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Реакција по повод донесувањето на 

Одлука за формирање на Совет за соработката меѓу Влада и граѓанскиот 
сектор 

 

На 17.5.2016 година, согласно Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот 
сектор 2012-2017, на својата редовна седница Владата на Република Македонија ја 
усвои Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата на Република 
Македонија со граѓанскиот сектор (Службен весник бр. 99/2016). Како организации кои 
се залагаат за развиен граѓански дијалог и унапредена соработка меѓу институциите и 
граѓанскиот сектор, ја поздравуваме донесената одлука за воспоставување на Советот 
за соработка и во најголем дел прифатените сугестии на граѓанските организации 
дадени во првата консултативна фаза (ноември 2014 г. - јануари 2015 г.), но 
истовремено сме загрижени за повторениот процес и за дел од содржината на 
Одлуката.  

Прво, сметаме дека процесот на консултации во фазата пред усвојување на Одлуката 
не беше доволно партиципативен. Организациите имаа можност да се запознаат со 
новата содржина на Одлуката на два работни дена пред нејзино усвојување без 
можност за дополнителни писмени предлози. Имено, двочасновните консултации беа 
остварени на 13 мај 2016 во Скопје, а Одлуката е усвоена од страна на Владата на 17 
мај 2016.  

Второ, во однос на содржината нашата голема загриженост се однесува на 
застапеноста, односно бројноста на граѓанските организации во Советот. Конкретно, 
спротивно на добрите меѓународни практики и целта на ова тело, предвидено е 
мнозинството во Советот да е од редовите на органите на државната управа. Советот 
како консултативно тело без законодавни или извршни надлежности од 
репрезентативен карактер се воспоставува во знак на взаемна доверба и спремност за 
унапредување на дијалогот помеѓу Владата и граѓанското општество. Така, во 
советодавните тела на Хрватска и Косово, мнозинството членови се претставници од 
граѓанскиот сектор, додека во Црна Гора бројноста е еднаква и за претставниците од 
институциите и за претставниците од организациите. Затоа неопходно е за меѓусебна 
доверба и непречена соработка мнозинството на членови на Советот да биде од редот 
на претставниците на граѓанските организации. Конечно, првата нацрт-Одлука 
предложена од Владата во декември, 2014 г. предвидуваше такво мнозинство и во 
ниеден момент досега од страна на граѓанските организации не е побарано промена на 
соодветната одредба.   

Трето, доколку целта на Совет е креирање дијалог и унапредување на политики и мерки 
за развој на граѓанското општество, предложеното ниво на државни службеници не 






