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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 49 став (2) 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 27 септември 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и начинот на распределба и користење на 

средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од 
Буџетот на Република Северна Македонија обезбедени во рамките на Министерството за 
политички систем и односи меѓу заедниците.

Член 2
Распределбата на средствата од член 1 од оваа одлука, се врши на корисниците преку 

грантови за програми (проекти) во приоритетни цели утврдени со Програма за 
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.

Член 3
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и 

фондациите корисници на средства од член 1 од оваа одлука, се: 
1. да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации 

најмалку една година пред објавувањето на јавниот повик;
2. работењето и дејствувањето да е насочено кон пошироката јавност и кон интересите 

на заедницата;
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. 

4. да имаат поднесено извештај за користењето на средства од Буџетот на Република 
Северна Македонија по завршување на програмските активности согласно Програмата за 
финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите.

Одредбата од став 1 точка 3 на овој член, не се однесува на барањата за надомест на 
делот за кофинасирање на проекти на Европската Унија 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, ќе се врши врз основа на следните 
посебни програмски критериуми:
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Член 5
Распределбата на средствата од член 1 од оваа одлука, се спроведува врз основа на 

јавен повик кој се објавува во средствата за јавно информирање.
Транспарентноста на постапката за финансиска поддршка на програмските активности 

на здруженија и фондации и распределбата на средства од член 1 од оваа одлука, се 
спроведува согласно добрата практика за обезбедување на финансиска поддршка утврдена 
во Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и 
фондации  („Службен весник на Република Македонија“  бр. 130/07).

Член 6
Здруженијата и фондациите кои учествуваат на јавниот повик треба да достават:
1. Пријава за финансиска поддршка;
2. Предлог - проект;
3. Копија од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни лица за 

регистрација на здружението/фондацијата, не постара од шест месеци;
4. Копија од статутот; 
5. Копија од завршната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за претходната 

година или изјавата доставена до Централниот регистар на Република Северна 
Македонија дека во претходната година имале приход помал од 2.500 евра во денарска 
противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна 
Македонија на денот на поднесување на пријавата;
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6. Извештај за работата со цели, активности, резултати и извори на финансирање во 
претходната година.

Здруженијата и фондациите можат да поднесат само една пријава за финансиска 
поддршка по јавниот повик. 

Член 7
Изборот на проекти се врши од страна на Комисија формирана во  Министерството за 

политички систем и односи меѓу заедниците, составена од членови вработени во 
Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, членови вработени во 
други органи на државната управа согласно приоритетните цели предвидени во 
Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, 
членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, како и експерти 
определени од страна на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците 
од области според приоритетните цели предвидени во Програмата за финансирање на 
програмските активности на здруженија и фондации.

Член 8
Доделените средства се користат исклучиво за намената за која се доделени и на начин 

определен во предлог - проектот.
Во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски   активности, а најдоцна до 

30 јуни наредната година, здруженијата и фондациите доставуваат извештај за 
користењето на средствата до Министерството за политички систем и односи меѓу 
заедниците.

Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците доставува извештај до 
Владата на Република Северна Македонија за користењето на распределените средства и 
за постигнатите резултати од поддржаните активности на здруженијата и фондациите, 
најдоцна до 31 декември наредната година.

Член 9
Административно - техничките работи за распределба на средствата ги врши 

Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.  

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

критериумите и постапката за распределба   на средства за финансирање на програмските 
активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 277/19).

Член 11
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 41-8534/1 Претседател на Владата
27 септември 2022 година на Република Северна Македонија,

Скопје д-р Димитар Ковачевски, с.р.


