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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), a во врска со 
член 49, став (1) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), член 2 од Одлуката за критериумите и постапката за 
распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија на 
граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските 
активности на здруженијата и фондациите за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.198/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2015 година, донесе 

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ  НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Член 1
Со оваа одлука се врши распределба на 12.000.000,00 денари од планираните средства 

во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 040.01-Влада на Република 
Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфер до невладини 
организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија и 
фондации:
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Член 2
Се задолжуваат здруженијата и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена 

по завршувањето на своите програмски активности, а најдоцна до 30.6.2016 година, да 
достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Македонија.

Член 3
За извршување на оваа одлука се грижи Генералниот секретаријат на Владата на 

Република Македонија.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.

  Бр.42 - 11156/1                                                                   Заменик на претседателот
30 октомври 2015 година                                                          на Владата на Република

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


