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Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.52/2010 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 
година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И 
ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија 
за 2014 година,  Раздел 040.01 - Влада на Република Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 
463 – Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на 
здруженијата и фондациите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

20140010040

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Службен весник на РМ, бр. 1 од 03.01.2014 година

2 од 3



Службен весник на РМ, бр. 1 од 03.01.2014 година

3 од 3

3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа програма ќе се спроведе согласно на доб-
рата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со Кодек-
сот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македо-
нија.

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршува-ње-
то на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секре-
таријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.01.2015 година.

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на 
Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите 
резултати, до 28.02.2015 година.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-ли-
ка Македонија".

Бр. 41-10485/1                                                                                                    Заменик на претседателот
30 декември 2013 година                                                                                                    на Владата на Република

Скопје                                                                                                             Македонија,
                                                                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.


