
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТАТУСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СТАВКА 463-ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО БУЏЕТОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА 

 

 

Врз основа на заклучоците по точка 2 од 4. седница на Советот за соработка меѓу Владата и 

граѓанското општество, одржана на 10.2.2022 година, до претседателот на Владата на Република 

Северна Македонија, генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и 

министерот за финансии, доставено е Барање за разгледување и донесување на Предлог-

програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 

година, бр.32-3/3 од 10.2.2022 година. 

1. Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, со акт бр.08-

861/2 од 16.3.2022 година, го даде следното мислење: 

Владата на Република Северна Македонија, преку Генералниот секретаријат, обезбедува буџетски 

средства за активности на здруженија и фондации од 2008 година. Имајќи ја во предвид 

потребата од зголемување на транспарентноста на постапката и објективноста при распределбата 

на средствата предвидени во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија наменети за 

финансирање на програмски активности на здруженија и фондации и градење на 

институционален механизам за континуиран, транспарентен и инклузивен дијалог со граѓанското 

општество, Владата на Република Северна Македонија во 2018 година го формираше Советот за 

соработка меѓу Владата и граѓанското општество, како советодавно тело на Владата за 

унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанското општество, со 

значителна улога да ја следи и анализира јавната политика која влијае на околината во која се 

развива граѓанското општество. 

Во периодот 2018-2021 година Советот значително придонесе кон зголемување на 

транспарентноста и објективноста при распределбата на средствата предвидени во Буџетот на 

Владата на Република Северна Македонија наменети за финансирање на програмски активности 

на здруженија и фондации, преку свои предлози при планирањето на областите и специфичните 

приоритети за финансирање на активности на граѓанските организациите, мислења по годишните 

предлог-програми на Генералниот секретаријат на Владата за финансирање на програмските 

активности и разгледување на годишните извештаи на Владата за финансираните програми и 

проекти на организациите. 

Во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година исто така се предвидени 

средства за трансфери до невладини организации (ставка 463).  

Постапувајќи по Барањето на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество (бр. 32-

3/3 од 10.2.2022 година), истото е земено во предвид и во тек се меѓуинституционални 

консултации за изнаоѓање на возможно и заеднички прифатливо решение, имајќи го во предвид 

фактот дека финансиските средства се обезбедени во Буџетот. 

 

 

 



2. Министерството за финансии, со акт бр.08-1771/2 од 7.3.2022 година, во рамките на своите 

надлежности, го даде следното мислење: 

Со допис бр.08-12183/2 од 11.2.2022 година, Министерството за финансии негативно се произнесе 

во однос на Предлог-Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и 

фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, од причина што 

планираните средства во Буџетот на Република Северна Македонија се наменски утврдени, 

односно при разгледување на Дополнетиот Предлог-Буџет на Република Северна Македонија за 

2022 година во владина процедура е нотирано дека средствата во висина од 15.000.000 денари ќе 

бидат наменети за потребите на Црвениот крст на Република Северна Македонија. При тоа, 

Министерството за финансии укажува дека за финансирање на програмските активности на 

здруженија на граѓани и фондации со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година 

се планирани средства кај Разделот 04010-Министерство за политички систем и односи меѓу 

заедниците. 
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