
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 

 

 

ПРЕДЛОГ-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  

(алтернатива 1: од 625.000,00 денари; алтернатива 2: од 600.000,00 до 900.000,00 

денари), за програми (проекти) во следниве стратешки приоритети и активности: 

 
Стратешки 

приоритети 

Активности 

 

1. Заштита на 

животната средина, 

зелен развој, 

намалување на 

аерозагадувањето и 

влијанието на 

климатските 

промени.  

 

- Градење на капацитетите на граѓанските организации на локално 

ниво за политиките за животна средина (поврзани со климатските 

промени, де-карбонизацијата и транзицијата кон чиста енергија); 

- Истражување, анализа, мониторинг и застапување за подобрување на 

политиките така што ќе ги вклучуваат и потребите на социјални 

маргинализираните заедници; 

- Поттикнување дискусија во јавноста за унапредување на решенијата 

за политиките и создавање можности за мали иновативни зелени 

бизниси;  

- Поврзување на граѓанските организации со локалните и националните 

институции и бизнис секторот и создавање мрежи и платформи за 

креирање одржливи решенија во политиките, каде што гласовите и 

придонесите на граѓаните од економски и социјално загрозените 

заедници ќе бидат почитувани и вклучени; 

- Кампањи за едукација на граѓаните и јакнење на свеста; 

- Дизајнирање дигитални алатки за следење и управување со 

нерегулирано загадување, отпад и управување со отпад, вода, 

загрозен биодиверзитет итн. 

2. Обезбедување 

забрзан и одржлив 

економски раст, 

повисок животен 

стандард и квалитет 

на живот на 

граѓаните 

- Активно застапување за спроведување на функционална и 

финансиска децентрализација, како и децентрализација во делот 

обезбедување на  јавните услуги на локално ниво; 

- Партиципативно буџетирање во единиците на локалната самоуправа; 

- Истражувања и анализи за степенот на имплементација на 

Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и 

социјалната исклученост  (2010 – 2020); 

- Застапувачки активности за носење на нова  Националната стратегија 

за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во 

Република Северна Македонија со партиципативно учество на 

граѓанските организации; 

- Мониторинг на трошењата од Буџетот на Република Северна 

Македонија/буџетите на единиците на локалната самоуправа; 

- Развој на туризмот и угостителството, субвенционирање на 

алтернативен и културен туризам и градење на препознатлив 

туристички имиџ согласно светските стандарди; 

- Промовирање на вработувањето, социјалната вклученост и развојот 

на руралните средини со поттикнување на младите и жените во 
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руралните средини и олеснување на условите за основање и 

функционирање на агро-бизнисите и претприемништвото во 

руралните средини; 

- Воспоставување на интегриран и функционален систем за подобро 

знаење и поддршка на иновациите во земјоделството со фокус на 

истражувањето, трансферот на напредна технологија и 

дигитализација; 

- Намалување на разликите во развојот меѓу и во планските региони и 

зголемување на нивната конкурентна способност; 

- Унапредување на родовата еднаквост во сите области од 

општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во 

креирањето на политиките и буџетите; 

- Унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување 

на социјални услуги согласно приоритетите на општините; 

- Зајакнување на структурата и капацитетот на општините за 

раководење и воспоставување на социјални услуги за унапредување 

на квалитетот на живот на граѓаните; 

- Унапредување на социјалниот статус и социјална инклузија на 

најранливите групи деца, со посебен фокус на деца на улица; 

- Унапредување на регулативата и механизмите за поефикасен одговор 

на сајбер насилство. 

3. Справување со 

светската пандемија 

предизвикана од 

Корона вирусот 

COVID 19 

- Мониторинг на транспарентноста во трошењето и користењето на 

парите наменети за справување со Ковид-19, подеднакво  од 

националниот буџет/од сите сектори кои намениле пари за Ковид-19 

и од  пари од донатори (Европска Унија, Светска Банка, ООН агенции 

и други); 

- Истражувања и анализи за пристапот до здравствени услуги и 

причините за евентуална нееднаквост и неправична достапност до 

здравствените услуги; 

- Истражувања и анализи на здравствените последици предизвикани од 

ненавремена интервенција и запоставување во периодот на Ковид-19 

кризата; 

- Директна (хуманитарна, правна и психолошка) помош и поддршка на 

маргинализираните заедници; 

- Директна поддршка за организациите кои ги застапуваат ниско-

платените, неформалните и повремените работници за тие да 

предложат и тестираат конкретни модели и интервенции како овие 

групи да се заштитат од последиците од кризата и да стимулираат 

вработување;  

- Подобрување на капацитетите за застапување на здруженијата, но и 

на најранливите групи, со цел да влијаат врз креирање на долгорочни 

политики кои, во иднина ќе овозможат подобра подготовка за 

справување со социо-економските последици од Ковид-19; 

- Зголемување на транспарентноста на податоците преку 

претставување/анализа на реалната социо-економска состојба и 

влијанието на Ковид-19 за време на фазата на економско 

закрепнување, поддршка за следење и креирање јавни политики што 

се темелат на реални факти и обезбедување неутрални, независни 

препораки за Владата, опозицијата, медиумите и за јавната дебата. 

4. Успешно водење 

на пристапните 

преговори со 

Европската Унија 

- Вклученост на граѓанските организации во мониторингот на 

спроведување на реформите со цел да се влијае на одговорноста на 

институциите во спроведување на реформите во областа Основни 

вредности кои ги опфаќаат Поглавјата 23, 24, економски критериуми,  

Поглавјата 5, 18, 32, (согласно новата методологија за пристапување 

во ЕУ); 
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- Унапредување на дијалогот помеѓу носителите на одлуки, 

граѓанските организации, другите засегнати страни и медиумите што 

ќе придонесе кон информирана јавна дебата за напредокот во 

пристапувањето кон Европската Унија; 

- Зголемена свест на пошироката јавност за процесот на пристапување 

во ЕУ и промовирање на придобивките од членството во ЕУ; 

- Градење на добрососедски релации преку билатерална прекугранична 

соработка, посебно во насока на младинска соработка и регионална 

соработка и помирување преку поддршка на активности за 

поврзување на младите од Западен Балкан и пошироко; 

- Јакнење и воведување на реформи во културниот сектор, создавање 

на стабилен развој на културните и на уметничките практики  и 

унапредување на работните услови на културните работници и 

уметниците согласно ЕУ агендите и стандардите. 

5. Владеење на 

правото, 

независност на 

правосудството, 

доследна и 

неселективна борба 

против криминалот 

и корупцијата со 

широка и 

обврзувачка 

транспарентност 

- Застапување за воспоставување функционални механизми за 

структуриран дијалог помеѓу граѓанските организации и Владата, а 

преку кои ќе се овозможи партиципативно креирање јавни политики 

во областите борба против корупција, судство и спречување и 

заштита од дискриминација; 

- Приближување на граѓаните до правниот систем за подобрување на 

пристапот до правда за сите граѓани; 

- Мониторинг извештаи/анализи за степенот на имплементација на 

Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022; 

- Истражувања и анализи на случаи на судир на интереси, корупција, 

непотизам, нетранспарентно извршување на јавните набавки во 

централните органи или во единиците на локалната самоуправа; 

- Истражувања и анализи на случаи на напредување во службата 

спротивни на системот на заслуги во јавната администрација на 

централно или локално ниво; 

- Пристап до информации од јавен карактер и проактивна 

транспарентност. 

6. Квалитетно 

образование 

достапно за сите 

согласно 

побарувачката на 

пазарот на трудот 

- Поттикнување на комуникација и интеракција помеѓу младите од 

различни заедници и региони во Република Северна Македонија 

преку различни интер-културни активности; 

- Следење на имплементацијата на Сеопфатната стратегија за 

образование и другите стратешки документи на МОН; 

- Поддршка и развој на средното стручно образование во согласност 

со побарувачката на пазарот на трудот;  

- Следење на јавните набавки на централно, локално и на ниво на 

училишта; 

- Зајакнување на капацитетите на стручните служби и наставниот 

кадар во насока на примена на новите законски одредби за ученичко 

учество, ученичко организирање и заштита на детските права во 

основните училишта; 

- Заеднички акции за анализа, мониторинг и застапување врзани за 

креирање и/или реализација на студентски и младински политики. 

7. Модерна и 

ефикасна јавна 

администрација 

базирана на 

дигитализација која 

обезбедува 

квалитетни и брзи 

услуги за граѓаните 

- Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за активно 

учество во креирање, следење и евалуација на политиките за испорака 

на јавни услуги;  

- Мониторинг извештаи/анализи за степенот на имплементација на 

Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и на 

Акцискиот план; 

- Активности за поддршка на младите и единиците на локална 

самоуправа за спроведувањето на Законот за младинско учество и 
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и деловните 

субјекти 

младинско организирање;  

- Зголемување на капацитетот на граѓанските организации и медиумите 

за справување со предизвиците поврзани со дигиталната агенда, 

оспособувајќи ги да станат активни учесници во процесот; 

- Зголемување на видливоста на прашањата поврзани со дигиталната 

агенда во рамките на граѓанското општество и медиумите. 

 

3. Постапката за распределување 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. 

 

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, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2021 

година“. 

 

 


