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А. ПРИХОДИ
Донации и грантови 2008 2007
Црковен развоен сервис (ЕЕД), Германија 17,209 16,218
Норвешка асоцијација на општини (КС) 9,000 603
Полио плус 4,807 0
Сокотаб и партнери, Швајцарија 4,607 3,599
Данска црковна помош (ДЦА) 2,768 13,395
Норвешка црковна помош (НЦА) 2,814 4,199
Швајцарска агенција за развој  
и соработка (СДЦ) 1,923     0
Други донатори 1,822 25,241
ВКУПНО ДОНАЦИИ И ГРАНТОВИ 44,951 63,255
Сопствени приходи
Македонска развојна фондација  
за прет. (МРФП) 7,429 6,404
Орг. за безбедност и соработка  
во Европа (ОБСЕ) 4,464 5,127
Асоц. на економски консултанти  
(ЕЦА), В. Британија 2,034 0
Други сопствени приходи 2,482 11,805
Вкупно сопствени приходи 16,408 23,336
Камати и позитивни курсни разлики 3,056 4,801
Вонредни приходи 4,424 8,659
ВКУПНО ПРИХОДИ 68,839 100,051

Б.РАСХОДИ
Добротворни расходи 2008 2007
Проекти за модернизација  
на образованието (ПМО) 4,310 4,541
Раководење со МРФП  210 184
Македонија без дискриминација (МБД) 8,925 8,301
Локален развој на заедниците (ЛРЗ) 6,280 2,815
Водоснабдување на општина Јегуновце 
(ВОЈ) 6,129 8,581

Добро управување (ДУМ) 380 0
Институцион. развој  на граѓанското  
општество (ИГО)

          
1,000 15,116

Орган. јакнење на актерите на 
граѓанското општество (ОРР) 2,271 7,238
Раководење со Балканската мрежа за ГО 
(РБМ) 703 4,272
Меѓурелигиска соработка во Македонија 
(МСМ) 3,035 6,265
Кампања за мобилизација на ресурси (КМФ) 3,182 2,197
Програми од минати години (РМС) 945 0
ВКУПНО ДОбРОТВОРНИ РАСХОДИ 37,370 60,668
Оперативни расходи
Плати и надоместоци за персоналот 20,352 19,304
Други оперативни расходи  16,282 16,407
Информации и публикации 885 1,008
Вкупно оперативни расходи 37,519 36,719
ВКУПНО РАСХОДИ 74,888 97,440
бИЛАНС пред оданочување -6,050 2,611
Данок -368 -71
бИЛАНС -6,418 2,540
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УПРАВЕН ОДБОР
Наташа Габер-Дамјановска, претседавач; прота Драги Ко ста ди-
новски, зам. претседавач; Андон Марковски; Билјана Гера симов-
ска-Китановска; Мухамед Точи; Бехиџудин Шехапи; Зејнула 
ефенди Фазлиу;  пречесен Михаил Цеков; Свето Стефановски

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Сашо Клековски - Прв извршен директор
Александар Кржаловски – Извршен директор

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА
Развој: Димче Митрески, раководител; Миодраг Колиќ. Вра
бо тување: Тетјана Лазаревска, раководител; Лазар Неданоски; 
Глигор Ми ха иловски; Лирим Хајредини; Афродита Муслиу. 
Граѓанско оп ш те ство: Сунчица Саздовска, раководител; 
Фатмир Битиќи; Еми на Ну рединоска; Валентина Чичева; Даниела 
Стојанова; Кре нар Кука. Ин формации: Гонце Јаковлеска; Грамоз 
Шабани; Адис Рахиќ; Бо рис Ристовски; Сузан Шаќир Сулејмани. 
Односи со заедниците ба лкан: Тања Хафнер-Адеми; Дервиша 
Хаџиќ-Ра хиќ; Зденка Ви де нова. Администрација: Милка 
Божиновска-Миова; Мирјана Ку но вска; Билјана Вучуревиќ; 
Данило Митов; Весна Богдановска. 

Деловниот извештај за 2008 година и фи нан сискиот извештај 
може да го преземете на: www.mcms.org.mk

ПРИФАТЕНА КУЛТУРНА РАЗНОЛИЧНОСТ, 
МЕЃУЗАВИСНОСТ И ДИЈАЛОГ

2.  Водоснабдување на општина Јегуновце
Беше подготвена техничка документација и бунар за во до-
сна бдување на општина Јегуновце.

1.  Добро управување во Македонија
Спроведени се девет работилници за јакнење на ка па-
цитети за граѓанска одговорност на локалните оп шти нски 
лидери и граѓаните од руралните области на Кумановско-
Липковскиот, Скопскиот и Тетовскиот регион (108 учес ни-
ци). Започнаа Форумите во зае дни ци те во Ресен и Битола.

1. Институционален развој на граѓанското опште с тво
Подготвен е извештај за прогресот на Стратегијата за со-
работка на Владата со граѓанскиот сектор. МЦМС уче с-
тву ваше во подготовката на работната верзија на предлог 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. По д ржани 
се девет истражувачки публикации и спр о ведено е Истра-
жувањето за довербата на граѓа ните во граѓанското оп ште-
ство. 

2.  Организациски развој на актерите на гра ѓан с ко то 
оп ште ство
Се реализираа 36 консултации и обуки на кои учествуваа 
520 претставници на граѓанските организации, државниот 
и деловниот сектор, верските заедници, медиумите и др. 
Подготвени и објавени се два прирачника: Менаџмент со 
човечки ресурси и Добро управување. Во соработка со 
ТРИ АЛОГ од Австрија и во партнерство со Хелсиншки ко-
митет за човекови права на Република Македонија и Си-
г ма 7 беше организирана дводневна конференција под 
на слов “Развојна соработка во контекст на ЕУ-членство на 
Македонија”. 

1. Меѓурелигиска соработка во Македонија
Реализирани се пет разменски предавања, една посета на 
те олошки училишта, три посети на верски објекти, под др-
жана е канцеларијата за соработка помеѓу верските за е-
дни ци, организацијата на конференцијата ЕРПГ, орга ни-
зирана е студиска посета на Ерусалим, публикувани се две 
изданија од билтенот за меѓуверски дијалог и две пу бли-
кации.

1. Раководење на Балканската мрежа за развој на гра
ѓан ско општество
Организирани се две координативни активности. Беше на-
бљу дувано спроведувањето на олеснетиот визен режим. 
Беа реализирани 774 анкети на апликанти за визи. 

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) е 
организација на гра ѓанското општество што верува во мир, 
хармонија и просперитет на луѓето во Ма ке до ни ја, на Бал ка нот 
и глобално.

Мисијата на МЦМС е да предводи промени со нови и ал-
тернативни решенија на општествените проблеми, кои вли јаат 
на другите чинители и кои се вклучуваат во главните текови.

Во својата работа, МЦМС се води од принципите на пар ти-
ципација, транс па рент ност и одговорност, партнерство, то-
леранција, претприемништво, одржливост и ед на кви мо жно сти. 

Долгорочни цели на МЦМС се: 
Социјална кохезија и на ма лу ва ње на сиромаштијата;  �
Одржлив локален и рурален развој; �
Добро владеење, партиципација и политики насочени од  �
и кон луѓето;
Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое влијае  �
на јавните политики;
Прифатена културна разноличност, меѓузависност и  �
дијалог;
Поддржан евроинтеграциски процес со зајакната  �
регионална соработка;
МЦМС, независна и организација со кредибилитет,  �
способна за силни и ефективни партнерства и сојузи 
засновани на еднаквост, на национално, регионално и 
меѓународно ниво;
МЦМС е атрактивна и иновативна организација која учи,  �
со локални корени и глобален поглед. 

МЦМС е членка на:
UN ECOSOC (Економско-социјален статус на ОН); �
ACT International (Акција на црквите заедно); �
CIVICUS (Светска алијанса за граѓанско учество); �
Балканска мрежа за развој на граѓанското општество  �
(BCSDN);
Граѓанска платформа на Македонија (ГПМ) �

МЦМС во 2008 година имаше вкупен обем (по рт фолио) 
од 47 проекти и буџет од 75 милиони де нари.

1.  Македонија без дискриминација
МЦМС заедно со партнерите од Сојузот “Македонија без 
дискиминација“ ја поддржа подготовката на Законот  за 
не дискриминација. Подготвен и објавен е Поимникот 
на изрази поврзани со дискриминацијата. Избран е се -
кре  таријатот на Сојузот и одржани се три обуки за не ди-
с криминација (41 учесник) од кои едната за новинари (10 
учесника од 7 медиуми). Одржани се три обуки (48 учесници) 
како дел од проектот за градење капацитети на Народниот 
правобранител. МЦМС ја поддржа кампњата „Вклучување 
на сите деца во образовниот процес“ и РНВО „Рома 2002“ 
во делот на активности за застапување.

2.  Проекти за модернизација на образованието
Беше спроведена обука за вештини на комуникација за 
наставниците од ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ од 
Скопје (7 учесника). Беа реновирани две училишта и тоа: ОУ 
Браќа Миладиновци во с. Добрушево – општина Могила и 
ОУ „Кемал Ататурк“ во с. Долно Количани – општина Сту-
де ничани. 

3. Развиени мали и средни претпријатија  ра  ко во дење 
на МРФП
МЦМС е основач на Македонската развојна фондација за 
претпријатија (МРФП). МЦМС ги врши сите ра ко водни, 
стручни и административни работи за МРФП, како инсти-
ту ци ја за раководење.

1.  Локален развој на заедниците
Спроведени се шест обуки за градење на капацитетите 
на локалната самоуправа на кои учествуваа 100 уче с ни-
ци. Подготвена е Стратегија за реформи во ко му налниот 
сек тор. Организирана е студиска посета во Словенија за 
сте к нување нови искуства од позитивни иницијативи и 
проекти во руралните заедници за че ти ри општини и ЗЕЛС. 
Организирана е конференција на тема „Руралните општини 
и ЕУ-поддршката за рурален развој во Македонија – 
националните искуства и ре ги оналните практики”. Избрани 
се четири предлог-проекти во општина Карбинци во рамки 
на „Форуми во заедницата“. МЦМС ги градеше капацитети на 
АДКОМ и на ЗЕЛС. Поддржани се иницијативи во руралните 
за е дници во Прилеп и подржани и објавени се годишни 
извештаи за отчетност на општините: Теарце, Конче, При -
леп, Чашка, Старо Нагоричане, Могила, Велес и Карбинци. ww
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