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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

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 12 јануари 2021 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на 
Република Северна Македонија за 2021 година,  Раздел 040.01 - Влада на Република 
Северна Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до 
невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, во вкупен износ од 20.000.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за финансирање на 
програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови во износ  од 
600.000,00 до 900.000,00 денари, за програми (проекти) за следниве:

а) приоритети:
- обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и 

квалитет на живот на граѓаните,
- справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID-19,
- заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и 

влијанието на климатските промени, 
- владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба 

против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност,
- квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на 

трудот,
- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува 

квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти  и
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија.
б) активности:
- директна помош на граѓаните погодени од последиците на пандемијата предизвикана 

од Коронавирусот COVID-19 во остварување на правата од економските и социјални 
мерки на Владата и здравствените права, преку обезбедување на социјални и правни 
услуги, 

- поддршка за надминување на последиците од пандемијата предизвикана од 
Коронавирусот COVID-19 во различни сектори, 

- одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите, особено во услови на 
пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID-19,

- информирање, промовирање и унапредување на пристапот до јавните услуги, примена 
на иновативни и трансформативни решенија со употреба на дигиталните технологии,

- промовирање на интердисциплинарен пристап, солидарност и заедништво, едно 
општество за сите, обезбедување правична застапеност, рамномерен регионален развој и 
поддршка на локален економски развој.

3. Распределувањето на средствата од точка 1 од оваа програма, ќе се спроведе 
согласно на добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на 
Република Северна Македонија, утврдена со Кодексот на добри практики за финансиска 
поддршка на здруженија на граѓани и фондации и Одлуката за критериумите и постапката 
за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и 
фондации од Буџетот на Република Северна Македонија.
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4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Северна Македонија.

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно оваа 
програма, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за 
користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 
Македонија, најдоцна до 31 јануари 2022 година.

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе достави 
Извештај за реализација на оваа програма до Владата на Република Северна Македонија 
со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 28 февруари 
2022 година.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12839/1-20 Претседател на Владата
12 јануари 2021 година на Република Северна Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.


