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Вовед
Граѓанскиот сектор во Македонија е еден од највлијателните актери во иницирањето и
следењето на општествените промени во сферата на социјалата, политиката и економијата. Оваа улога на граѓанскиот сектор е препознаена во општеството. Впрочем,
активностите на граѓанските организации се видливи најмногу во иницирање и
реализирање развојни програми кои во својата основа ги вградуваат почитувањето на
човековите права и слободи. Ако може да се сумираат најзначајните постигнувања по
области на граѓанскиот сектор во последните дваесет години, тоа се: социјалното
згрижување и давање услуги за социјално загрозени лица и групи на граѓани, борбата
против корупцијата, заштитата на животната околина, заштитата на човековите и на
малцинските права, родовата еднаквост, справувањето со бегалската криза 2015
година, хуманитарните активности од минатото итн. Накратко, граѓанскиот сектор од
осамостојувањето на Македонија до денес успешно го пополнува демократскиот
вакуум кој се создава од неажурноста на државата да допре до граѓаните и заедниците
и навремено и ефикасно да ги реализира нивните права.
Во годишните извештаи на Европската комисија за напредокот на земјата во процесот
на европската интеграција постојано се констатира дека граѓанскиот сектор игра
конструктивна улога во поддржувањето на демократските процеси и во обезбедувањето контрола и урамнотеженост на моќта на државата. Но исто така, се констатира и
дека финансиската помош за граѓанскиот сектор од страна на државата не е доволна
за да ги задоволи потребите на граѓаните и истата не е придружена со јасни и
транспарентни критериуми за избор на проекти за поддршка. Ваквата состојба
преставува ограничувачки фактор за натамошниот развој на граѓанскиот сектор и ги
прави граѓанските организации и понатаму да зависат исклучиво од странските донатори. Впрочем, и по три спроведени стратегии за соработка и развој на граѓанскиот
сектор, државата не успева да создаде овозможувачка околина за развој на
граѓанскиот сектор по теркот на другите развиени демократии.
Иако од 2019 година се очекуваа позначајни поместувања во однос на воспоставувањето нов модел за државно финансирање на граѓанските организации, кризата со
пандемијата на ковид-19 влијаеше на поместување на овие планови. Па така, не само
што не се воспоставија контурите на новиот модел, туку Владата без никакви консултации унилатерално одлучи на почеток на пандемијата да ги скрати средствата
предвидени во буџетот на Република Северна Македонија (РСМ) за 2020 година за
граѓанските организации. Во овој краток осврт ќе биде презентиран случајот во кој
Владата во 2020 година одлучи да ги скрати и потоа врати и додели средствата за
граѓанските организации од буџетот.
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1. Кратење на средствата за граѓанските
организации: први на удар
На 9 април 2020 година Владата на РСМ одлучи да ги намали средствата за граѓанските организации планирани од буџетот за 2020 година од буџетската ставка 463–
трансфери на невладини организации (Службен весник на РСМ бр. 97/2020). Вкупната
намалена сума е 32.500.000 денари или приближно 525.000 евра, и тоа во следните
органи на државната управа:
Влада на РСМ– целосно укинување на средствата од буџетската ставка за
поддршка на граѓанските организации (463) во износ од 12.000.000 денари;
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците– целосно укинување на трансферите до невладините организации во износ од 6.000.000 денари;
Министерство за економија– целосно укинување на поддршката од програма за
поддршка и развој на мали и средни претпријатија во износ од 3.000.000 денари;
Министерство за труд и социјална политика– намалување од две програми
(програмата за деинституционализација и социјални услуги и програмата за родова еднаквост) во вкупен износ од 5.000.000 денари;
Агенција за млади и спорт– намалување од две програми (програмата за млади
и меѓународната програма) во вкупен износ од 6.500.000 денари;
Министерството за правда– намалување во износ од 214.000.000 денари, меѓутоа оваа буџетска ставка опфаќа трансфери само до политичките партии.
Оваа одлука беше донесена без јавни консултации со граѓанските организации, а не
беше извршена консултација ниту со Советот за соработка и развој на граѓанскиот
сектор при Владата на РСМ (Советот). На 16 април 2020 година, по интерни
консултации со повеќе од 70 граѓански организации, Советот усвои заеднички одговор
за намалувањето на финансирањето на граѓанските организации и го достави до
Владата. Во реакцијата, граѓанските организации ја повикаа Владата да ги врати
средствата наменети за граѓанските организации онака како што e првично планирано,
а потоа да распише јавни повици за справување со кризата. [1]
Чекорот на Владата да се скратат средствата на граѓанските организации без
претходни консултации и без земање предвид на фактот што граѓанските организации
во Македонија беа првите кои излегоа на терен и почнаа да ги прилагодуваат своите
активности за да им излезат во пресрет на најпогодените групи на граѓани на
почетокот на пандемијата, ја става под прашање вистинската заложба на државата за
создавање вистински партнерски однос со граѓанскиот сектор. Имено, соочени со
предизвиците кои ги донесе пандемијата на ковид-19, граѓанските организации беа
првите општествени актери кои почнаа да организираат акции за едукација, да
доставуваат директна помош и да промовираат општа солидарност за оние кои беа и
се најмногу погодени од оваа криза. [2]
[1]https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Reakcija%20na%20Sovetot%20za%20sorabotka%201
5%20april%202020.pdf
[2] Види повеќе на: https://civicamobilitas.mk/covid-19/
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2. Враќање на средствата на граѓанските
организации: овој пат само за мерки за ковид-19
На 5 јуни 2020 година Владата објави повик за предлог-проекти на граѓанските организации за мерки за справување со кризата од ковид-19 во вкупен износ од 30.000.000
денари.[3] Средствата за оваа намена се обезбедија од Програмата на Владата–
Мерки за справување со кризата ковид-19, Потпрограма– 46 Субвенции и трансфери,
ставка 464– Разни трансфери, за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана
од коронавирусот. Во отворениот повик се предвидуваше проектите да не траат подолго од 6 месеци, а грантовите да се движат од 600.000 до 900.000 денари. Крајниот рок
за доставување апликации беше 11 јуни 2020 година до 12 часот напладне.
Одделението за соработка и развој на граѓанскиот сектор информира дека во рамките
на овој повик до крајниот предвиден рок пристигнале вкупно 549 апликации, што е
значителен број во споредба со претходните години. Владата формира Комисија за
распределба на финансиските средства наменети за финансирање на програмските
активности на здруженијата и фондациите од буџетот на РСМ за 2020 година за мерки
за справување со кризата на ковид–19, и тоа:
за претседател на комисијата– Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација;
за членови на комисијата– Бујар Османи, заменик на претседателот на Владата
на РСМ задолжен за европски прашања, Арбер Адеми, министер за образование и
наука, Ѓонул Бајрактар, заменик на министерот за труд и социјална политика,
Драги Рашковски, генерален секретар на Владата на РСМ и двајца претставници
од Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор.
Оваа Комисија потоа формира оперативно тело[4] составено од членови на Советот и
административни службеници од Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Секретаријатот за европски прашања и Генералниот секретаријат–
Одделение за соработка со невладините организации. Оперативното тело изврши
проверка и оценка на 549 проекти пристигнати во рокот предвиден во огласот и
подготви предлог-ранг листа.[5]
На 13 јуни 2020 година Владата ја објави одлуката за финансирање на 40 предлогпроекти (Службен весник на РСМ бр. 157/2020) во висина од 29.647.474 денари (види
во прилог 2 и прилог 3), односно во рок од два дена пристигнатите 549 апликации беа
поминати на административна проверка и оценети за квалитет.
[3]https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Dopolneta%20Programa%20COVID19%202020.pdf
[4] Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и
фондации за мерки за справување со кризата КОВИД-19, јуни 2020, Влада на РСМ (pdf).
[5] Ранг-листа:
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Rang%20Lista%20na%20Komisijata.xls%20%20%281%29
.pdf
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Вака спроведената постапка за распределба на средствата наменети за финансирање
на програмските активности на здруженијата и фондациите од буџетот на РСМ за 2020
година за мерки за справување со кризата на ковид–19 од една страна наиде на низа
критики кај дел од граѓанските организации, но од друга страна беше поддржан кај
поголемиот дел од членовите на Советот од редот на граѓанските организации.
Дополнително, за начинот на распределбата на средства претставка беше доставена
до Државната комисија за спречување корупција (ДКСК), повикувајќи се на прекршување на одредбите од членот 8-а од Изборниот законик и членот 34 став 1 алинеја 2
од Законот за спречување корупција и судир на интереси од страна на Владата на
РСМ и Генералниот секретар на Владата на РСМ. Подносителот во претставката ги
оспорува објавата на Огласот за финансиска поддршка, потпишувањето на договорите
и исплатата на средствата од буџетот на РСМ. Во Одлуката, ДКСК оваа претставка ја
усвојува со образложение, меѓу другото, дека исплатата на одобрените средства на 01
јули 2020 година е во период на изборна кампања и истото претставува повреда на
член 8-а став 1 алинеја 2 од Изборниот законик и член 34 став 1 алинеја 2 од Законот
за спречување корупција.[6]
Оваа одлука ја обжали Генералниот секретар на Владата на РСМ пред Управниот суд.
Во разгледување на овој случај, Управниот суд донесе пресуда со која одлуката на
ДКСК се поништува, констатирајќи дека нема прекршување на одредбите од членот 8а од Изборниот законик и членот 34 од Законот за спречување корупција и судирот на
интереси.[7] Судот во образложението истакнува, меѓу другото, дека не се согласува
со правното сфаќање на ДКСК, „бидејќи во конкретниот случај се работи за светска
криза, односно постоење светска пандемија на ковид-19“ и во „оспорената одлука неправилно е констатирано дека немало итност на доделување на средствата заради
санирање на последиците од ковид-19“. Понатаму, во судската одлука се истакнува
дека не се основани сомневањата за прекршување на гореспоменатите законски
одредби од причина што при извршениот увид во писмените докази (Програмата за
финансирање на програмските активности за здруженија и фондации за мерки за
справување со кризата на ковид-19 и Одлуката за распределба на финансиски
средства) е утврдено дека истите се донеле во време на вонредна состојба, а склучените договори со здруженијата на 19 јуни 2020 година создваат облигациски однос и
исплатата иако е направена на 01 јули 2020 година, не преставува прекршување на
оспорените законски одредби. Имено, изборната кампања за парламентарните избори
почна на 24 јуни 2020 година и траеше до 12 јули 2020 година.
Инаку во 2019 година, во истиот случај кога Владата имаше донесено програма и
отворено повик за финансирање програмски активности за здруженија и фондации,
заради претседателските избори процесот на доделување средства за граѓански здруженија беше стопиран неколку месеци. Владата го објави огласот на 31 јануари 2019
година, а одлуката за распределба на средствата од буџетот на РСМ за 2019 година
наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации
[6] Одлука на Државната комисија за спречување корупција бр. 12-2368/5 од 10.07.2020 г.
[7] Пресуда на Управниот суд, УРП бр. 32/2020, од 17.07.2020 г.
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ја донесе на 03 октомври 2019 година. Во 2019 година претседателските избори беа
распишани на 08 февруари 2019 година, а изборната кампања траеше од 1 до 19
април 2019 година. [8]
Ако го земеме овој случај како преседан, т.е. исклучок од досегашната пракса на
распределба на средства од страна на Владата заради кризата, а со цел во иднина
воспоставување транспарентен и отчетен систем на распределба на финансиските
средства на централно ниво, во следниот дел ќе ги отвориме критичните точки по кои
се јави судир и несогласување во граѓанскиот сектор.

3. Критични точки кои влијаат на транспарентноста
и отчетноста на постапката за распределба на
државните средства
3.1. Краток рок за доставување на апликациите
Повикот за доставување предлог-проекти на граѓанските организации за мерки за
справување со кризата на ковид-19 беше објавен доцна на 5 јуни 2020 година (петок)
за време на празник и тридневен карантин (полициски час). Воспоставениот краток рок
за поднесување апликации на прв поглед може да биде разбирлив, бидејќи повикот
беше да се преземат итни мерки за справување со пандемијата на ковид -19, но не
може да не се забележи дека „итноста“ на ситуацијата во јуни може да се стави под
знак прашалник. На пример, други донатори имаа отворени итни повици за предлогпроекти за граѓански организации за справување со кризата во месец април, кога
ситуацијата во нашата земја беше навистина хаотична и многу работи беа непознати,
а тие повици беа за грантови многу помали од предложените од Владата и со подолг
период на реализација. Потоа, се поставува прашањето дали оние граѓански организации што работат на терен и се базираат на волонтерство, т.н. грас-рут организации,
беа во можност да бидат навремено информирани за овој повик и да подготват апликација. Овие организации веројатно се во секојдневен контакт со граѓаните за време на
кризата со ковид-19 и нивната подготвеност да се вклучат заради кратките рокови негативно ќе влијае на можноста директно да ги поддржат најранливите категории граѓани во земјата. За постапката да биде транспарентна, таа треба да овозможи доволно
време организациите прво да слушнат за повикот, а потоа да имаат доволно време да
подготват квалитетни предлози.
Дополнително, краткиот рок за доставување апликации влијае на квалитетот на
предложените мерки и на целокупната ефективност во борбата против влијанието на
ковид-19 врз општеството. Имено, иако имало 549 пристигнати апликации до крајниот
рок, она што е важно на крајот е квалитетот на тие апликации за успешно справување
со наметнатите предизвици. Самиот процес на аплицирање се состоеше од подготвување целосна проектна рамка и целосен предлог-буџет, немаше скратени форми, како
на пример подготовка само на концепт-ноти за прелиминарна селекција и слично.
[8] Види повеќе на: https://nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/372
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Само за споредба, Агенцијата за млади и спорт, на 15 јуни 2020 година, исто така,
објави повик за финансиска поддршка за граѓански организации за предлог-мерки за
справување со ковид-19 насочени кон младите со рок за доставување апликации до 29
јуни 2020 година.

3.2. Комисија за евалуација на пристигнатите предлог-проекти
Комисијата за евалуација на добиените апликации беше составена од членови на
следниве ресорни министерства: образование, информатичко општество и администрација, труд и социјална политика, Секретаријат за европски прашања, и Генералниот секретаријат на Владата, како и двајца членови од редот на граѓанските
организации од Советот. Нејасно е зошто Министерството за здравство не учествува
во процесот на евалуација главно затоа што кризата со ковид-19 е првенствено
здравствена криза. Отсуството на Министерството за здравство во Комисијата за
евалуација ја поткопува итноста на целата постапка. Имено, ако кратките рокови беа
поставени со цел да се овозможи итни грантови за справување со пандемијата со
ковид-19, немањето претставник од Министерството за здравство претставува губење
на најважната врска во справувањето со пандемијата.
Во целиот процес не е јасно дали се воспоставила пишана постапка за избор на
предлог-проектите каде точно во секој чекор ќе се утврди процесот на административна проверка и потоа и оценката за квалитет. Во делот на постапката за избор не е
јасно дали се вклучил и чекор за декларирање конфликт на интерес и начин на
справување со истиот за членовите на комисијата. Исто така не е јасно колку членови
брои формираното оперативно тело за оценка на апликациите. Дали станува збор за
седум членови на оперативното тело кои ги оценувале апликациите или можеби
повеќе? Односно не е јасно колку административни службеници од посочените министерства ги оценувале апликациите и ја составиле конечната ранг-листа. Ако во оперативното тело од ресорните министерства биле вклучени административни службеници, се поставува прашањето дали оценувачите од редот на членовите на Советот за
соработка и развој на граѓански организации вклучиле и други оценувачи за да се
постигне со оценувањето. Краткиот временски рок со кој се оценија 549 апликации
укажува дека имало повеќе од седум оценувачи. Овие нејаснотии отвораат низа други
прашања од типот на транспарентност и отчетност за начинот на распределба на
апликациите меѓу оценувачите и по колку и со какви квалификации биле оценувачите
од секое министерство.

3.3. Оценување на пристигнатите апликации
До крајниот рок (11 јуни, 12 часот напладне) Владата прими 549 предлог-апликации.
Процесот на аплицирање беше стандарден процес на пополнување на сите важни сегменти на формулар за апликација и пополнување детален буџет. Апликациите поминаа преку административна проверка, а потоа и процена на квалитетот, секоја апликација доби оценка од страна на секој член на оперативното тело. Владата ја објави
конечната одлука со ранг-листа за доделување финансиски средства во која се предлагаат 40 проекти на 13 јуни 2020 година (види во прилог 1).
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Кусиот рок на квалитативно оценување (околу два дена) на пристигнатите апликации
остави најголем простор за забелешки, па се постави прашањето како е можно толку
голем број целосни апликации да бидат проверени и оценети за квалитет за толку
кратко време. Согласно исходот од процесот на оценување, излегува дека за помалку
од 48 часа непрекинато од затворањето на рокот, оценувачите имале по околу пет
минути време за да прочитаат една целосна апликација (проектна рамка и буџет) и да
и дадат оценка. Понатаму, ако некој ја провери оценката дадена од оценувачите на
апликациите, се забележува дека во некои случаи има огромни разлики меѓу оценувачите. На пример, разликата од еден до друг оценувач во некои случаи е 61 поен. Не е
јасно дали во овие случаи се дискутирало меѓу оценувачите и дали се направило
реоценување.
Во овој повик од 549 апликации се избрани 40 највисоко рангирани (освоиле најмногу
поени) согласно оценките на оперативното тело за оценка на апликациите. Само за
споредба, од базата за пријавување активности поврзани со кризата на ковид-19 на
веб-страницата на Цивика мобилитас која до 07 јули 2020 година брои 906 запишани
активности од 104 различни граѓански организации, само 11 граѓански организации се
поклопуваат со избраните на огласот од Владата. Тоа значи, 11 граѓански здруженија
од вкупно 40 избрани за грант од Владата веќе спроведувале активности поврзани со
кризата и истите ги пријавиле во базата на ковид-19 на Цивика мобилитас. Другите
може спроведувале активности поврзани со ковид-19 и претходно, но може и не и ова
ќе им биде прва таква активност.

4. Кревок партнерски однос
Владата набргу по јавните критики на дел од граѓански организации излезе со информација дека тие биле свесни за кратките рокови, но другата опција е воопшто да не се
обезбедела помош за граѓанските организации. Ова е аргумент на ставање пред
свршен чин (или/или) и не треба да биде единствениот во појаснување на постапката
за доделување на средствата. Имено, во истиот период се објавуваа повици за
предлози за граѓански организации со подолги рокови на реализација за истата кризна
ситуација. Исто така, ваквото аргументирање го занемарува фактот дека помошта која
ја добија граѓанските организации е всушност во најголем број наменета за директна
поддршка за граѓаните и ублажување на последиците од кризата на ковид-19, а не за
финансирање на редовните програмски активности на организациите.
Владата не успеа да ги врати средствата кои првично беа скратени за граѓанските
организации од неколку органи на државната управа, како што тоа го направи со
средствата за политичките партии кои се доделуваат од страна на Министерството за
правда. Имено, во одлуката од 9 април 2020 за намалување на средствата планирани
од буџетот за 2020 година од буџетската ставка 463- Трансфери на невладини
организации средствата за политички партии во износ од 219.000.000 денари кои беа
скратени, во последниот ребаланс на буџетот за 2020 година во месец декември, беа
вратени во целосен износ.
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Заклучоци
Несомнено, Владата не реагираше ефикасно кога ги скрати средствата за граѓанските
организации во април. Државната поддршка за граѓанските организации согласно
планираните средства од буџетот за 2020 година, а со кои се овозможува одреден
развој на секторот, изостана. Едностраната одлуката на Владата првично да ги скрати
средствата, а потоа да ги врати и намени само за финансиска поддршка за мерки за
справување со кризата на ковид-19 влијае на транспарентноста и отчетноста на целата постапка и на градењето долгорочно партнерство меѓу Владата и граѓанскиот сектор и неговото вклучување во процесите на носење одлуки како суштински елемент на
тој однос.
Одлуката да се вратат средствата и да бидат наменети само за мерки за справување
со ковид-19, иако за поздравување, креира голем број недоследности и контрадикторности во постапката за нивно распределување. Спротивно на веќе воспоставената
добра пракса на доделување средства за граѓански организации од страна на Владата
со доволно долги рокови за апликација од по 30 дена, оваа година се соочивме со
рокови кои се неоправдано кратки. Одлуката да се отвори повик во месец јуни 2020
година, отсуството на претставник на Министерството за здравство во Комисијата за
оценување на предлог-проектите и веќе отворени повици за граѓански организации со
далеку подолги рокови од страна на други странски и домашни донатори во однос на
кризата ги ставаат под прашање околностите за итност и кратките рокови.
Начинот на формирање на Комисијата за оценување на доставените апликации испровоцира низа забелешки, кои значително влијаат на транспарентноста и отчетноста на
целата постапка оваа година. Недопустливо е во една задача за оценување проектни
апликации да недостасува точна информација за точниот број на луѓето кои се јавиле
во улога на оценувачи и начинот како биле распределени предлог-проектите за
оценување меѓу нив.
Потоа, роковите кои се постигнати за оценување на пристигнатите 549 апликации укажуваат дека целата оценка се завршила во нешто помалку од 48 часа, односно оценувачите имале околу пет минути време да посветат на една апликација (предлог-проект
и буџет) и да дадат оценка, и тоа ако оценувале без прекин помеѓу 11 јуни и 13 јуни.
Несомнено, разликата во поените меѓу оценувачите и краткото време за оценување ќе
остави дамка за објективноста на целата постапка.
Во Македонија односот на Владата кон граѓанските организации е сѐ уште во процес
на зародиш. Во последните три години, иако се направија позитивни исчекори на
новата влада кон отворање на институциите за соработка и вмрежување со граѓанскиот сектор, иако и се даде заложба токму од Владата за промена на системот на
државно финансирање, примерот на нетранспарентно кратење на веќе планирани
средства од буџетот го враќа целиот процес наназад. Владата треба да се воздржи од
унилатерални одлуки кога се во прашање институционалната и финансиската рамка за
развој на граѓанското општество.
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Препораки
Начинот на кој се спроведе огласот за финансиска поддршка на здруженија и
фондации за мерки за справување со кризата на ковид-19 е добра прилика повторно
да се потсетиме на основните принципи за транспарентност и отчетност на кои треба
да се основа постапката за државна поддршка за граѓанските организации.
Роковите за доставување на апликациите треба да остават доволен простор
за подготвување квалитетни предлог-проекти. Роковите за апликација треба
да остават доволно време информацијата да стигне до што поголем број
заинтересирани организации и на истите да им се овозможи линија за
поддршка за нејаснотии околу подготвувањето на целосната апликација.
Комисијата за оценување на апликациите треба да биде составена од
независни членови, по можност избрани на јавен оглас и јасни критериуми.
Постапката на оценувањето треба да овозможи правично и непристрасно
одлучување од страна на одговорните лица засновано на објективна постапка
и без личен интерес. Потребно е објавување на резултатите од изборот на
членовите на комисијата која одлучува за распределбата.
Оценувањето на доставените апликации треба да биде направено од стручно
и независно тело (комисија или совет) кое ќе има доволно време да ги
разгледа и оцени апликациите на организациите. Големите разлики кои ќе се
појават помеѓу оценувачите треба да поминат процес на реоценување и
консултирање со цел да се добие колку што е можно попрецизна слика за
квалитетот на апликацијата.
Како што е утврдено во Стратегијата за соработка и развој на граѓанскиот
сектор, Владата треба да се заложи и донесе правно обврзувачки
подзаконски акт за распределба на средства на граѓанските организации од
јавни извори и унапредување на координацијата, како и транспарентноста и
отчетноста во користењето на средствата од државни средства.
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*

* Здружението совет за етика во медиумите во Макдонија се откажа од доделениот грант.
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Прилог 2. Регионална распределба по број на проекти од огласот за финансиска поддршка на
здруженија и фондации за мерки за справување со кризата на ковид-19
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Прилог 3. Графички приказ на процентот на одбрени средства по општина на огласот за финансиска
поддршка на здруженија и фондации за мерките за справување со ковид-19 кризата
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Користени извори на податоци
Реакција на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор за намалување на
финансиската поддршка за граѓанските организации (2020). Достапна на:
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Reakcija%20na%20Sovetot%20za%20sor
abotka%2015%20april%202020.pdf
Цивика мобилитас он-лајн платформа за граѓански организации за пријавување на
активности за справување со ковид-19 (2020). Види повеќе на:
https://civicamobilitas.mk/covid-19/
Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите
за мерки за справување со ковид-19 кризата (2020). Достапна на:
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Dopolneta%20Programa%20COVID19%20
2020.pdf
Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на
здруженија и фондации за мерки за справување со кризата КОВИД-19, јуни 2020, Влада
на РСМ. Достапна на:
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/Uredbi_Covid19/66_Sednica_13-062020/sednica_66_13.06.2020_odluka_za_raspredelba_na_finansiski_sredstva_nameneti_za_fi
nansiska_poddrshka_na_zdruzhenija_i_fondacii_za_spravuvanje_so_covid-19_krizata.pdf
Ранг-листа на комисијата за распределба на финансиски средства наменети за
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