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Здружение на граѓани за социјален и 

економски развој 

ИН ВИВО Скопје 

 

                     Број ____-  ____  

                   2.12.2018 година, С к о п ј e 

 

 

З А П И С Н И К  

Од  Трета работна седница на членството на Здружението на граѓани за 

социјален и економски развој ИН ВИВО Скопје 

Третата работна седница на членството на Здружението на граѓани за социјален и 
економски развој ИН ВИВО Скопје (во натамошниот текст: Здружението), се одржа 
на ден 2.12.2018 година (недела), со почеток во 12:00 часот.  
 
 
Извршниот директор го предложи следниот 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Претставување на нови членови на Здружанието; 
 

2. Анализа на активностите на Здружението во периодот 

октомври/ноември 2018 година; 
 

3. Презентирање на новата оперативна структура на Здружението; 
 

4. План на активности за период декември/јануари 2018 година, и 

 

5. Разно 

Пред отпочнување на расправата по предложените точки на дневен ред 
Извршниот директор запраша дали некој од членовите има забелешки по истиот. 
 
Бидејќи немаше забелешки, Извршниот директор продолжи со работа по точките 
од предложениот дневен ред. 
 
1.Прва точка од дневниот ред - Претставување на нови членови на 

Здружанието; 
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По првата точка се претстави новиот член на Здружението, Лорета Сотирова 

дипломиран педагог со работно искуство како педагог во градинки и училишта а 

во моментот работи на едукација на деца со посебни потреби. Таа се изјасни дека 

во сфера на нејзин интерес е работење во областите на  

o Едукација и 

o Социјала 

Накратко беа претставени и гостите на средбата Оливера Трајковиќ  од Лесковац 

и Мирко Табаковиќ од Приштина. 

2.Втора точка од дневниот ред - Анализа на активностите на Здружението во 
периодот октомври/ноември 2018 година; 
 
Извршниот директор и Горан ги известија присутните дека е поднесена апликација 
до соодветни Министерствотва за користење на нивни објекти и притоа детално 
објаснија и презентираа фотографии за локацијата, инфраструктурата и 
состојбата на објектите. Особено истакнаа дека како предизвици кои евентуално 
би требале да се решаваат, доколку Здруженито ги добие на користење се 
снабдувањето на објектот со вода и електрична енергија. Исто така изнесоа и 
свои видувања во врска со идната перспектива на споменатитот објектите.  
 
3.Трета точка од дневниот ред - Презентирање на новата оперативна структура 

на Здружението; 

 

Во согласност со заклучоците на минатите средби, презентирана беше основата 

на оперативната структура на Здружението 

 

Исто така се дискутираше за организација на едукација на возрасни како и 

едукација за старосната категоријата - трето доба.   

 

Членовите беа известени дека се работи на програма за ресоцијализација на 

поранешни затвореници која планираат да биде завршена и предадена во 

институтот Отворено општество до крај на јануари, 2019 година. 

 

Организацискиот дел за Туристичките и промо активности на Здружението во 

моментот не е пополнет а тоа ќе биде сторено во претсојниот период. Членовите 

беа поканети да аплицираат за отворените позиции во овој оддел на 

Здружението.  

 

4.Четврта точка од дневниот ред – План на активности за период 

декември/јануари 2018 година; 
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Извршниот директор извести дека ќе продолжат активностите поврзани со 

ресоцијализацијата на Славчо и дека сега откога се стекна со лични документи, ќе 

се работи на подобрување на неговата здравствена состојба, односно планирано 

е во овој период да се помогне околу санација на забите. 

 

Најавено учество на Здружанието на 4-тиот Саем на НВО Здруженија “Заедно до 

подобро општество“, кој треба да се одржи во Скопје на 05.12.2018 година 

 

 

  

 
5. Петта точка од дневниот ред – Разно; 
 
Гостите на средбата Оливера и Мирко имаа лично преставување на присутните 
околу нивниот професинален ангажман како и можностите да пружат подршка на 
остварувањето на целите на Здружението во регионални рамки. 
 
За крај точката беше исцрпена со заклучок дека на 14 декември ќе биде 
организирано предновогодишно дружење на членовите на Здружението. 
Извршниот директор  ја затвори седницата во 14,00 часот.  
 
 
 
 
2.12.2018 во Скопје                    ---------------------------------------------  

Записникот го составил: 

____________________                  

                  Извршен директор на 

Здружението на граѓани за социјален и  

економски развој ИН ВИВО 

            

 


