„Службен весник на РМ“ бр. 130 од 26.10.2007 година

Заради обезбедување на транспарентност, определување на основни организациски
критериуми и ефикасно следење на финансиска поддршка на здруженија на граѓани и
фондации од страна на Владата на Република Македонија и на органите на државната
управа, како и зголемување на отчетноста во користењето на доделените средства од
страна на здруженијата на граѓани и фондации, согласно Стратегијата за соработка на
Владата со граѓанскиот сектор 2007-2011, Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 21.10.2007 година, утврди
КОДЕКС НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Член 1
Добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република
Македонија (во натамошниот текст: Владата) и од органите на државната управа на
здруженијата на граѓани и фондации се заснова на следниве начела:
- Стратешко финансирање врз основа на претходно изготвени планови и програми;
- Независност на здруженијата на граѓани и фондации во спроведување на своите
активности;
- Признавање на разноликоста на дејностите на здруженијата на граѓани и фондациите
и потреба да се овозможи финансирање од различни извори;
- Транспарентност и отвореност на постапката за доделување на средства, за изборот на
членовите на телото кое ќе одлучува за распределбата, јавно објавување на резултатите и на
проектите кои ќе се финансираат;
- Усвојување на објективни критериуми за овозможување на еднаков третман,
недискриминација, стимулирање на конкуренција и избор на најдобри проекти;
- Правично и непристрасно одлучување и оценување на извештаите од страна на
одговорните лица засновано на објективна постапка и без личен интерес;
- Одговорно распределување и користење на средствата за целите за кои се наменети и
доделени;
- Постапката и барањата што здруженијата на граѓани и фондациите треба да ги
исполнат во процесот на поднесување пријава и известување се сразмерни со висината на
расположливите средства и на видот на програмите што ќе се финансираат;
- Оценка на проектите заснована на индикатори кои ќе овозможат да се утврдат
резултатите од проектите и исполнување на предвидените планови и стратегии.
Член 2
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на
граѓани и фондации кои учествуваат на јавен конкурс за добивање средства од Буџетот на
Република Македонија се:
- Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации;
- Да спроведуваат активности од минимум една година;
- Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес;
- Да не добиле средcтва 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.
Владата и секој орган на државната управа определуваат посебни програмски
критериуми за распределба на средства согласно видот на програмата и резултатите кои
што треба да се постигнат.

1 од 5

„Службен весник на РМ“ бр. 130 од 26.10.2007 година

Член 3
Во постапката за распределба на средствата Владата и секој орган на државната управа
изготвуваат програма за финансирање на здруженија на граѓани и фондации, истовремено
со подготовката на буџетот на соодветниот орган на државната управа за наредната
година, која содржи:
- опис на приоритетите, план за распределба на средства и видот на финансирање кој ќе
се обезбеди (програмско, организациско);
- област на финансирање, резултатите кои сакаат да се постигнат, основните
приоритети и цели, процес и краток опис на потребите, мислењата на целната група,
износот на средства определен за секоја област, распоред на јавни повици во текот на
годината, процентот на организациска помош што ќе се обезбеди преку финансирање на
активностите и должината на програмите што ќе се финансираат (краткорочни или
долгорочни програми).
Програмата се објавува на интернет страницата на Владата, односно органот на
државна управа во предлог форма и во конечна верзија.
Член 4
Транспарентноста во постапката за обезбедување финансиска поддршка се остварува
врз основа на јавен повик. Јавниот повик Владата и органите на државната управа го
објавуваат 30 дена по донесување на Буџетот на Република Македонија во дневните јавни
гласила, на интернет страниците на органите на државната управа и на Генералниот
секретаријат на Владата на Република Македонија-Одделението за соработка со
невладини организации (во натамошниот текст: Одделението за соработка со невладини
организации).
Јавниот повик ги содржи најмалку следните елементи:
- опис на програмата;
- видот на проектите кои ќе се финансираат;
- цели кои треба да се постигнат;
- целна група, доколку е предвидена;
- основните критериуми определени со овој Кодекс;
- посебните програмски критериуми што ќе ги определи Владата односно органот на
државната управа поврзани со целите и проектите;
- посебни критериуми за здруженијата на граѓани и фондации кои може да се јават на
повикот;
- временска рамка за спроведување на проекти кои ќе бидат доделени;
- вкупно предвидени/достапни средства;
- висината на достапни средства за поединечен проект;
- потребната документација за пријавување;
- рокот за поднесување на пријавите кој не може да биде помал од 30 дена од
објавување на јавниот повик;
- методологијата на вреднување на проектите усвоена од секој орган на државната
управа;
- потребна документација која треба да се достави;
- рок кога ќе се објават резултатите;
- адреса на која треба да се испратат документите;
- и други елементи определени од Владата односно органот на државната управа.
Заедно со јавниот повик Владата односно органот на државната управа ја објавуваат и
пријавата која содржи информации потребни да се направи проценка за кредибилитетот
на работењето на здружението на граѓани и фондацијата, предлог проектот и колку тој
одговара на потребите и целите, реалноста на предвидените резултати и начинот на кој ќе
се направи оценка на предложените проекти.
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Владата односно органот на државната управа предвидуваат одреден временски период
во кој заинтересираните здруженија на граѓани и фондации можат да поставуваат
прашања поврзани со јавниот повик. Прашањата и одговорите се објавуваат на интернет
страницата на Владата односно органот на државната управа.
Член 5
Изборот на проекти се врши од страна на комисија.
Комисијата на Владата е составена од членови на Владата, како и експерти определени
од страна на Владата.
Комисијата на органот на државната управа е составена од лица вработени во органот
на државната управа, лица вработени во други органи на државната управа, како и од
експерти определени од страна на органот на државната управа.
Мандатот на членовите на комисијата е две години.
Начинот и постапката на бирање на членовите на комисијата, нивните должности и
начинот на кој ќе се избегне можен судир на интереси го определува секој орган на
државната управа.
Член 6
Владата односно органот на државната управа во рок од 30 дена од истекот на рокот за
поднесување на пријавите по објавениот повик ги распределува средствата до
здруженијата на граѓани и фондации.
Владата односно органот на државната управа, во рок од 10 дена од денот на изборот
направен од страна на комисијата по објавениот повик, писмено го известуваат секое
здружение на граѓани и фондација кое поднело пријава за резултатите од јавниот повик.
Член 7
Владата односно секој орган на државната управа ги објавува резултатите од јавниот
повик на нивните интернет страници со податоци за името на здружението на граѓани и
фондацијата и за финансираните проекти.
Член 8
Владата односно органот на државната управа склучуваат договор за обезбедување
финансиска поддршка на здружението на граѓани, односно фондација, кој ги содржи
најмалку следните елементи:
- предмет на договорот;
- висина на доделени средства и распоред на финансирање;
- временска рамка за спроведување на договорот;
- можност за промена на одредбите на договорот во случај на променети околности во
спроведување на договорот;
- одговорност во случај на причинета штета;
- обврска совесно и одговорно да се користат доделените средства како и да се вратат
неискористените средства;
- начин на известување, оценка и следење;
- одредби за вршење на контрола над спроведувањето на договорот и на трошењето на
доделените средства;
- одредби за супсидиерна примена на законите и другите прописи;
- други елементи предвидени од Владата односно органот на државната управа.
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Член 9
Здруженијата на граѓани и фондации доделените средства треба да ги користат
исклучиво за намената за која им се доделени.
Најдоцна 30 дена по реализацијата на проектот здруженијата на граѓани и фондации
треба да достават соодветна финансиска документација за потрошените средства до
Владата односно органот на државната управа кој ги доделил средствата.
Член 10
Владата односно органот на државната управа треба да изготват известување за
постапка за подготовка на програмите, за доделување на средства и за причините поради
кои некои од обврските предвидени со ова упатство не се применети.
Член 11
Владата односно органот на државната управа ги објавуваат на своите интернет
страници следните информации:
- програми;
- јавни повици;
- пријави за финансирање;
- прашања и одговори поврзани со јавниот повик;
- примероци на договори, финансиски и наративни извештаи;
- упатства за пријавување;
- годишен календар на јавни повици;
- оценка на постапка и резултати постигнати преку финансираните активности;
- имиња на лицата кои членуваат во комисијата.
Член 12
Владата односно органот на државната управа го следат наменското трошење на
доделените средства и навремено преземаат соодветни мерки истите да се спроведат на
начин на кој најдобро ќе се постигнат резултатите и целите предвидени во програмата и
со јавниот повик.
Владата односно органот на државната управа ќе го прекинат понатамошното
доделување на средства и ќе бара поврат на доделените средства доколку утврди дека
истите се трошат ненаменски и спротивно на договорот.
Член 13
Секој орган на државната управа спроведува постапка за оценка на користењето на
распределените средства и за постигнатите резултати од поддржаните активности врз
основа на поднесените извештаи од здруженијата на граѓани и фондации. Резултатите од
оценката во вид на годишен извештај се доставуваат до Одделението за соработка со
невладини организации.
Одделението за соработка со невладини организации еднаш годишно ја известува
Владата за користењето на распределените средства и за постигнатите резултати од
поддржаните активности на здруженијата на граѓани и фондации.
Владата и секој орган на државната управа треба да спроведат оценка на програма од
член 3 на овој кодекс и предлага препораки кои ќе бидат основа за понатамошен развој и
финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондации.
Одделението за соработка со невладини организации води база на податоци за
здруженијата на граѓани и фондации на кои им биле доделени средства од Буџетот на
Република Македонија и видовите проекти за кои добиле средства.
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Член 14
Овој кодекс се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-5612/6
21 октомври 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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