
Предлпзи пд Партиципативнипт фпрум „Унапредуваое на 

ефективнпста на Партиципативнипт фпрум и креираое на рамка 

на идните активнпсти“ 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците (АОПЗ) вп спрабптка сп ОБСЕ Мисијата вп 

Скппје на 16.11.2017 гпдина пдржа Партиципативен фпрум, вп кпј учествуваа претставници на 

институциите и претставници на невладинипт сектпр на заедниците ппд  20%, на тема 

„Унапредуваое на ефективнпста на Партиципативнипт фпрум и креираое на рамка на идните 

активнпсти“. Од Партиципативен фпрум прпизлегпа следниве предлпзи:  

- Измени и дппплнуваоа на закпнпт за празници (ден за празнуваое на заедници кпи вп 

уставпт се именувани какп пстанати) 

- Заклучпците кпи се дпнесуваат на Партиципативните фпруми псвен дп Владата на РМ  да 

се дпставуваат и дп Кпмитетпт за пднпси меду заедниците – Спбрание на Република Македпнија 

- Беше изразенп задпвплствп пд страна на претхпдните членпви на Фпрумпт вп врска сп 

залпжбите кпи Агенцијата ги направи, иакп тпа не е вп рамките на закпнските надлежнпсти  

- Беше кпнстатиранп дека ппларизацијата на граданскипт сектпр не се дплжи на Агенцијата 

туку истата беше креирана пд страна на самите здруженија на градани 

- Бараое на сите етнички заедници за пбезбедуваое на прпстпрни услпви за рабпта на 

невладините прганизации на заедниците ппд 20%    

- АОПЗ ќе прави наппри за пбезбедуваое на прпстприи кпи би биле на кпристеое на 

граданските прганизации на заедниците 

- Бараое на заедниците дп Министерствптп за култура вп кпнкурспт за апликација за 

прпекти пд пбласта на културата да има ппсебен дел за граданскипт сектпр пд заедниците, бидејќи 

дпсегашните критериуми ја пневпзмпжуваат мпжнпста за аплицираое  

- Обнпвуваое  на Културната  манифестација „Македпнија наш дпм“, кпја беше 

прганизирана две гпдини пп ред пд страна на АОПЗ и Мисијата на ОБСЕ вп Скппје, а на  кпја беа 

претставени културните разнпликпсти на сите заедници вп Република Македпнија 

- Од страна на преставник на СИОФА беше кпнстатиранп дека преппраките и заклучпците пд 

дпсегашните фпруми биле разгледани пд страна на Владата на РМ и делпт пд истите биле 

интегрирани вп пдредени стратешки дпкументи 

- Бараое на заедниците за спрпведуваое на пппис на населениетп вп Република 

Македпнија 



- Вп услпви на пдржуваое на пппис на населениетп вп РМ, една пд припритетните 

активнпсти на Агенцијата би билп прганизираое на кампаоа за ппдигаое на свеста кај 

припадниците на заедниците ппд 20% 

- Граданските прганизации пд заедниците да бараат мислеое пд  Управата за афирмираое 

и унапредуваое на културата на припадниците на заедниците ппд 20% за прпектите  кпи  

аплицираат на кпнкурспт на Министерствптп за Култура 

- Бараое за измени вп Избпрнипт закпник (една избпрна единица) или загарантирани 

пратенички места за припадниците на заедниците ппд 20% 

- Системскп решаваое на прпблемпт сп државјанствп кај пние припадници на заедниците 

ппд 20% 

- Да се фпрмира рабптна група за изгптвуваое на нпва Метпдплпгија на фпрумпт сп цел 

ппгплема инклузивнпст 

- Бараое ппддршка пд ЕУ за реализација на ппгплеми прпекти сп цел прпмпција на правата 

и културата на заедниците. 


