ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И
ФОНДАЦИИ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 КРИЗАТА

Скопје, јуни 2020 година

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16), Владата на Република Северна
Македонија на седницата одржана на _____ година, донесе
ОДЛУКА
за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање
на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на
Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID-19 кризата
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и постапката за распределба на средства
за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на
Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID-19 кризата.
Член 2
Распределбата на средствата од член 1 од оваа одлука на корисниците се врши преку
грантови за програми (проекти) во приоритетни цели утврдени со Програма за финансирање
на програмските активности на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19
кризата.
Член 3
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и
фондациите корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија се:
1. Да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации
најмалку две години пред објавувањето на огласот;
2. Работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност или кон
малцинските групи и заедници кои се маргинализирани и социјално
исклучени;
3. Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната управа или
други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава, а што би
значело двојно финансирање на истите активности од различни извори.
Одредбата од став 1 точка 3 на овој член не се однесува на барањата за надомест на
делот за кофинансирање на ЕУ проекти од страна на крајните корисници.
Член 4
Проценка на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите кои ги
исполнуваат критериумите од член 3 од оваа одлука, се врши врз основа на следните посебни
програмски критериуми:
Области
1. Организациски капацитет
Дали здружението/фондацијата има искуство во областа, организациска
структура и ресурси за спроведување на проектот
2. Релевантност на проектот
Колку целта на проектот ќе придонесе кон реализацијата на дадената
приоритетна цел; анализа на состојбата и проблемот; избор на целната група
3. Квалитет на проектот
Дали спроведувањето на активностите доведуваат до остварување на
предвидените резултати во проектот; дали планот за спроведување е јасен и
остварлив
4. Буџет
Дали активностите се соодветно изразени во буџетот; оправданост на
трошоците
Вкупно

Максимум
бодови
20

30

30

20

100

Член 5
Распределбата на средствата од член 1 од оваа одлука се спроведува врз основа на
објавен оглас.
Член 6
Здруженијата и фондациите кои се пријавуваат на огласот треба да достават:
1. Пријава со предлог – проект;
2. Предлог-буџет со образложение за оправданост;
3. Копие од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни лица за
регистрација на здружението/фондацијата не постара од шест месеци.
Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава за
финансиска поддршка по огласот.
Член 7
Изборот на проекти се врши од страна на Комисија формирана од Владата на
Република Северна Македонија.
Член 8
Доделените средства се користат исклучиво за намената за која се доделени и на
начин определен во предлог-проектот.
Здруженијата и фондациите доставуваат извештај за користењето на средствата до
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Член 9
Административно - техничките работи за распределба на средствата ги врши
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.
Член 11
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

Бр. ___________
______ година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски

Образложение
Со Одлуката за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт
и меѓу фондовите („Службен весник на РСМ“ бр.97/20) намалена е финансиската поддршка
на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
во вкупен износ од 32.500.000,00 денари.
Уште од самиот почеток на пандемијата COVID-19 граѓанските организации многу брзо и
ефикасно се мобилизираа и ги ставија на располагање сите свои ресурси за да им помогнат
на најпогодените и најзагрозени граѓани. Од тие причини, Советот за соработка со и развој
на граѓанскиот сектор достави реакција до Владата на Република Северна Македонија за
намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации.
Владата на Република Северна Македонија, на 55.седница одржана на 19.5.2020 година, ја
разгледа Информација за намалување на финансиските средства за поддршка на
здруженијата и фондациите и при тоа заклучи да се разгледа можноста од обезбедување на
дополнителни финансиски средства наменети за граѓанскиот сектор.
Со Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и
фондациите за мерки за справување со COVID-19 кризата се предлага 30.000.000,00 денари
предвидени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, Раздел 040.01 Влада на Република Северна Македонија, Програма П – Мерки за справување со COVID-19
кризата, Потпрограма – 46 Субвенции и трансфери, ставка 464 – Разни трансфери, да се
користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за
преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19,
преку грантови во износ од 600.000,00 до 900.000,00 денари.
Основните организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и
фондациите корисници на овие средства, како и постапката и посебните програмски
критериуми за проценка на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите се
предлага да бидат утврдени со Предлог-Одлуката за критериумите и постапката за
распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и
фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID19 кризата.

