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ПЛАНИРАЊЕ НА ОБЛАСТИ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРИОРИТЕТИ  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ  

ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА 

 

 
БУЏЕТ 

 

Вкупен предлог-буџет Висина на грант: 

 

20.000.000 денари 

Опција 1: 625.000 денари  (32 гранта) 

Опција 2: од 600.000 до 900.000 денари (~ 23 гранта) 

 
 

ПРЕДЛОГ-ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ 

 
Стратешки 

приоритет 

Предлог Активности 

 

Заштита на 

животната средина, 

зелен развој, 

намалување на 

аерозагадувањето и 

влијанието на 

климатските 

промени.  

 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон: 

- 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 ГО 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. 

Обезбедување 

забрзан и одржлив 

економски раст, 

повисок животен 

стандард иквалитет 

на живот на 

граѓаните 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон:  

- Активно застапување за спроведувањена функционална и 

финансискадецентрализација, како и децентрализација во 

делотобезбедувањeнајавнитеуслугиналокалнониво; 

- Партиципативно буџетирање во единиците на локалната самоуправа; 

- Истражувања и анализи за степенот на имплементација на 

Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и 

социјалната ислкученост во РСМ (2010 – 2020); 

- Застапувачки активности за носење на нова  Националната 

стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната 

ислкученост во РСМ со партиципативно учество на граѓанските 

организации; 

- Мониторинг на трошењата од Буџетот на РСМ/буџетите на 

единиците на локалната самоуправа; 

- Унапредување на родовата еднаквост во сите области од 
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општественото живеење и вклучување на родовата 

перспектива во креирањето на политиките и буџетите. 
Справување со 

светската пандемија 

предизвикана од 

Коронавирусот 

COVID 19 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон: 

- 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 (ЕУ, СБ, ООН агенции и други); 

- Истражувања и анализи за пристапот до здравствени услуги и 

причините за евентуалнанееднаквост и неправична достапност до 

здравствените услуги; 

- Истражувања и анализи на здравствените последици предизвикани 

одненавремена интервенција и запоставување во периодот на Ковид-

19 кризата; 

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

маргинализираните заедници; 

- Директна поддршка за организациите кои ги застапуваат ниско-

платените, неформалните и повремените работици 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. 

Успешно водење на 

пристапните 

преговори со 

Европската Унија 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон: 

- Мониторинг на реформите и застапување за нивно спроведување со 

цел да ги држат властите одговорни за соодветното спроведување на 

реформите во областите: борба против корупција, судство и 

спречување и заштита од дискриминација, а во насока на 

исполнување на обврските за пристапување во Европската Унија; 

- Унапредување на дијалогот помеѓу носителите на одлуки, 

граѓанскитe 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. 

Владеење на правото, 

независност на 

правосудството, 

доследна и 

неселективна борба 

против криминалот и 

корупцијата со 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон: 

- 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 
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широка и 

обврзувачка 

транспарентност 

пристапот до правда за сите граѓани; 

- Мониторинг извештаи/анализи за степенот на имплементација на 

Стратегијата зареформи 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 во 

Република Северна Македонија; 

- Истражувања и анализи на случаи на напредување во службата 

спротивни на системот на заслуги во јавнатаадминистрација на 

централно или локално ниво; 

- Пристап до информации од јавен карактер и проактивна 

транспарентност. 

Квалитетно 

образование 

достапно за сите 

согласно 

побарувачката на 

пазарот на трудот 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон: 

- 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; 

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

училишта; 

- Заеднички акции за анализа, мониторинг и застапување врзани за 

креирање и/или реализација на студентски и младински политики. 

Модерна и ефикасна 

јавна администрација 

базирана на 

дигитализација која 

обезбедува 

квалитетни и брзи 

услуги за граѓаните и 

деловните субјекти 

Поддршка на активности на ГО кои се насочени кон: 

- 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; 

- 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. 

 

 


