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ДефиницииДефиницииД ф цД ф ц
 Граѓанско општество – дел од 
општествениот простор надвор од 
семејството, државата и пазарот, кој е 
создаден од страна на индивидуални исоздаден од страна на индивидуални и 
колективни акции, организации и 
институции заради постигнувањеинституции заради постигнување 
заеднички интереси (Цивикус, 2009)

 Одржливост - од организација кон др д р ц ј
институција – комплексност на норми и 
однесувања кои опстануваат во подолг 
период и служат на колективно 
вреднувани цели (Упхоф, 1986)
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ДефиницииДефиницииД ф цД ф ц
 Институционален развој – создавање или 

јзајакнување на мрежа на организации да 
генерираат, алоцираат и употребуваат 
(управуваат) човечки материјални и(управуваат) човечки, материјални и 
финансиски ресурси за ефективно да се 
адресираат одредени цели на одржливаадресираат одредени цели на одржлива
основа

 Социјален капитал „агрегат на сегашни иСоцијален капитал „агрегат на сегашни и 
можни ресурси кои се поврзани со 
поседувањето на трајна мрежа на повеќе 
или помалку институционализирани
односи на взаемно познавање и 
признавање (Bourdieu 1986)признавање (Bourdieu, 1986)
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Соработка со СобраниетоСоработка со Собраниетор рр р

 Деловник за работа на Собранието –
можност за учество во работата на у р
работните тела (чл. 122)

 2000 г – Македонско женско лоби 2000 г. – Македонско женско лоби

 2003 г. – Интерпартиска парламентарна 
блоби-група за лицата со хендикеп

 2004 г. - Канцеларија за контакт меѓу ГО и ц р ј у
Собранието
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Соработка со Владата и Соработка со Владата и 
  владините институциивладините институции

2004 О б НВО 2004 г. - Одделение за соработка со НВО во 
Владата
2007 С ј б В 2007 г. - Стратегија за соработка на Владата 
со граѓанскиот сектор
Донесен Закон за здруженија и фондации◦ Донесен Закон за здруженија и фондации

◦ Изменет Деловник на Владата со што предлог-
законите се достапни на веб сајтовите назаконите се достапни на веб-сајтовите на 
органите на државна управа

◦ Претставници на ГО се вклучени во работни◦ Претставници на ГО се вклучени во работни 
групи во повеќе министерства

◦ Дел од министерствата одржуваат консултации◦ Дел од министерствата одржуваат консултации
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Соработка со единиците на Соработка со единиците на 
  локалната самоуправалокалната самоуправа

 Постојат законски можности како и обврска но ретко Постојат законски можности, како и обврска, но ретко 
се сретнува институционален механизам за соработка

 52 % од ЕЛС имаат назначено лице за соработка со ГО 52 % од ЕЛС имаат назначено лице за соработка со ГО, 
22 % соработката ја имаат потврдено со одреден акт, а 
66 % обезбедуваат поддршка (МЦМС, 2009)

 Урбаните општини со поголем капацитет имаат 
попозитивен пристап кон институционализирање на 

б ГОсоработката со ГО, на пример:
◦ Град Скопје - Стратегија за соработка со граѓанските 
организации и воспостави Одделение за соработка и р ц дд р
поддршка на здруженија на граѓани и фондации

◦ Општина Карпош – Стратешки акциски план за соработка
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Соработка со приватен секторСоработка со приватен секторр р рр р р

 Не постои поддршка и развиена меѓусебна Не постои поддршка и развиена меѓусебна 
соработка и доверба

 Недостаток на свест за важноста на граѓанскиотНедостаток на свест за важноста на граѓанскиот 
сектор

 Има напредок во зголемувањето на свеста заИма напредок во зголемувањето на свеста за 
општествената одговорност на претпријатијата

(Национална стратегија, Нац. координативно тело)( ц р ј , ц рд )

 Соработката често е поврзана со финансирање 
активности во културата, спортот и сл. активности у ур , р
кои ја обезбедуваат видливоста на претпријатијата
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ЗиПЗиП
 Основен елемент - Партнерствата (трајни 

) (мрежи) со државата и приватниот сектор (и 
меѓусебно) е основен елемент за ефективно 
граѓанско општество (ГО)граѓанско општество (ГО)

 Изместен фокус - ГО во досегашниот 
развој посветуваше повеќе внимание наразвој посветуваше повеќе внимание на 
градење на социјалниот капитал со 
(странските) донатори, отколку со државата(странските) донатори, отколку со државата 
и приватниот сектор

 Акцент на правна рамка – ГО се фокусираАкцент на правна рамка ГО се фокусира 
на правна рамка која овозможува соработка, 
нешто што е веќе постигнато
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ЗиПЗиП
 Взаемно запознавање и признавање 
Ф- Фактор што недостига –
социокултурни ограничувања, краткиот 
период претходно наведените работи гопериод, претходно наведените работи, го 
прават видлив проблемот на недостаток 
на взаемно запознавање и признавањена взаемно запознавање и признавање

 Од правна рамка кон взаемно 
запознавањезапознавање
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ЗиПЗиП
 Договор меѓу Собранието и ГО – за подрачја 

(комисии) и организации кои ќе соработуваат (пр. 
Хрватска)

ѓ Совет на граѓански организации – консултативно тело 
за Владата, поврзано со одд. за соработка со ГО

Д СЕП ГО ГО Договор СЕП и ГО – за вклучување на ГО во 
евроинтеграциите

Н ј б ЕЛС ГО Национална стратегија за соработка на ЕЛС и ГО

 Форум на бизнис лидери

 Јакнење на секторски и национални платформи и 
сојузи - за натамошно јакнење на кредибилитетот на ГО
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