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761. 

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на Република Македонија“ број 5/02)  Советот на Град Скопје на триесет и 
шестата седница одржана на 22 декември 2014 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

за активностите на Град Скопје од областа на соработка со здруженија 

 и фондации за 2015 година 

 

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во 
Буџетот на Град Скопје за 2015 година, целите, приоритетите и 
активностите во областа на соработка на Град Скопје со здруженијата и 
фондациите. 
 

2. Во тек на 2015 година Градот Скопје ќе ги насочи своите активности за 

соработка и поддршка на здруженијата и фондации  кон следните цели: 

- Имплементација на Стратегијата на Град Скопје за соработка со 
граѓанските организации   

- Поддршка на иницијативи и проекти на здруженија и фондации  
 
 Остварувањето на овие цели ќе се реализира преку следните активности: 
 

− реализација на активности предвидени во Стратегијата на Град Скопје за 
соработка на со граѓански организации  

− организација и функционирање на Центарот за НВО Скопје 

− организирање на Отворен ден за презентација на здруженијата и 
фондациите  

− обезбедување на редовно функционирање на Форумот на граѓанските 
здруженија на Град Скопје и неговиот годишен план на активности  

− одржување на  интернет страната на НВО на Град Скопје - НВО Порта 

− трансфер кон невладини организации за реализација на единствен јавен 
повик  за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот 
на Град Скопје за 2015 година, наменети за финансирање на 
иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија и 
фондации како и за манифестации на здруженија и фондации 
 

3. Трансферот кон невладини организации за реализација на проекти од 

интерес на Град Скопје, ќе биде насочен кон финансирање иницијативи за 

проекти и програмски активности на здруженија и фондации, преку грантови 

во следните приоритетни области: 

 

 

Приоритетна област Вкупен износ 



(во денари) 

1.200.000 

 

• Градење на капацитетите на здруженијата за 

подготовка на проекти согласно програмите на 

Европската унија 

• Подигнување на свеста и поддршка на  

иницијативи за социјално претприемништво кај 

граѓанските организации 

• Поддршка на активно учество во регионални 

иницијативи, проекти и проекти од Европските 

Програми 

• Унапредување на вклученоста на граѓанските 

организации во спроведување на активностите 

на градската администрација во согласност со 

нивниот ресор и учество во процесите на 

креирање политика и донесување одлуки 

• Поддршка на програми за младинско 
волонтерство  

 

4. Поддршка на манифестации преку грантови на теми:  

 

Приоритетна област Вкупен износ 

(во денари) 

 500.000 

 

• Промоција на здрави животни навики 

 

•  Ден на здруженија и фондации (НВО Саем) 

5. Постапката за распределување на средствата од точките 3 и 4 од оваа 
програма ќе се спроведе преку единствен Јавен повик за прибирање на 
барања за користење на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2015 
година, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски 
активности на здруженија и фондации. 

6. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно 

точка 3 од оваа програма, по завршувањето на своите активности ќе 

достават извештај за користењето на средствата до Секторот за 

меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и 

фондации, најдоцна до 05.12.2015 година. 

7. Активностите на Градот Скопје од областа на соработка и поддршка на 

здруженија и фондации, утврдени со оваа програма, ќе се финансираат од 



средствата на Буџетот на Град Скопје за 2015 година, како и преку други 

форми и активности за обезбедување на финансиска поддршка за нивно 

реализирање.  

8. Градоначалникот на Град Скопје се грижи и го обезбедува спроведувањето 

на оваа програма. 

9. Комисијата за односи и соработка со општините и со здруженија и 
фондации го 
следи спроведувањето на оваа програма, покренува иницијативи, дава 

мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на 

предвидените активности. 

10. Оваа програма влегува во сила со  денот на објавувањето во “Службен 

гласник на Град Скопје“. 

 

Број 07–8946/1      СОВЕТ  НА  ГРАД  СКОПЈЕ 
22 декември 2014 година         ПРЕТСЕДАТЕЛ   
С к о п ј е                                                          м-р Ирена Мишева,с.р.      

 


