
 

 
 

Информации од средба за консултации на 
МРЕЖАТА ЗА ФИНАНСИСКА ОДРЖЛИВОСТ НА ГО 

20.04.2022 година, среда 
онлајн, Zoom од 11 до 14:30 ч. 

 
Донации и спонзорства 

Отворен е процес на измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, а во 
работната група има претставници на членките на мрежата. Досегашните предлози 
консултирани со мрежата се на овој <<линк>>. Членките можат да пратат дополнителни 
предлози до konekt@konekt.org.mk најдоцна до 05.05.2022 година за да се настапи со 
заеднички ревидиран предлог и да се прати согласно отворениот повик достапен на овој 
<<линк>> со краен рок до 10.05.2022 година.  

Транспарентноста, отчетноста и доброто организациско работење се клучни за градење 
доверба и повеќе поддршка во секторот. На располагање ви стојат Ознаката за доверба и 
Кодексот за граѓански организации. 

 

Законот за здруженија и фондации 

Отворен е процес на измени, а во работната група има претставници на членките на мрежата. 
Дадете свои предлози до 26.04.2022 година. Сите информации и отворениот повик се достапни 
на овој <<линк>>.  

 

Заштита од перење пари и финансирање тероризам  

Новиот закон е во собраниска постапка (второ читање). Предлог Законот го содржи членот 
достапен на овој <<линк>> што предвидува фондациите повторно да се регистрираат во 
регистарот за вистински сопственици. Фондациите да ја разгледаат одредбата и да се 
координираат за застапување.  

Дополнителни ресурси и информации за ГО на оваа тема најдете на овој <<линк>>. 

 

Волонтерство  

Полезни измени во Законот и Стратегијата се изготвени во пошироки консултации со секторот. 
Законот треба да се предложи од Влада до Собранието. Стратегијата е усвоена и достапна на 
овој <<линк>>.  

 

Социјално претприемништво 

Работна група во широк состав изготвува Стратегија и Закон. Претставници на мрежата се дел 
од процесот и ќе информираат за нацртите и предлозите. Нацрт Стратегијата е достапна на 
следнот <<линк>>. 

 

Центарот за социјални претпријатија стои на располагање за социјалните претпријатија нудејќи 
им простор за активности, изложбен дел за производи, но и поддршка за изработка на бизнис 
планови и апликации за пристап до финансии и градење на капацитети. Директни контакти 

centarsp@mtsp.gov.mk/ 02/329 0559 / Булевар Македонија бб., Скопје (зад споменикот на Мајка 

Тереза).  

 

 

 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%201%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%94%D0%A1%D0%88%D0%94%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf
mailto:konekt@konekt.org.mk
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/718
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/sto-e-oznaka-za-doverba/
https://mcms.mk/mk/kodeks-za-go
https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/716
https://docs.google.com/document/d/1WN2pOazPi1y1IrhG3oUONlJyYUYfZKrxlNlMR-4_Hqk/edit?usp=sharing
https://konekt.org.mk/%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%82/publikacii-resursi/
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/Volonterstvo_2021_2025.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%97%D0%98%D0%88%D0%90%20NACIONALNA%20STRATEGIJA%20ZA%20SP%2009112020.pdf
https://www.facebook.com/PoddrskaNaSocijalnitePretprijatija/
mailto:centarsp@mtsp.gov.mk


 

 

 

 

Заштита на личните податоци 

ГО треба да се усогласат со Законот за заштита на личните податоци. Процесот е 
карактеристичен за секоја организација. Ресурси од Македонското здружение на млади 
правници се достапни на овој <<линк>> и ќе следат обуки за ГО. На темата работи 
Метаморфозис во партнерство со Конект.  

 

Тековни прашања значајни за застапување и за дискусија во рамки на граѓанскиот сектор. 
Советот за соработка бојкотира до решавање на ситуацијата со државното финансирање. 
Повеќе информации се достапни на следниот <<линк>>. 
Се предложи Советот да го разгледа прашањето на граѓанските органицации како работодавач.  
 
Активности за поддршка на граѓанските органиции  
Организациите што сакаат да ги надградат своите приоди за прибирање средства од 
индивидуални и корпоративни донатори ќе бидат поддржани од проектот на УСАИД 
„Партнерства за донирање“ спроведуван од Конект. Повеќе информации на овој <<линк>>. 
 

На настанот во дијалогот се вклучија 58 учесници од 46 ГО и 2 државни институции. 

 

                                                                                                         

  

 

ул. „Владимир Полежиновски”  

19-1/6, 1000 Скопје 

Северна Македонија 

+389 2 3224 198 

konekt@konekt.org.mk       

www.konekt.org.mk 

       

 

 

 

 

 

Годишниот план за работа на 

Конект е поддржан од Цивика 

Мобилитас  
  

https://drive.google.com/file/d/1JNNZ_kIxUl1Re-ehtdmPxj1nK-iGdlF7/view?usp=sharing
https://nezavisen.mk/sovetot-za-sorabotka-megju-vladata-i-gragjanskoto-opshtestvo-bara-so-iten-rebalans-da-se-obezbedat-15-milioni-denari-za-finansiranje-nvo/
https://drive.google.com/file/d/1ieeqm80Qx7hLbtb-ePMO-Uum0v02g0sp/view?usp=sharing
mailto:konekt@konekt.org.mk
http://www.konekt.org.mk/
https://www.instagram.com/konekt.ngo/
https://www.facebook.com/Konekt.mk
https://www.youtube.com/channel/UCRwOa97zwZeUtr2eIQjTNfg

