколошки стандарди во функција на еднаков пристап кон чиста 
животна средина
Организатор: ОРТ - Скопје
Воведничари: Биљана Стевановска, Никола Јовановски, Билјана Ставревска
Претседавач: Весна Јанкова
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13. Играј според правилата - почитувај го законот 
Организатор: Генезис (во рамките на кампањата „Играј според правилата“ 
под покровителство на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје)
Воведничари: Сем Вакнин, Зоран Јачев, Башким Бакиу, Владимир Радевски
Претседавач: Петар Арсовски
14. Афирмативен пристап кон решавање на специфичните потреби на 
Ромките
Организатор: РНВО 2002
Воведничари: Мирдита Салиу, Даница Јованова
Претседавач: Анифа Демировска

15. Дали лицата кои употребуваат дроги имаат еднакви шанси?
Организатор: Македонска мрежа за намалување штети 
Воведничари: Влатко Деков, Кети Тодорова, Ирена Цветковиќ
Претседавач: Елеонора Стојановиќ

16. Игри на среќа врз несреќните - кругот се проширува
Организатор: Полио Плус – движење против хендикеп 
Воведничари: Емина Нурединоска, Славко Лазовски, Борис Шуштариќ 
(Словенија), Звонко Шаврески
Претседавач: Наташа Постоловска   

тРКАЛЕЗНИ МАСИ

1. Даночни закони и граѓански организации
Организатор: Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Воведничари: Славко Лазовски, Александар Бужаровски
Претседавач: Глигор Михаиловски
2. Поглед од друг агол: Ромите и ромските населби – решение, а не 
проблем
Организатор: Хабитат – Македонија
Воведничари: Даница Павловска, Константин Ману
Претседавач: Дарко Булдиоски

ПРЕЗЕНтАЦИИ И ПРОМОЦИИ

1. Европски фармери
Организатор: НВО „Ековита“
Воведничари: Сашко Тодоров
Претседавач: Величе Темелкова
2.  Програма за развој на пчеларството со производство и преработка 
на мед и други пчелни производи во Република Македонија
Организатор: ЗДГКМ „Којнички средби – еснафи“ - Велес и ЗГ „Златна 
матица“ - Кавадарци
Презентер: Љубомир Ракиџиев
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3.  Климатските промени и човековиот развој 
Организатор: Програма за развој на Обединетите нации (УНДП)
Презентер: Анита Коџоман

4.  Позитивни примери на граѓанското општество во Република 
Македонија
Организатор: ПДАС „Меѓаши“
Презентери: Горан Величковски, Гонце Јаковлеска
Претседавач: Драги Змијанац

СОЦИОКУЛТУРНИ НАСТАНИ

1. Заедничко културно наследство на Македонците и на Србите 
Организатор: Здружение на Србите и на Македонците

2. Настан за прибирање средства : Помогнете им на децата Роми да 
одат на училиште
Организатор: ЦИРа и  ХО „Мир“ во соработка со Баирска светлина и 
Черења

3. Најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, децата од 
Дневниот центар за децата на улица и детските работилници
Организатор: ПДАС „Меѓаши“

ИЗЛОжБИ

тема: Еднакви можности – живот без насилство
Организатор: Национален совет на жените на Македонија 
(СОЖМ)

тема: Еднакви можности за сите
Организатор: НВО Саем – Форум на граѓанското општество

тема: Довербата во граѓанското општество
Организатор: Македонски центар за меѓународна соработка 
(МЦМС)
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1 Актив на жените Влаинки „МАНДРА“ - Куманово
2 Акција здруженска
3 БЕСТ Скопје
4 Граѓанска асоцијација „Мост“
5 Граѓанска платформа на Македонија (ГПМ)
6 Грин пауер (Green power)
7 Друштво на пријателство на турските жени
8 Европско движење - Република Македонија
9 Егзодус
10 Еколошко друштво „Кајмакчалан“
11 Еколошко друштво „Опстанок“
12 Еко-свест
13 Елфаско
14 ЕУ РОМА - Тетово
15 Женски културен центар - Куманово

16-
23

Женски центар „Жена на 21. век“: ОЖ „Кумановка“; ХЗ „Мајка“; ЗЖ 
„Коло на српските сестри“; САЖМ - огранок Куманово; Здружение на 
интелектуалната жена-Албанка; ЗЖ „Сирма“; ОЖ „Куманово-Виор“; 
Халча ал брова“.

24 Женско лоби и акција против насилството и трговијата со жени - 
Отворена порта/Ла страда

25 Животна искра
26 ЗГ „Доверба“ - Куманово
27 Здружение за борба против ракот „Борка - за секој нов ден“
28 Здружение за развој и активизам „Аква“ - Струга

29 Здружение на граѓаните за органско производство и екологија 
„Мелагро“

30 Здружение на инженерите по физика
31 Здружение на Србите и на Македонците - КУД „Бранка – Чајка“
32 Златна рака - Тетово
33 ИАЕСТЕ Македонија

34 Културно-информативен центар на Србите во Република Македонија 
„СПОНА“

35 Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП)
36 Македонски зелен центар

уЧЕСНИЦИ ВО ИЗЛОжБЕНИОт ДЕЛ

ЗДРужЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
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37 Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
38 Македонско астрономско друштво
39 Македонско здружение за остеопороза
40 Менса Македонија
41 Млади европски федералисти
42 Младинска алијанса Тетово
43 Младински образовен форум (МОФ)
44 Национален совет на инвалидските организации на Македонија
45 НВО „Ековита“
46 НВО „Карбинци“
47 НВО „Прнар“
48 ОКО - Македонија
49 Организација на жените „Бојана“ - Сарај
50 Организација на жените на град Скопје (ОЖС)
51 Полио Плус - движење против хендикеп
52 Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“
53 Регионален пчеларски сојуз „Виа игнација“
54 Регионален центар за застапување – Делчево
55 Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија
56 Регионален центар за одржлив развој - Кратово

57-
66

РНВО Рома 2002: РАЖМ „Лулуди“ – Скопје; ЦРЗ „Дром“ – Куманово; 
ХДЗР „Месечина“ – Гостивар; ХДЗР „Пхурт“ – Делчево; РКЕЦ 
„Дархија “ – Скопје; Здружение на правата на Ромите – Штип; РОЖМ 
„Даја“ – Куманово; ФРП „Арка“ – Куманово; ХЗРМ „Сонце“ - Тетово

67 Ромска организација на жените од Македонија „ДАЈА“

68 Скопско астрономско друштво

69 Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманијата 
на Македонија

70 Сојуз на жените од комуналните претпријатија на Република 
Македонија

71 Сојуз на извидниците на Македонија
72 Сојуз на НВО „Вавилон“
73 Сојуз на хуманитарните здруженија „Солидарност“
74 СОС Куманово
75 Среќен живот - Тетово
76 Транспарентност Македонија

77 Урбис - Здружение за култура на живеењето и заштита на урбаниот 
простор
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78 Флоренс Најтингел - Куманово
79 Фондација за локален развој и демократија ФОКУС – Велес
80 Фондација за поддршка и развој – Прилеп
81 Фондација за развој на локалната заедница – Штип
82 Фондација Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ)
83 Форум - Центар за стратегиски истражувања и документација
84 Форум на албанската жена
85 Хабитат - Македонија
86 ХО „Деца на светот“
87 ХО „Сончеви зраци“
88 Хуманитарна организација „Ел хилал“

89 Хуманитарно и добротворно здружение на ромската интелигенција 
„Англунипе“ - Тетово

90 Центар за институционален развој (ЦИРа)
91 Центар за локален развој на АНТИГОНЕА – Неготино
92 Центар за одржлив развој „Порта“ - Струмица
93 Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар
94 Центар за поддршка на заедницата – Ресен
95 Центар за развој на заедницата – Кичево
96 Центар за регионални истражувања и соработка „Студиорум“
97 Центар за ромска заедница „Дром“ - Куманово

ЦРКВИ И ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ

98 Асоцијација за градење активно пријателство и емпатија „АГАПЕ“

99 Библиска лига
100 Евангелска црква
101 Евангелско-методистичка црква во РМ - Дијаконија Македонија
102 Еврејска верска заедница во РМ
103 Исламска заедница во Македонија
104 Јеховини сведоци - Христијанска верска заедница
105-
106

Католичка црква
Македонски каритас

107-
109

Македонска православна црква
Македонски православен факултет
Архиепископска свеќоливница

110 Новоапостолска црква во Македонија
111 Нова надеж
112 Срце за животните
113 Универзален живот
114 Христијанска адвентистичка црква
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МЕЃуНАРОДНИ И МЕЃуВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

115 Мисија на Европската Унија

116 Европска агенција за реконструкција

117
„Играј според правилата“ - Генезис (кампања „Играј според 
правилата“ под покровителство на Набљудувачката мисија на ОБСЕ 
во Скопје)

ВЛАДИНИ ИНСтИтуЦИИ

118 Одделение за соработка со НВО при Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Македонија

119 Секретаријат за европски прашања - Влада на Република Македонија

ДЕЛОВЕН СЕКтОР

120 Прокредит банка

ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД БуГАРИЈА

121 SOS Children’s villages Bulgaria
122 Gender Education, Research and Technologies Foundation - Bulgaria

123 Balkan assist association - Bulgaria

124 Creating Effective Grassroots Alternatives - Bulgaria

125 The Atlantic Club of Bulgaria, Manfred Worner Foundation, Bulgarian 
Euro-Atlantic youth club

126 Association “Women without osteoporosis - 21” - Bulgaria

127 National Association Legal Initiatives for Local Government - Bulgaria
128 Education and Business Foundation - Bulgaria

129 National Network for Equal Opportunities administrated by WAD Foun-
dation - Bulgaria

130 Workshop for Civic Initiatives Foundation
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ОРГАНИЗАЦИСКА СтРуКтуРА

ОРГАНИЗАтОР

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) 
го организира НВО Саемот како дел од програмата за работа 
на Граѓанската платформа на Македонија (ГПМ) за 2006/2007 
година.

Во планирањето и организацијата беа вклучени и членките на 
Тематскиот комитет на ГПМ за координација и соработка и други 
граѓански организации.

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Македонски центар за меѓународна соработка: Сашо Клековски, 
Александар Кржаловски, Сунчица Саздовска, Даниела Стојанова, 
Емина Нурединоска, Гонце Јаковлеска, Кренар Кука и Тања 
Хафнер-Адеми.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Сунчица Саздовска (Македонски центар за меѓународна 
соработка)

Савка Тодоровска (Национален совет на жените на Македонија, 
НСЖМ-СОЖМ)

Дарко Алексов (Граѓанска асоцијација „Мост“)
Гордана Пирковска–Змијанац (Прва детска амбасада во светот 

„Меѓаши“)
Тамара Ќортошева (Фондација Институт отворено општество 

– Македонија)
Дилбера Камберовска (Ромска организација на жените во 

Македонија „Даја“)
Ферди Асани (Хуманитарна организација „Ел хилал“)
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СЕКРЕтАРИЈАт

Македонски центар за меѓународна соработка: Даниела 
Стојанова, Кренар Кука, Емина Нурединоска, Гонце Јаковлеска, 
Тања Хафнер-Адеми, Адис Рахиќ, Борис Ристовски, Сузан Шакир-
Сулејмани, Данило Митов, Зденка Виденова, Грамоз Шабани.

ФИНАНСИРАЊЕ

НВО Саемот – 6 форум на граѓанското општество во Македонија 
финансиски го поддржаа Данската црковна помош (Danchurchaid) и 
Фондацијата Институт отворено општество Македонија (ФИООМ), 
организациите учеснички и други. 

БЛАГОДАРНОСт

Организацискиот одбор на НВО Саемот - 6 форум на граѓанското 
општество во Македонија искрено им се заблагодарува на:

◘ организациите кои самостојно ги организираа форумските 
настани и го исполнија отворениот простор за дебати со 
разнообразност на темите;

◘ сите претседавачи и сите воведничари за успешното 
извршување на обврските во форумите, за нивниот висок 
професионализам и волонтерскиот пристап;

◘ организациите/институциите кои изложбениот простор го 
збогатија со својата креативност;

◘ организаторите на социокултурните настани, кои претставувајќи 
ги културните вредности, внесоа дух и ведрина;

  ◘ Европската унија за финансиската подршка на НВО Саемот 
преку Европската агенција за реконструкција.

◘ поддржувачите: Данската црковна помош, Фондацијата 
Институт отворено општество - Македонија (ФИООМ), органи-
зациите учеснички и другите донатори.

Исто така им се заблагодаруваме и на посетителите кои издвоија 
време да ги проследат содржините на НВО Саемот и се надеваме 
дека идниот НВО Саем - Форум на граѓанското општество во 
Македонија ќе биде уште поквалитетен и поразновиден по својата 
содржина.
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