
Важни рокови за ГО до крајот на месецов

Почитувани членки,
 

Мрежата за финансиска одржливост на граѓански организации (ГО) споделува со вас
информации поврзани со рокови и законски обврски како и тековни информации за нашите

иницијативи за застапување. Доколку имате интерес за подиректно вклучување или потреба да
се консултирате Конект ви стои на располагање. 

 

По долгогодишно застапување на Мрежата за финансиска одржливост на ГО и Конект, се формира работна група за
менување на Закон за донации и спонзорства во јавните дејности (ЗДСЈД) во која ќе учествуваат членки на мрежата.
Измените на овој закон треба да овозможат повеќе донации и спонзорства од бизниси и граѓани за граѓанските организации
преку лесно здобивање до даночни поттикнувања. ЗДСЈД е поврзан со повеќе даночни закони, а важно е да се усогласи и со
измените на Законот за здруженија и фондации за што мрежата ќе даде придонес. На овој <<линк>> можете да ги
погледнете првичните предлози, а за совети околу моменталниот закон посетете ја www.donirajpametno.mk.

Во процедура на владино носење е и Проценката на ризици од финансирање тероризам во непрофитниот сектор која
беше спроведена со учество на членки на Мрежата. Ќе бидат организирани информативни настани на оваа тема како и
обуки што се значајни за сите непрофитни организации. Препораките од проценката ќе влијаат на низа мерки што се
очекува да го олеснат финансиското работење на нашиот сектор. Во постапка е и нацрт Закон за спречување перење пари и
финансирање на тероризам.

Членки на мрежата активно се вклучени и во обликувањето на Национална стратегија за развој на социјалните
претпријатија. Развојот на социјаното претприемништво е значаен модел за одржливост на ГО. Во тек е и изработка на
Стратегијата за развој на волонтерство и измени на Законот за волонтерство. Волонтерите се значаен ресурс за ГО и
начин на вклучување во заедниците. 

Согласно законската регулатива граѓанските
организации треба да извршат упис во
регистарот на вистински сопственици до
27.04.2021. По овој рок услугата се наплаќа,
но, постои можност и за глоби. Насоки и
информации се достапни <<тука>>. За
прашања и детални информации утре
23.04.2021 година од 9:30ч. Централниот
регистар ќе одржи онлајн обука за
регистрирање во Регистарот на вистински
сопственици. Сите информации се на овој
<<линк>>. Препратете ја оваа информација
до соработници од непрофитниот сектор за
да превенираме трошоци кои можат да
настанат. 

Транспарентноста е важен принцип на
работењето на граѓанските организации.
Согласно Законот за здруженија и
фондации (член 53) до 30.04.2021
здруженијата и фондациите треба да ги
објават своите наративни и финансиски
извештаи јавно (на своите интернет
страници, профили на социјални медиуми,
огласни табли и други начини што ќе
овозможат на јавноста да и бидат
достапни). Доколку извештаите сè уште не
се одобрени од вашите раководни органи
додадете ја таа назнака и испочитувајте го
рокот. Прирачник на оваа тема може да
најдете на овој <<линк>> (стр 45).
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