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ВИЗИЈА И МИСИЈА

ЦелИ И МетодИ

ПорАкА од рАкоВодСтВото

СоЦИЈАлнА кохеЗИЈА И нАМАлуВАње нА 
СИроМАштИЈАтА

Модернизација на образованието

Македонија без дискриМинација

развиени Мали и средни претпријатија – 
раководење со МрФп

ПрИфАтенА културнА рАЗнолИчноСт, 
МеѓуЗАВИСноСт И дИЈАлог 

Македонија - Модел за дијалог на културите

одржлИВ локАлен И рурАлен рАЗВоЈ

водоснабдување на општина јегуновце

градење капацитети за пелагонсикиот плански 
регион

добро ВлАдеење, ПАртИЦИПАЦИЈА И ПолИтИкИ 
нАСоченИ од И кон луѓето

добро управување во Македонија

Вкоренето И дИнАМИчно грАѓАнСко оПштеСтВо

институционален развој на граѓанското 
општество

ПоддржАн еВроИнтегрАЦИСкИ ПроЦеС И 
регИонАлнА СорАботкА

раководење со балканската Мрежа за развој на 
граѓанското општество

партнерства, односи со јавноста и поддршка

поддршка – одржлив МцМс

оргАнИЗАЦИЈА

совет

уо

персонал

извршна канцеларија

неЗАВИСно реВИЗорСко МИСлење

фИнАнСИСкИ ИЗВештАЈ 2010
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визијата на МцМс е мир, хармонија и просперитет на луѓето во 
Македонија, на балканот и глобално.
МцМс ја заснова визијата на универзалните принци пи на 
граѓанско општество и партиципативна демокра тија, владеење 
на правото, рамномерен и одржлив социоеко номски развој, 
ненасилство, почит и меѓузависност и кул  турна разноличност.
Мисијата на МцМс е да предводи и поттикнува промени со нови и 
алтерна тивни решенија на општествените проблеми, кои влијаат 
на другите чинители и кои се вклучуваат во главните текови.

Долгорочни цели на МЦМС се: 
 � социјална кохезија и намалување на сиромаштијата;

 � прифатена културна разноличност, меѓузависност и 
дијалог;

 � одржлив локален и рурален развој;

 � добро владеење, партиципација и политики насоче ни 
од и кон луѓето;

 � вкоренето и динамично граѓанско општество, кое 
влијае на јавните политики;

 � поддржан евроинтеграциски процес и зајакната ре ги-
о  нал на соработка;

 � МцМс, независна организација и организација 
со кредибилитет, способна за силни и ефективни 
партнерства и сојузи засновани на еднаквост (на 
национално, на регионално и на меѓународно ни во);

 � МцМс е атрактивна и иновативна организација која 
учи, со локални корени и глобален поглед.

 

МЦМС активностите ги остварува преку:
 � застапување (информирање, градење свест, едукација; 
креирање и влијание на политики; следење и барање 
одговорност); 

 � развојна поддршка (капацитети и инфраструктура);

 � социјално-хуманитарна поддршка.
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во 2010 година се очекуваше надминување на глобалната економската криза и излез од 
економската рецесија, вклучително и за Македонија, но во европа таа се продлабочи 
со должничката криза и кризата во еврозоната. Македонија имаше напредок, доста 
нерамномерен, во своите еврионтеграциски процеси, но без завршница со членство 
во нато и одредување на датум за преговори за членство во еу, поради спорот со 
грција. годината беше полна со предизвици и за граѓанското општество, пред сѐ од 
аспект на постигнување на неговата одржливост, но и заради актуелни општествени 
прашања.
деловната 2010 година МцМс ја заврши успешно. МцМс имаше вкупен обем 
(портфолио) од 18 проекти и буџет од 74 милиони денари. реализацијата на 
програмското портфолио е одлична - 90 % од планот, а на буџетот 98 %.
во однос на состојбата со граѓанското општество и човековите права, 2010 г. ја одбележаа 
дебатите и донесувањето на значајните закони, за здруженија и фондации, како и за 
спречување и заштита од дискриминација. двата закони беа долги години на дневниот 
ред на граѓанското општество и на МцМс. неуспешни обиди за нивно донесување 
имаше во 2006 г., односно 2005 г. донесувањето на двата закони предизвика дебата во 
граѓанското општество, а зсзд предизвика и поширока општествена расправа.
дебатата за двата закони ги нагласи разликите во граѓанското општество, не толку во 
содржината, колку во пристапот, посебно меѓу ФиооМ и МцМс.
оваа година заврши програмата водоснабдување на општина јегуновце (вој), со 
што се заокружи една од најстарите и најпрепознатливите активности на МцМс од 
основањето до сега – водоснабдувањето на селата посебно во ридско-планинските и 
други маргинализирани региони.
во голема мерка и заради споменатите закони, продолжи и се интензивира соработката 
во рамките на граѓанскиот сектор (мрежите гпМ, Мбд и бцсдн) и со државните 
институции, преку учеството во заедничкиот комитет за граѓанско општество на еу-рМ, 
националниот совет за европски интеграции, но и со директни средби со пратеници 
и претставници на надлежни министерства. се интензивираше и соработката со 
државната комисија за спречување на корупцијата. заедничкиот комитет за граѓанско 
општество на еу-Македонија одигра значајна улога во процесот на европските 
интеграции на република Македонија. на крајот од 2010 г. МцМс повторно беше 
избран за член на зкк во новиот мандат.
МцМс како дел од граѓанското општество се соочува со истите предизвици, промени 
и проблеми. МцМс докажа дека има висок капацитет за прилагодување на брзите 
промени кои се случуваат во општеството. МцМс во 2011 година, го завршува 
среднорочниот период (од 2008 г.). слична е состојбата и со двете организации со 
кои МцМс раководи – МрФп и бцсдн. 2011-та година е годината во која ќе заврши 
целосното реструктурирање на изворите на финансирање (и поддршка) и на 
внатрешната организација на МцМс. тоа, во 18-та година на постоење ќе ја обезбеди 
неопходната подготовка на МцМс за соочување со новите предизвици.

александар 
кржаловски 
извршен директор

сашо 
клековски 
прв извршен директор
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МодернИЗАЦИЈА нА обрАЗоВАнИето

целта е да се придонесе кон унапредување на квалитетот 
на наставата и зголемување на учеството во наставата во 
училиштата.
 
во текот на 2010 г. беа реновирани две основни училишта во 
руралните заедници: ангелци и кукуречани, додека другите 
две во конче и црнилиште, добија книги и нагледни средства. 
проектот е продолжение на активностите кои се реализираа 
претходните три години. сокотаб во соработка со своите 
партнери обезбеди нови средства за понатамошно реновирање 
на руралните училишта во региони каде преовладува произ-
водството на ориентален тутун. 
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учИлИштето ќе СлужИ  
Во СледнИте 100 годИнИ

„кога ќе заврнеше дожд, чичко ѓорѓе веднаш трчаше 
наоколу и ставаше кофи на местата каде што протекуваше 
кро вот“ – вака најживописно шес то оделенецот петар ја 
опи  ша состојбата на училиштето гоце делчев во с. анѓелци, 
пред реновирањето. но про текувањето сега е минато, па 
затоа петар, облечен во народна носија од струмичкиот 
крај, со насмевка раскажува за неволјите на домаќинот и 
на сите што работеле или учеле во училиштето.
околу 150 учениците на ова основно училиште веќе неколку 
месеци учат во подобри услови. тие, со помош на нивите 
наставници и родители се подготвија и на 14 декември 2010 
година ги пречекаа гостите што дојдоа да им честитаат за 
успехот. Ходникот беше претесен да ги собере задоволните 
родители, дојдени да ги слушнат и видат точките што ги 
подготвиле нивните деца. Малку на македонски, малку на 
турски, оти во училиштето учат и деца од турската етничка 
заедница, се нижеа песни, рецитации, ора, ритмички 
точки, драми...

гостите, министерот за образование и наука, никола 
тодоров, претставниците на донаторите МцМс и тика 
и градоначалникот на општина василево им посакаа 
на учениците и наставниците уште долги години да го 
користат училиштето и да постигнуваат одлични резултати. 
училиштето е изградено во 1946 година и делумно 
реконструирано во 1997 година. со оваа реконструкција 
обновени се внатрешните и надворешните ѕидови, подот, 
кровот, таваните, прозорците и вратите, поставена е нова 
електрична инсталација и инсталација за парно греење.
„во вакво училиште е задоволство да се учи и работи“, 
рече во своето обраќање директорката гордана јанева.

сл.1 Од програмата што наставниците и децата ја подготвија 
за нивните гости
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ноВИ ПроЗорЦИ ЗА учИлИштАтА  
Во оПштИнА АеродроМ

на крајот на октомври 2010 година, во оу „браќа Миладиновци“, 

во скопје, се одржа последната форумска сесија, во рамките 

на програмата Форуми во заедницата во општина аеродром.

во периодот од октомври 2009 до април 2010 година се 

одржаа 7 форумски сесии, на кои во просек учествуваа по 

120 учесници. од предлог идеите, жителите на општината ги 

изгласаа проектите: реконструкција на прозорци и врати во 

основните училишта „блаже конески“, „браќа Миладиновци“, 

„гоце делчев“ и градинката „изворче“. беа заменети вкупно 

307 прозорци и врати што ќе овозможи поквалитетно одвивање 

на наставата и подобрување на енергетската ефикасност.

„во овој процес бев вклучен од самиот почеток, ка-

ко претставник на граѓански те организации, рече доне 

николовски, претседател на сојузот за превентива од 

алкохолизам,  никотинизам и наркоманија на Македо нија. 

„сметам дека целиот процес се одвиваше мно гу успешно, 

објективно, со голема активност од сите структури, како од 

граѓаните, наставниците и претставниците на  општината. овој 

проект успешно се реализираше, и покрај тоа што има и други 

проблеми, но тие се надевам ќе се решаваат со програмата на 

општината. сметам дека и понатаму граѓаните треба да бидат 

вклучени во одлучувањето и развојот на општината“, ни изјави 

николовски.

вкупната сума на проектот изнесуваше околу 7,5 милиони 

денари, обезбедени од швајцарската агенција за развој и 

соработка (сдц) и општината аеродром. МцМс го водеше 

целиот форумски процес.

сл.2 Новите прозорци за подобро здравје на учениците и заштеда 
на енергијата
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целта на програмата е пона-

тамошен раз    вој на поддржувачка 

околина за ед накви можности 

на сите луѓе, односно недис кри-

минација во Македонија.

оваа програма се реализираше во најголем дел во рамките на сојузот 

Македо нија без дискриминација, чиј основач и една од 10-те членки 

е МцМс. една од најзначајните активностите беше донесувањето на 

законот за спречување и заштита од дискриминација. беше објавена 

и промовирана публикацијата „анализа на меѓународните стандарди и 

најдобри практики и постоечките национални закони, политики и планови 

на антидискриминаторската леги слатива“, а беше подготвен и извештај 

за состојбата со дискриминација во Македонија во 2009 и 2010 г. се 

организираше и студиска посета во брисел, белгија, на тема „јакнење 

на капацитетите за борба против дискриминација“ за 12 претставници од 

различни државни институции и го. 

донеСен ЗАконот ЗА СПречуВАње И ЗАштИтА од 
дИСкрИМИнАЦИЈА

МцМс активно учес тву ваше на седниците на со  браниските комисии на 

кои се дискути ра ше пред   ложениот за конот за спре чување и заштита од 

дис  кри минација (зсзд) и во рамките на сојузот Ма кедонија без дис  кри-

ми нација, предложи 33 аманд  мани, од кои по ло  вината беа прифатени. по 

донесувањето на зсзд се организираа и работилници на националното 

координативно тело за недис криминација, на кои се дискутираше за 

формирањето на комисијата за заштита од дискриминација. беше 

организирана и работилница „предизвици за спро ведувањето на законот 

за спречување и заштита од дискриминација“. 

МАкедонИЈА беЗ 
дИСкрИМИнАЦИЈА

сл.3 Сојузот МБД беше многу активен во процесот на формулирање и носење на 
Законот
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СПроВедено ИСтрАжуВАњето „дИСкрИМИнАЦИЈА 
По оСноВ нА етнИчкА ПрИПАдноСт“

МцМс со финансиска поддршка на обсе, а во соработка со 

секретаријатот за спроведување на охридскиот рамковен договор 

при владата на рМ го спроведе истражувањето дискриминација 

по основ на етничка припадност. во публикацијата е направен 

преглед на законската регулатива за дискриминација, како 

и истражување на дискриминацијата во различни области: 

вработување, образование, добра и услуги, социјална заштита и 

здравство, и медиуми. 

најчести области на дискриминација, според личните искуства 

на граѓаните, се: работните односи (вработувањето), услугите 

во јавниот сектор (јавна администрација, а особено полицијата 

и здравствените услуги), но и во приватните услуги (кафе-

барови, дискотеки, базени), како и образованието. за сите 

испитувани поединечни сектори преовладуваат мислењата дека 

има дискриминација, со тоа што за четири сектори (здравство, 

образование, правосудство и безбедност/полиција) тоа се и 

мнозински мислења (над 50% од испитаниците).

амбицијата на овој документ е согледување на реалностите од 

аспект на достапни податоци, коментирање инцидентни појави 

за кои во јавноста имало перцепција за дискриминација по 

етничка основа и укажување на потенцијалните области на можна 

дискриминација на кои во иднина треба да се обрне внимание.
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МцМс ги врши сите ра-
ко водни, стручни и адми-
нистратив ни работи за Ма  ке -
донска развојна фон  дација 
за прет при јатија (МрФп).

во 2010 година исплатени 
се 197.249.682 Мкд за 966 
клиенти. реализацијата оваа 

година е за 4,6% повеќе во однос на планираниот годишен износ на 
кредитни исплати, а 86,2% во однос на планираниот број на нови 
клиенти во 2010 г.  со овие кредити поддржани се 1.748 работни 
места, а со користењето на кредитите во правец на проширување 
на својата дејност, овие претпријатија планираат да вработат 
нови 147 работници. со последното, вкупно достигнатиот број на 
корисници до 31.12.2010 г. изнесува 8.820, со што се поддржани 
вкупно 14.627 постојни и 2.994 планирани работни места.

реализирана е студиската посета на словенија за ипард за 
претставници на финансиски институции, а обезбедена е и 
финансиска поддршка за изработка на софтвер за оценка на 
микрокредити.

МрФп обезбеди програмска и организациска поддршка за 
спроведување на програмските активности на сск, сксзМ и на 
групата за развој на подсекторот домат и пиперка до 2011 година. 
во соработка со центарот за развој на нови бизниси (бсц), МрФп 
го спроведе анкетирањето како дел од процесот на најголемото 
истражување за претприемништвото во светот (геМ) за 2010 г.

на крајот на полугодието остварен е вишок на приходи над расходи 
во износ од Мкд 34.948.097, што претставува 6,2% повеќе во 
однос на планираното на годишно ниво.

повеќе информации за постигнувањата на МрФп можете да 
најдете на www.mrfp.org.mk

рАЗВИенИ 
МАлИ И СреднИ 
ПретПрИЈАтИЈА – 
рАкоВодење  
Со МрфП

сл.4 Од посетата на млекарницата Целеиа при студиската посета на 
Словенија
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МАкедонИЈА – Модел ЗА дИЈАлог нА културИте

цел на програмата е подобрување на меѓуетничките односи низ институцио-
нализирање успешни модели. 

во оваа година, беа спроведени три проекти во рамките на оваа програма: 
Мост; јакнење на дијалогот преку охридскиот рамковен договор; и анализа на 
спроведувањето на охридскиот рамковен договор. 
во проектот Мост беа спроведени првите четири од осумте студиски посети за размена 
на искуства помеѓу Македонија и северна ирска.студиските посети беа фокусирани 
на реформите спроведени во областите полиција и правда и на локалната самоуправа.  
во соработка со ади, гостивар, беше подготвена анализа на тема „интеграцијата 
на немнозинските заедници под 20 % на централно и на локално ниво преку 

правната легислатива во институциите во Македонија“. 

У т Р аК Л У нР нФ тП и а е а

и а од ј Л Г

а о тЛ ЧР з и н С ,
е иУ а н СМ Ѓ з в С о т и
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СтудИСкИ ПоСетИ ЗА локАлнАтА САМоуПрАВА

годинава се одржаа две разменски посети фокусирани на 

искуствата од функционирањето на локалната самоуправа, едната 

во Македонија и другата во северна ирска.

првата посета се реализира во октомври во Македонија. 

делегација од 12 претставници од округот омаг, од северна ирска 

и градот слиго од република ирска ги посетија општините зафатени 

со конфликтот од 2001 година и имаа средби со претставници на 

Министерството за локална самоуправа, зелс и други.

„го идентификувавме предизвикот на испорака на услугите во 

поделено општество. испораката на тие услуги на демократски 

начин, открива поддршка на мнозинството и малцинството и исто 

така открива институционални, административни и финансиски 

разлики. генералниот впечаток е дека непристрасноста е 

најважниот стандард и основно барање на граѓаните“, вели 

Џо леонард, претседавач на советот на слиго. според него 

фрустрациите најчесто растат заради финансиски ограничувања 

и се артикулираат како етничка доминација. „политичката 

корупција се чини дека е проблем во донесувањето на одлуките и 

во процесот на финансиска алокација“, додава тој.

во декември, 13 прет  ставници од собра нието на република 

Македонија, Минис терство за локална самоуправа, универ зитетот 

на југо источна европа, опш  ти   ните тетово, је   гу  новце и теарце; 

заедницата на единиците на локалната самоуправа и граѓанските 

организации „центар за едукација и развој“ од теарце и МцМс 

беа во посета на омах (северна ирска). „со посетата на северна 

ирска имав прилика да се запознам со поразлични општествени 

односи и чинители од оние во република Македонија. јас не 

сум политички аналитичар, но мој впе чаток е дека разли ки те 

во северна ирска потешко ќе можат да се „испеглаат“ и покрај 

континуираните обиди на поединци и групации“, вели војислав 

антовски од општина јегуновце.

сл.5 Учесниците и домаќините на студиската посета во Омаг, Северна 
Ирска
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целта на програмата е 
да се обезбеди пристап 
до доволни количини на 
здрава вода за пиење во 
заедниците од општина 

јегуновце. Фокусот беше подобрување на водоснабдувањето во 12 села 
од поранешната општина јегуновце, како и во с. озормиште од општина 
желино.

ноВ ВодоВод ЗА 12 нАСеленИ МеСтА 

на 23 октомври 2010 година во јегуновце беше пуштен во употреба 
новиот водовод со кој доволни количини здрава вода за пиење добија 
речиси 8.500 жители на 12 населени места. 
завршувањето на овој водовод, им стави крај на проблемите на 
жителите со бактериолошки неисправна вода која може да го загрози 
нивното здравје. 
„нашите граѓани го чувствуваат овој проект како свој“, рече тони 
коцески, градоначалник на оп штината јегуновце. 
тој им се заблагодари на граѓаните кои овоз мо жиле без на до мест да 
помине тра сата на водоводот низ нивни от приватен имот. 
Финансиите за изградба на водоводот се обезбедени од кралството 
норвешка и владата на република Маке донија. 

„Чиста вода за сите е пред услов за благосостојба и про сперитет“, рече 
во свое то обраќање норвешкиот ам ба    садор, кјетил паулсен.
на отворањето се обрати премиерот на владата на рМ, никола груевски. 
„овој проект, како и многу други што ги поддржуваме, јасно говори за 
посветеноста на владата да ги решава проблемите на граѓаните“, рече 
тој. „предизвикот за жителите на јегуновце допрва престои“, рече во 
своето обраќање сашо клековски, прв извршен директор на МцМс, 
„тој е одразен во слоганот ’Чиста сметка – здрава вода’. се надевам 
дека овој тригодишен труд ќе се одржува како што треба“, додаде тој.

ВодоСнАбдуВАње нА 
оПштИнА ЈегуноВЦе

о а еЛ К Л нд вР Ло д Ж и
а в јР з оУ а еР Р Л ни

сл.6 Од лево: Никола Груевски, Тони Коцески, Кјетил Паулсен, Сашо Клековски 
и Абдулаќим Адеми
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целта е зајакнати ка-
пацитети на актерите 
кои придонесуваат кон 
одржливоста и развојот 
на пелагонискиот пла-
нски регион. до крајот 

на годината се одржа промоција за проектот и обуки: за развивање 
на проекти, за правни и организациски аспекти на јавно - приватните 
партнерства и за бизнис вештини и можности за финансирање бизниси.

ПроМоЦИЈА нА Проектот

на крајот на септември 2010 година, во домот на културата во битола, 
со промотивна конференција започна спроведувањето на проектот 
институционална надградба за координација и поддршка на бизнис 
активностите во пелагонискиот плански регион. „сите заедно ќе 
креираме динамичен развој кој ќе биде корисен за сите 240.000 жители 
на регионот. Ќе градиме партнерства во текот на цела година за да траат 
во сите наши следни години“, рече емилија ѓероска, раководител на 
центарот за развој на пелагонискиот плански регион. целта на проектот 
е да се воспостават организирани и структуирани тимови за секоја 
општина и за центарот кои ќе бидат способни да ги координираат и 
поддржат бизнис активностите во регионот. проектот е одговорност на 
центарот за развој на пелагонискиот плански регион, а МцМс ќе ги 
спроведува обуките за општинската администрација и бизнис секторот. 
  

проектот е финансиски 
поддржан од бирото за 
регионален развој како 
дел од програмата за 
рамномерен реги онален 
развој на Ми нистерство-
то за локална самоупра-
ва на рМ. средствата се 
обезбедени од буџетот 
на рМ и општините во 
пелагонискиот плански 

регион: битола, прилеп, ресен, крушево, демир Хисар, новаци, Могила, 
долнени и кривогаштани.

сл.8 На обуката за јавно - приватно партнер-
ство присуствуваа 54 претставници од 
јавниот и приватниот сектор.

грАдење кАПАЦИтетИ  
ЗА ПелАгонИСкИот 
ПлАнСкИ регИон

сл.7 Започнувањето на проектот предизвика 
голем интерес кај градоначалниците на регионот
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добро уПрАВуВАње Во МАкедонИЈА

целта на програмата е зголе  ме на одговорност на институциите, гра ѓанските 
организации и гра ѓаните. 
оваа година дел од спроведените активностите беа: студиска посета во албанија на 
тема „партиципативно буџетирање“ организирана во соработка со ади; две обуки за 
здружението за заштита и едукација на деца и млади роми „прогрес“на темите „вовед 
во креирање на политиките и развој на медиумските вештини“ и „креирање и оценка 
на јавните младински политики“. на обуките учествуваа 34 млади, а беше подготвен и 
испечатен прирачникот „Младите-креатори на политики“. беше објавен и промовиран 
извештајот за состојбата со корупцијата во бугарија со наслов „злосторство без 
казна“. на тема „Механизми за борба против корупцијата –искуства од бугарија“ беа 
организирани четири информативни настани во битола, гостивар, велес и струмица. 
во соработка со обсе беше подготвена анализа за јавно и транспарентно донесување 
на закони која содржи компаративен дел со искуства од повеќе земји од европа. со 
цел да се воспостават партиципативни пристапи за определување на приоритетните 
потреби во заедниците во 2010 г. МцМс спроведуваше форуми во шест општини: 
ресен, битола,  аеродром, берово, радовиш и конче. 

,
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ПАртИЦИПАтИВно буџетИрАње 

МцМс во партнерство со асоцијацијата за демократски иницијативи 
(ади) од гостивар, во април 2010, во тирана, република албанија, 
организираше сту   диската посета на те ма партиципативно буџети ра-
ње. учесници на обуката беа единаесет претставници од собранието и 
владата на република Македонија, локалната самоуправа, универзи-
тетот „American College“  и  неколку гра ѓански организации. целта на 
студиската посета беше да им се овозможи на учесниците да се запознаат 
со најдобрите практики за партиципативен пристап во набљудувањето 
и оценката на буџетскиот процес во република албанија.
релевантните државни институции и граѓански организации на 
учесниците им ги претставија правната регулатива и искуствата при 
имплементацијата на партиципативното буџетирање на национално 
и локално ниво. учесниците го посетија здружението на општините 
на албанија, парламентот, а имаа средби и со претставници од 
парламентарната комисија за економија и финансии. во Министерството 
за финансии им беше претставен процесот на подготовка на бу-џетот 
и новиот пристап кон програмски буџетски процес. дел од добрите 

практики беа во граѓанскиот сектор. учесниците го посетија институтот 
за урбано истражување кој го имплементираше парти ци па тив но 
буџетирање во три ло кал ни заедници. го посетија и институтот за научно 
истражување „Co-Plan“.  

ПрИрАчнИк ЗА ПАртИЦИПАтИВно буџетИрАње

МцМс во соработка со американ колеџ од скопје го издаде прирачникот 
за партиципативно буџетирање чии автори се доц. д-р никица Мојсоска 
- блажевски и м-р Мишо николов. публикацијата им е наменета на 
граѓанските организации, државните службеници, студентите и општо 
на јавноста за да им помогне да се запознаат со основните и факти за 
буџетот на република Македонија, за економијата на јавните пари и 
за концептот на партиципативно буџетирање. таа треба да овозможи 
буџетот да биде лесно читлив, а граѓаните да станат активни чинители 
во дебатата за буџетот, како националниот така и локалните.

сл.9 Учесниците на студиската посета во Албанија
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МехАнИЗМИ ЗА борбА ПротИВ коруПЦИЈАтА  
- СтудИСко ПАтуВАње

МцМс во соработка со центарот за проучување на демократијата (цсд) од 
софија организираше студиска посета на тема: „антикорупција – механизми 
за борба против корупцијата, искуството и предизвиците на бугарија“. 
посетата се одвиваше во ноември 2010 година, во софија, република 
бугарија. во македонската делегација учествуваа: тројца пратеници од 
собранието на република Македонија, претседателот на републичкиот 
судски совет, јавниот обвинител за орга низиран криминал, прет седа телот 
на дкск, претставник од генерален секретаријат на влада, претставник од 
одделот за организиран криминал и корупција при Мвр, претставник од 
зелс и четворица претставници од граѓанскиот сектор. 
целта на посетата бе ше 
учесниците да доби-
јат целосна слика за 
меха низмите за борба 
против корупцијата во 
бугарија ка ко земја 
членка на еу и да 
слушнат за искуството 
и предизвиците на 
бугарија во спра-
ву  вањето со коруп-
цијата. ова треба да 
при    донесе за подобро 
за познавање со про блемите поврзани со корупцијата со кои што република 
Македонија може да се соочи во иднина. учесниците имаа можност да се 
сретнат со претставниците на: инспекторатот на врховниот судски совет, 
врховното касационо обвинителство и инспекторатот при Министерството 
за внатрешни работи кои што се задолжени за спроведување на механизмите 
за борба против корупцијата во република бугарија, националната 
асоцијација на општините кои имаат активна улога во креирањето 
политики и правила за намалување на корупција на локално ниво. исто така 
учесниците имаа можности да присуствуваат и на заседание на комитетот 
за спречување на корупцијата, конфликтот на интереси и парламентарната 
етика во парламентот на република бугарија.

МцМс го реиздаде и промовира извеш-
тајот за борба против корупцијата и 
организираниот криминал во бугарија 
„злосторство без казна“.  извештајот e 
подготвен од центарот за проучување на 
демократијата од бугарија.  на овој начин, 
МцМс сака да придонесе кон анализа на 
политики и расправи за битни општествени 
прашања со фокус на корупцијата.

„ЗлоСторСтВо беЗ кАЗнА“
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ИнСтИтуЦИонАлен рАЗВоЈ нА грАѓАнСкото оПштеСтВо

целта на програмата е креирање овозможувачка околина за ефективно функци-
онирање на граѓанските организации.

оваа година дел од спроведените активности беше донесувањето на новиот 
закон за здруженија и фондации (ззФ). МцМс подготви посебно мислење, а за 
него беа организирани пет информативни настани во пет града на кои учествуваа 
98 претставници од го. беше организирана студиска посета во белград, на која 
учествуваа седум претставници на релевантните државни институции во чија 
надлежност е подготвувањето на подзаконските акти и спроведувањето на законот. 
објавена е публикацијата „Финансирање  на граѓанските организации од страна на 
државата“, а подготовен е и извештај за спроведувањето на стратегијата за соработка 
на владата со граѓанскиот сектор. спроведената организациската анкета резултираше 
со истражувачкиот извештај „самоперцепција за граѓанското општество“. освен 
тоа, беа спроведени три анкети: Македонски општествени вредности; довербата во 
Макеоднија и и општествената одговорност на граѓаните. одржани  се две седници 
на заедничкиот консултативен комитет (зкк) на граѓанското општество на република 
Македонија и европската унија. МцМс спроведе девет обуки и консултации за 132 
претставници на организации на граѓанското општество, државни и јавни институции. 
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донеСен ноВИот ЗАкон  
ЗА ЗдруженИЈА И фондАЦИИ

законот за здруженија и фондации (ззФ) е еден 

од најважните закони за граѓанското општество во 

Македонија. тој  е основниот закон што ја регулира 

работата на граѓанските организации. уште од 

далечната 1995 година, МцМс е посветен на 

подобрувањето на правната рамка за граѓанското 

општество. МцМс учествуваше од самиот почеток во 

подготовка на текстот на новиот закон, во рамките на 

работната група на Министерството за правда, а исто 

така нејзини претставници учествуваа и на седниците 

на комисијата за политички систем и односи меѓу 

заедниците и законодавно-правната комисија. 

главните новини што ги носи законот за здруженија 

и фондации се: проширувањето на правото и сло-

бодата на здружување, намалувањето на товарот 

врз здруженијата во смисла на задолжителен број 

органи, подобрувањето на мерките за генерирање 

приходи, придонесот кон доброто управување и 

транспарентноста, појаснувањето на одредбите низ 

поимник, ориентираноста кон решавање проблеми 

од праксата итн.

со цел, поголема информираност на граѓанските 

организации за новиот закон и новините, во мај и јуни 

2010 година беа организирани пет информативни 

настани за ззФ во битола, гостивар, струмица, велес 

и скопје, на кои учествуваа 98 претставници од 

граѓанските организации. 

сл.11 Од информативниот настан за ЗЗФ во Скопје
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ПродолжИ Со рАботА Зкк ЗА грАѓАнСко 
оПштеСтВо нА еу И реПублИкА МАкедонИЈА

во 2009 година започна со работа заеднички консултативен 
комитет (зкк) на граѓанското општество на еу и република 
Македонија. зкк е заедничко консултативно тело кои има цел 
да ги набљудува односите помеѓу еу и република Македонија 
од гледна точка на граѓанското општество. зкк ги промовира 
контактите и дискусијата помеѓу претставниците на граѓанското 
општество на двете страни по прашања од заеднички интерес. во 
текот на 2010 година се одржаа три седници на зкк.
Македонија беше до ма  ќин на втората сред ба на заедничкиот 
консул та ти вен коми тет, кој се одржа во февруари во скопје. 
на средбата обраќања има Џелал бајрами, министер за труд и 
социјална поли тика, васко наумовски, вице-премиер за европски 
прашања,  ерван Фуере, шеф на делегацијата на еу во рМ и 
специјален претставник на еу, како и двајцата со-претседатели, 

владимира дрбалова и сашо клековски. на втората средба беа 
презентирани извештаите за економските и социјалните права, 
а беа усвоени и заклучоци кои опфаќаат неколку сегменти: патот 
на република Македонија кон европската унија, економските и 
социјалните права, политиките за социјална инклузија и идните 
активности.
третата средба се одржа на 8 јули во брисел. на состанокот беше 
презенти ран и дискутиран извештајот за транспортната политика. 
состанокот заврши со усвојување две групи заклучоци. првата се 
однесува на патот на Македонија кон еу, додека втората група 
заклучоци се однесува на транспортната политика. 
во септември се одржа завршна средба на членовите на зкк од 
Македонија во мандатот 2009-2010 г., на која се презентираше 
извештајот за работата на зкк за периодот декември 2007 – 
јули 2010 г. МцМс беше избран за член на зкк и во следниот 
двегодишен мандат. 

сл.12 Од лево: Ерван Фуере, Џелал Бајрами, Сашо Клековски, Владимира 
Дрбалова и Васко Наумовски



22

балканската мрежа за развој на граѓанското 
општество (бцсдн) ја со чинуваат 12 граѓански 
организации од 9 земји од балканскиот ре-
гион: албанија, босна и Херцеговина, црна 
гора, Хрватска, косово, Македонија, романија, 
словенија и србија. МцМс раководи со 
извршната канцеларија на бцсдн. 

во 2010 г. се зачлени институтот за демократија и медијација (идМ) од албанија, 
а започната е и процедура за прифаќање на членство на тусев од турција. беше 
реализирано истражување за состојбата со граѓанскиот дијалог во земјите во 
регионот кое беше презентирано преку политички документ (полиси пејпр). беа 
воспоставени и нови контакти со мрежи како алда (асоцијација на агенции за 
локална демократија) и цеецн (граѓанска мрежа на централна и источна европа), 
оневорлдсее, а мрежата беше промовирана на неколку настани како позитивна 
пракса во регионалното вмрежување на го. 

грАѓАнСкИот дИЈАлог нА ЗАПАден бАлкАн

бцсдн ја објави публикацијата 
„алката што недостасува? раз вој 
и функционирање на гра ѓанскиот 
дијалог на западен бал кан“, 
стра тешки документ кој е про-
должение на напорите на бцсдн 
да им понуди и на локалните и на 
меѓународните засегнати страни, 
особено на инсти туциите на еу, 
анализа и препораки за развој на 
граѓанското оп штество на балканот 
со фокус на неговата улога во 
процесот  на пристапување кон еу. 
документот се фокусира на ана ли зирање на тековната ситуација во развојот и функци-
онирањето на граѓан скиот дијалог во седумте земји од западен балкан во процес на 
(прет) пристапување кон еу. понатаму, дава заклучоци за тоа како политиката за про -
ширување на еу би можела да даде по добра поддршка на те ковните локални на пори 
и на регионално и на национално ниво со препораки на кои подеднакво ќе се осврнат 
сите три засегнати страни – ек, националните влади и граѓанското општество. 
документот е подготвен со поддршка на укаид од Министерството за меѓународен 
развој на велика британија (дФид) и балканскиот фонд за демократија (бтд). 
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рАкоВодење Со 
бАлкАнСкАтА 
МрежА ЗА рАЗВоЈ 
нА грАѓАнСкото 
оПштеСтВо

сл.13 „Алката што недостасува“ беше промовирана 
во Брисел
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одноСИ Со АктерИте

соработката на МцМс се одвиваше 
со домашни организации и инсти-
туции, со агенциите членки на свет-
скиот совет на црквите и со други 
странски организации.

советот на гпМ донесе одлука за регистрација на гпМ. МцМс активно 
учествува во подготовката на потребните документи за регистрација 
на гпМ, пред сѐ на предлог-статутот. во ноември МцМс и неговиот прв 
извршен директор, сашо клековски беа повторно избрани за членови во 
зкк за следниот двогодишен мандат. .

во 2010 год. членките на 
сојузот „Македонија без 
дискриминација“ ра   бо теа 
интензивно на подготовката 
и лоби ра њето за законот 
за спре чување и заштита од 
дискриминација. 

активностите по доне су-
вањето беа фокусирани на 
последователните чекори 
за негово спроведување.

продолжи интензивната соработка со државните институции, најмногу 
заради активностите за поддршка и лобирање на законите за здруженија 
на граѓани и фондации и за недискриминација.  

одборот на директори учествуваше и во консултациите на секторот за 
европски прашања (сеп) за националната програма за усвојување на 
правото на европската унија, односно за неговата ревизија за 2010 г. МцМс 
учествуваше и во консултациите на сеп за програмирањето на ипа 2011. 
МцМс во 2010 г. започна поинтензивна соработка со државната комисија 
за спречување на корупција, која се формализираше со потпишување 
меморандум за соработка. претставници на МцМс членуваат во работната 
група за подготовка на државната програма за превенција и репресија 
на корупцијата и државната програма за превенција и намалување на 
појавата на судир на интереси 2011 – 2015.

александар кржаловски, извршниот директор на МцМс продолжи со 
активното учество во нсеи, како претставник на гпМ. 

регионалната соработка МцМс пред сѐ ја остварува преку балканската 
мрежа за развој на граѓанското општество. 

одноСИ Со ЈАВноСтА

во текот на 2010 година издадени се 12 броја на е-билтенот. годишниот 
извештај е издаден во електронска форма (на цд) на македонски, на 
албански и на англиски јазик. веб-страницата постојано се ажурира, а 
дел од нејзините содржини се публикуваат и на други социјални медиуми, 
овозможувајќи на тој начин поголема видливост на работењето на МцМс. 

ПАртнерСтВА, 
одноСИ Со 
ЈАВноСтА И 
ПоддршкА

сл.14 Една од средбите на Националното 
координативно тело
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ПрИСтАП кон ИЗВорИ нА 
фИнАнСИрАње

во 2010 г. се подготвени и поднесени 
вкупно 19 нови апликации, од кои 

осум беа предлози за проект (грантови), шест за испорака на услуги и пет за 
изразување интерес за учество на повиците за услуги. 
 
ВолонтерСтВо И ПрАкСА

интересот за волонтирање во МцМс се зголемува, така што во 2010 г. имаше 
вкупно 27 пријави за волонтирање. во 2010 г. имаше осум волонтери, кои беа 
селектирани врз основа на нивниот интерес и потребите на МцМс. американ 
колеџ побара соработка за прием на студенти на практична настава во МцМс. 

бИдете АктИВнИ – ВолонтИрАЈте!

„пред  да започнам со волонтирање истражував на интернет за граѓанските 
организации во Македонија и за нивните цели“, вели симона огненовска, 
една од волонтерките. „МцМс го задржа мојот интерес  бидејќи имаше 
одлично организирана веб страна на која можев да ги најдам сите 
потребни информации што за мене е показател за функционирањето на 
организацијата“, вели симона.
за дел од волонтерите ова е пр во посериозно ис кус тво. сепак, спо ред нив, 
при лагодувањето не е тешко. 

„пријатната атмосфера, мож-
носта за слободно изразување 
идеи, постојаната поддршка 
и трпение од страна на вра-
ботените кон нас неискусните 
волонтери придонесе брзо да се 
вклопиме во средината на МцМс 
и да се стекнеме со најразлични 
знаења“, вели симона.
„има многу работи кои можат 
да се научат, а кои досега не сум 
ги знаела“, вели александра 
тилевска. „добив повеќе 
информации, за начинот на 

реализирање проекти, што вклучува, како се формулираат целите итн. 
волонтирањето воопшто е едно искуство плус кое понатаму ќе ми користи во 
животот“, додава таа.

„сметам дека студентите во Македонија наместо  да очекуваат вра бо тување, 
треба активно да се вклучат и да волонтираат во граѓанските организации 
каде би можеле своите тео ретски знаења да ги поткрепат со практични, да се 
запознаат со функци онирањето на организациите и преку тоа да придонесат 
за постигнување на некои повисоки цели кои ќе и бидат од корист на 
заедницата каде тие живеат“, вели симона.

МцМс ќе продолжи со оваа пракса и во иднина, овозможувајќи им на 
младите луѓе да го видат работниот процес од внатре и подготвувајќи ги за 
предизвиците во животот.

ПоддршкА – 
одржлИВ МЦМС

сл.15 Волонтерите во МЦМС можат да го 
видат работниот процес од внатре
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СоВет
ахмет јашаревски
бехиџудин шехапи
беким имери
билјана герасимовска - 
китановска
владимир тодоровиќ
газменд ајдини
дилбера камберовска
душица перишиќ
душко кантарџиев
ѓоко ѓорѓевски
ѓунер исмаил
елена николова
звонко шаврески
ило трајковски
јагуп селимовски
келменд зајази
кочо анѓушев
Михаил цеков
пепо леви
рами Ќерими
ратко лазаревски
ризван сулејмани
славко велевски

уо
1. ризван сулејмани, претседавач, 
доктор по политички науки, директор 
на институтот за политички и 
меѓукултурни студии во скопје
 
2. кочо анѓушев, заменик-
претседавач, доктор по технички 
науки

3. билјана герасимовска-китановска, 
доктор по општа медицина, магистер 
по нефрологија, вработена во 
клиничкиот центар скопје, член на 
есе – скопје

4. бехиџудин шехапи, претседател на 
ел хилал, скопје

5. горан Михајловски, главен и 
одговорен уредник на „вест“

6. ѓоко ѓорѓевски, Македонска 
православна црква

7. јагуп селимоски, исламска верска 
заедница во република Македонија

8. славко велевски, градоначалник на 
општина Могила

Р а и аа ио з Ц јГ н

сл.16 Една од седниците на Советот на МЦМС
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ПерСонАл
на крајот од 2010 г. МцМс имаше 
24 соработници, од кои 20 се со 
заснован полн работен однос на 
неопределено време, а четири 
соработници со заснован полн 
работен однос на определено 
време.

Прв извршен Директор
сашо клековски
skl@mcms.org.mk

извршен Директор
александар кржаловски
akr@mcms.org.mk

ГруПа за развој
димче Митрески
dmt@mcms.org.mk

горан јорданоски
gjr@mcms.org.mk

ГруПа за вработување
тетјана лазаревска
tlz@mcms.org.mk

лазар неданоски
lnd@mcms.org.mk

глигор Михаиловски
gmh@mcms.org.mk

ГруПа за ГраѓанСко 
оПштеСтво
емина нурединоска
enr@mcms.org.mk

валентина Чичева
vch@mcms.org.mk

даниела стојанова
dsj@mcms.org.mk

Марија саздески
msz@mcms.org.mk

емил Махмутовиќ 
emh@mcms.org.mk

ГруПа за инфорМаЦии
гонце јаковлеска
gjk@mcms.org.mk

грамоз шабани
gsb@mcms.org.mk

борис ристовски
brs@mcms.org.mk

оДноСи Меѓу 
заеДниЦите и балкан
тања Хафнер-адеми
thf@mcms.org.mk

дервиша Хаџиќ-рахиќ
dhd@mcms.org.mk

илина нешиќ
ins@mcms.org.mk

ИЗВршнА кАнЦелАрИЈА

аДМиниСтративна 
ГруПа
Милка божиновска-
Миова
mmv@mcms.org.mk

кренар кука
kkk@mcms.org.mk

адис рахиќ
arh@mcms.org.mk

данило Митов
dmv@mcms.org.mk

весна богдановска
vbg@mcms.org.mk

сл.17 Вработените во МЦМС
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опис заб. 2010 2009

а. средства

Постојани средства

основни средства 2 13.686 13.970

нематеријални вложувања 3 660 660     

Фонд за домување 4 7.604  7.696

вкупно постојани средства 21.950 22.326

обртни средства

парични средства 5 11.908 49.156

аванси 6 2.414 4.660

побарувања од купувачи 7 2.617 2.170

краткорочни финансиски побарувања 8 61.501 38.500

останати побарувања 9 7.613 7.759

вкупно обртни средства 86.053 102.245

вкуПно СреДСтва 108.003 124.571

б. обврски и Фондови

краткорочни обврски

обврски спрема добавувачите 10 6.457 506

други краткорочни обврски 11 1.473 910

вкупно краткорочни обврски 7.930 1.416

пасивни временски разграничувања 12 1.003 9.779

вкупно пасивни временски разгранич. 1.003 9.779

примени приходи за следни години 13 3.727 14.421

вкупно обврски 12.661 25.616

резервации за награди и други 
бенефеции за вработените

14 454 416

Фондови и резерви

Фондови 15 98.538 99.750

разлика приходи/расходи во тековен 
период

          -3.651     -1.212

вкупно фондови и резерви 94.888 98.955

вкуПно обврСки и фонДови 108.003 124.571

конСлодИрАн бИлАнС нА СоСтоЈбАтА нА ден 31 декеМВрИ 
2010 (износите се во илјади македонски денари, 1 еур=61,4123 
МкД)
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опис 2010 2009

а. ПриХоДи

Донации и грантови

швајцарска агенција за развој и соработка (сдц) 30.119          10.199

сокотаб и партнери. швајцарија 6.024    3.059

црковен развоен сервис (еед). германија 4.304 14.807

норвешка асоцијација на општини (кс) 3.977 28.711

европска комисија (ек) 4.688 3.490

данска црковна помош (дца) 1.690 0

други донатори 251 2.189

вкупно донации и грантови 51.042 68.399

Сопствени приходи

МрФп 7.165 7.420

обсе 4.643 2.044

бцсдн 1.100 0

Мни 1.294 0

други сопствени приходи 55 2.163

вкупно сопствени приходи 14.257 11.627

камати и позитивни курсни разлики 4.551 5.936

вонредни приходи 683 1.044

вкуПно ПриХоДи 70.533   87.006

б. раСХоДи

2010 2009

проекти за модернизација на образо. (пМо) 6.097 5.940

Македонска развојна фондација за прет. (МрФп) 7.781 7.308

Македонија без дискриминација (Мбд) 2.366 4.598

Модел за дијалог меѓу културите (Мдк) 6.222 3.538

локален и рурален развој (лрр) 2.280 11.272

водоснабдување на општина јегуновце (вој) 5.132 29.982

добро управување во Македонија (дуМ) 31.997 8.067

институцио. развој на граѓа. општество (ирг) 7.647 6.856

балканска мрежа за развој на граѓ. опш. (бцсдн) 1.548 2.863

цаФу 2.771 3.043

вкуПно раСХоДи 73.843 87.824

данок -341 -394

биланС -3.651 -1.212

конСолИдИрАн бИлАнС нА ПрИходИ И рАСходИ нА ден 31 
декеМВрИ 2010 годИнА (износите се во илјади македонски 
денари, 1 еур=61,4123 МкД)
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Издавач
Македонски центар за меѓународна 
соработка

Адреса на издавачот
Македонски центар за меѓународна 
соработка
ул. „никола парапунов“ б.б.,
п. фах 55, 1060 скопје
република Македонија

тел.: 02/3065-381; факс: 02/3065-298
e-mail: mcms@mcms.org.mk
www.mcms.org.mk

Прв извршен директор
сашо клековски

Извршен директор
александар кржаловски

одговорен уредник
гонце јаковлеска

Помошник-уредник
грамоз шабани

лектор
даниел Медароски

фотографии
Фотоархива на МцМс

графички дизајн
кома лаб.
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