
Генерален секретаријат на Влада 
на Република Северна Македонија 31.542.895

1 Доставени податоци од барањата за пристап до информации од јавен карактер. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, Министерството за правда, Министерството земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за 
промоција и поддршка на туризмот, Министерството за локална самоуправа, Дирекцијата за спасување и заштита, Агенцијата за остарување на правата на заедниците, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
одговорија дека во 2020 г. не доделиле средства на граѓански организации.
2 Податоци од Централен регистар на Република Северна Македонија за 2020 г.
3 Според доставените податоци од барањата за пристап до информации од јавен карактер, во 2020 г.,  Генералниот секретаријат на Владата на РСМ доделил 28.912.895 МКД, а Агенцијата за млади и спорт 5.000.000 МКД на ГО за мерки за справување со 
КОВИД-19 кризата. Податоците за доделени средства на ГО за мерки за справување со КОВИД-19 кризата во Словенија се дoбиени од партнерската организација ЦНВОС од Словенија.
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Овој инфографик е подготвен со помош на Европската Унија. Содржината 
на овој инфографик е единствена одговорност на Македонски центар за 
меѓународна соработка (МЦМС) и во никој случај не може да се смета 
дека е одраз на ставовите на Европската Унија.

Министерство за економија  3.180.000

Министерство за животна средина 
и просторно планирање 15.550.000

Министерство за труд и социјална политика 72.620.325

Доделени средства без јавен повик 81.615.632

Доделени средства со јавен повик 256.935.304 

Агенција за млади и спорт 9.910.000

Фонд за иновации и технолошки развој 4.111.660

Министерство за здравство 28.134.521

Министерство за одбрана 450.000

Министерство за култура 173.051.535

ВКУПНО ДОДЕЛЕНИ СРЕДСТВА   338.550.936 МКД1

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ (МКД)

ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЦЕНТРАЛНО НИВО - 2020 ГОДИНА

Приходи на граѓански организации

Словенија

ДОДЕЛЕНИ СРЕДСТВА НА ГО ЗА МЕРКИ ЗА 
СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД-19 КРИЗАТА ВО 2020  (ЕУР)3   

2016
€ 3.068.310

€ 6.851.594
€ 5.693.474 € 5.504.8932018

2019 2020

Северна 
Македонија

Одржливо граѓанско општество - државно финансирање на граѓански организации

ПРИХОДИ НА ГО ОД ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЦЕНТРАЛНО НИВО ПО ГОДИНИ (ЕУР) 

ВКУПЕН ПРИХОД НА ГО ВО 2020 6.389.675.496 МКД2 

1.911.952 € 
551.429 € 

5 %
Процент на државно финансирање во 
вкупните приходи на ГО од централно ниво


