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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО COVID-19 

КРИЗАТА НАСОЧЕНИ КОН МЛАДИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат критериумите и постапката за финансиска 

поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за справување со 
кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 насочени кон младите.

Член 2
Постапката за финансиската поддршка на здруженијата и фондациите ќе се спроведува 

преку Агенцијата за млади и спорт со средства обезбедени од Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2020 година, Раздел 16101 – Агенција за млади и спорт, Програма 
П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставка 464 – Разни трансфери.

Предмет на финансиска подршка се исплата на грантови во износ до 300.000,00 денари, 
за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

- Информирање на младите за мерките и препораките на државните институции за 
спречување на ширењето на Коронавирусот Ковид-19; 

- Правна и психолошка помош за приспособување за време на пандемија на младите; 
- Анализа на влијанието на пандемијата врз младите и предлози за менување на 

политиките и мерките;
- Информирање за заштита на човекови права за време на траењето на епидемијата и 

вонредната состојба;
- Oнлајн обуки,  менторство и кариерно советување за невработени млади лица, со 

фокус на ранливи категории млади и нивно прилагодување на пазарот на труд;
- Онлајн модули за обезбедување совети и поддршка со цел подобро ментално здравје 

на младите за време на траењето на пандемијата; 
- Справување со дезинформации, лажни вести, стигматизација и говор на омраза со 

фокус на младите;
- Директна помош и поддршка за време на криза на лица со попреченост, ЛГБТИ 

млади, млади засегнати од ХИВ и други социјално исклучени групи на млади;
- Едукативни онлајн содржини и обуки на следниве теми: ментално здравје кај младите, 

сеопфатно сексуално образование, менструално здравје, младински работнички права;
- Младинско ангажирање и  младинско учество за време на пандемија.
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Член 3
Корисници на финансиска поддршка може да бидат здруженија и фондации кои ги 

исполнуваат критериумите утврдени со оваа уредба со законска сила и кои имаат 
поднесено проект насочен кон младите за остварување на приоритетните цели од член 2 
став 2 од оваа уредба со законска сила.

Член 4
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и 

фондациите за финансиската подршка од Буџетот на Република Северна Македонија се:
1. Да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации 

најмалку една година пред објавувањето на огласот;
2. Во последниот наративен извештај да имаат спроведено минимум 2 активности со 

или за млади;
3. Да не добиле финансиска поддршка од претходни огласи на Агенцијата за млади и 

спорт во тековната 2020 година. 

Член 5
Проценка на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите кои ги 

исполнуваат критериумите од член 3 од оваа уредба со законска сила, се врши врз основа 
на следните посебни програмски критериуми:
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Член 6
Агенцијата за млади и спорт во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на 

оваа уредба со законска сила, објавува оглас на својата веб страна кој ќе трае 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, заедно со Пријава за 
финансиска подршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за 
справување со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19 насочени кон младите и 
Образец за буџетот кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба со законска 
сила.

Член 7
Здруженијата и фондациите кои се пријавуваат на огласот треба да достават:
1. Пријава за финансиска поддршка со предлог – проект;
2. Предлог-буџет со образложение за оправданост;
3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата; 
4. Наративен извештај за изминатата фискална година (2019); 
5. Завршна сметка на здружението или фондацијата за претходната година (2019);
Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава за 

финансиска поддршка по огласот.

Член 8
За користење на финансиската поддршка за здруженијата и фондациите од оваа уредба 

со законска сила, одлучува Комисија за финансиската подршка на здруженија и фондации 
(во натамошниот текст: Комисијата).

Директорот на Агенцијата за млади и спорт ја формира Комисијата која се состои од 
пет члена и тоа: четири члена од редот на вработените на Агенцијата за млади и спорт и 
еден член на предлог на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 
Македонија од редот на вработените во Одделението за соработка со невладин сектор.
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Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата, проверка на точноста на 
податоците од истата и извршеното бодување на проектите изготвува Извештај со предлог 
и податоци за одобрување средства за барателите што имаат доставено комплетна 
документација од член 6 став 1 од оваа уредба со законска сила и истиот го доставува до 
директорот на Агенцијата за млади и спорт.

Директорот на  Агенција  за млади и спорт, врз основа на Извештајот од член 7 став 3 
од оваа уредба со законска сила, донесува решенија за финансиска поддршка.

По донесување на решенијата за финансиска поддршка со здруженијата и фондациите 
се потпишува договор за реализација на проектите.

Исплатата на средствата за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за 
преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-
19 насочени кон младите се врши на трансакциска сметка на корисникот на финансиската 
поддршка врз основа на решение донесено од директорот на Агенцијата за млади и спорт 
и потпишан договор помеѓу директорот на Агенцијата за млади и спорт и корисникот на 
финансиската поддршка.

Член 9
Доделените средства се користат исклучиво за намената за која се доделени и на начин 

определен во предлог-проектот.
Доколку со изврши контрола од страна на Агенцијата за млади и спорт се утврди дека 

здруженијата и фондациите корисници на финансиската подршка го злоупотребиле 
правото на финансиската поддршка согласно оваа уредба со законска сила, со давање на 
невистинити податоци во пријавата од член 6 од оваа уредба со законска сила, или 
средствата не ги искористиле за намената за која им биле доделени на начин определен во 
предлог-проектот, корисниците на финансиската поддршка должни се да ги вратат 
добиените финансиски средства во целост на буџетската сметка на Агенцијата за млади и 
спорт, од каде што е извршена исплатата, во рок од 5 работни дена. 

Член 10
Здруженијата и фондациите доставуваат извештај за користењето на средствата до  

Агенцијата за млади и спорт, најдоцна до 31 јануари 2021 година.

Член 11
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5467/1 Претседател на Владата
12 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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