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I. ПРОГРАМА  

1.1. Контекст  
 
Досегашните анализи покажуваат дека невладините организации во рамките на своето 
дејствување даваат одреден тип на услуги во различни дејности со цел помош и поддршка на 
целните групи со кои што работат. Обично тоа се сервиси за помош на стари лица во домашни 
услови, бесплатна правна помош на маргинализирани лица, бесплатни медицински и 
гинеколошки прегледи, бесплатна психо-социјална поддршка итн. Одредени граѓански 
здруженија се занимаваат со производство и продажба на продукти од различни индустрии 
(издавачка дејност – печатење и улична продажба на списанија, прехранбена индустрија – 
производство и продажба на храна и намирници; текстилна индустрија – производство и 
продажба на облека; занаетчиство – производство на рачно изработени продукти итн.). 
Конечно, анализите покажаа дека одреден број на граѓански организации даваат и 
консултантски/експертски услуги во насока на проектен и финансиски менаџмент, маркетинг, 
анализи и истражувања итн.  
 
Од друга страна, пак, финансиската одржливост на граѓанските организации (ГО) е клучен 
предизвик за граѓанскиот сектор (ГО). Во услови на ограничени можности за финансирање, 
граѓанските организации се особено ранливи бидејќи немаат капацитети за искористување на 
средствата од странските донатори и затоа прибирањето средства од локални извори е од 
особено значење за нив. Исто така, недостига поддршка на граѓанското општество за 
развивање и тестирање на модели на социјални претпријатија со цел обезбедување 
дополнителни финансиски средства но и интегрирање на маргинализираните лица на пазарот 
на трудот како социјална мисија на овие претпријатија. 
  
Следствено, се зголемува потребата да се изградат локални меѓу-секторски партнерства 
помеѓу ГО, бизнисите и локалните институции со цел здружување на расположливите ресурси 
за постигнување на целите од јавен интерес. Таквите пристапи им овозможуваат на ГО да 
изградат силна локална поддршка за нивните иницијативи (кампањи за подигање на свеста, 
услуги на локално ниво итн.) и да постават основа за одржливост базирана на лични но и 
локални ресурси.  
 
Оваа програма за доделување грантови се одвива во рамките на проектот „Отвораме 
можности“ финансиран од Европската Унија. Програмата ќе овозможи отворање на социјални 
претпријатија во рамките на граѓанските организации со цел вработување на Роми и ќе 
поттикне зајакнување на локалните меѓусекторски партнерства и развој на социјалната 
економија во Република Македонија.  

1.2. За проектот  
И покрај недостигот на цврста концептуална, правна, институционална и политичка рамка, 
социјалните претпријатија со години се развиваат во разни правни форми и на различни 
правни основи, како што се Законот за заштитни друштва, Законот за мали и средни 
претпријатија, Законот за здруженија и фондации, Законот за трговски друштва и  др. 
Изминатата година (2017) се одржаа јавни дебати околу нацрт-законот за социјално 
претприемништво кој што се уште не е донесен. Оваа година започна процесот на подготовка 
на Националната стратегија за развој на еко-системот за социјални претпријатија во РМ во чија 
работна група е и ХЕРА. Стратегијата која, меѓу другото, ќе го дефинира статусот на социјалните 
претпријатија, треба да го препознае вработувањето на маргинализирани заедници како 
можна социјална мисија на социјалните претпријатија.  
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Сиромаштијата се уште е широко распространета кај Ромите во нашата држава. Ромите се 
исклучени од повеќе аспекти на општествениот и економскиот живот, вклучувајќи го 
вработувањето, домувањето и образованието. Нема сомневање дека постои дискриминација 
на Ромите на пазарот на трудот, што во голема мера може да го објасни јазот во 
вработувањето помеѓу ромската и неромската популација во државата. Сепак, состојбата со 
вработувањето на Ромите останува еден од најзагрижувачките фактори кои го попречуваат 
нивното целосно учество во општеството. Повеќето Роми се невработени, немаат соодветно 
здравствено осигурување, живеат во несоодветни услови за живеење и се социјално 
исклучени. 
 
Практиките на ЕУ покажуваат дека, дури и ако националниот закон за социјално 
претприемништво е во фаза на изработка, можностите за развој на политики и практики на 
локално ниво можат да бидат корисни за граѓанските организации и да учествуваат во 
инклузијата на Ром(к)ите, нудејќи конкретни мерки, на пример, работни места преку основање 
социјални претпријатија. 
 
Затоа, неопходно е понатамошно зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за 
водење дијалогот во однос на политиките и на донесувањето одлуки за да се влијае на 
клучните реформи за развој на правното и финансиското опкружување за поддршка на 
Ром(к)ите. 
 
Предложената акција се однесува на соработката со Градот Скопје и граѓанското општество во 
решавањето на потребите на ромската заедница. Општа цел на проектот е локалните 
самоуправи и граѓанското општество да можат да создадат  поволно правно и финансиско 
опкружување, кое ќе и овозможи на ромската заедница да биде интегрирана во општеството 
на еднакви основи.  
 
Се очекува ромските граѓански организации да се вклучат во мобилизација на жени и млади 
Ром(к)и. Партнерот од Хрватска, Удруга за креативни развој СЛАП, ќе понуди искуство и совети 
за политиките преку споделување на најдобрите практики во ЕУ и во Хрватска.  
 
Проектот се однесува на зголемување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество и 
на Ром(к)ите во креирањето на локалните политики за социјално претприемништво, со цел да 
влијаат врз клучните реформи во понатамошна поддршка на заедницата. Ова ќе се постигне со 
градење на капацитетите за застапување на Ром(к)ите и ГО, воспоставување на 
меѓусекторската мрежа, учество во развојот на политиките и донесувањето на одлуки, 
вклучување на бизнис-заедницата и промоција на партнерски дијалог меѓу сите засегнати 
страни. 

1.2.1. Цели и очекувани резултати од проектот  
 
ОПШТА ЦЕЛ на проектот: Локалните самоуправи и граѓанското општество се подготвени да 
создадат поволна правна и финансиска средина со цел интегрирање на Ромите во општеството 
преку обезбедување на еднакви можности. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ на проектот  

1. Да се подобрат капацитетите за застапување на ГО и ромската заедница во 
спроведување на политиките за социјални претпријатија на локално и владино ниво. 

2. Да се поттикне партнерство помеѓу ГО, Град Скопје и бизнис заедницата во 
спроведување на локалните механизми со цел создавање можности за вработување за 
сиромашните и лица од ранливите заедници. 
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3. Да се подобрат локалните политики на Град Скопје за финансиска стимулација на 
иницијативите за создавање социјални претпријатија, во интерес на жените и младите 
Роми. 
 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ на проектот 
1. Граѓанските организации застапуваат и го користат своето знаење во развој на 

локалните политики за социјални и економски активности што се однесуваат на 
потребите на ромската заедница со цел нивно вработување. 

2. Формирана е повеќесекторска работна група за социјални претпријатија и општествена 
одговорност. 

3. Локалните власти ги усвоија политиките за овозможување на граѓанските организации 
да преземат активности за вклучување на Ромите на пазарот на трудот. 

4. Обезбедена е локална поддршка на граѓанските организации со цел создавање 
различни можности за Ромите вклучувајќи ги и моделите на социјални претпријатија, 
на транспарентен, одговорен, фер и недискриминирачки начин. 

5. Локалните донесувачи на одлуки и ГО јавно ги промовираат политиките и практиките 
за справување со потребите на Ромите.  

 
ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТОТ  
 
Програма 1: Градење на капацитети на невладини организации и засегнати чинители: 
 
Програма 2: Фасилитирање дијалог за нови локални политики за соц. прет. за град Скопје: 
 
Програма 3: Институционализација на консултативните процеси 
3.3. Регрантирање на ГО за создавање на можности за вработување на Роми (Активност 
врзана за остварување на очекуван резултат 4.) 
 
Програма 4: Кампања за вработување на лица од маргинализираните заедници преку 
промоција на социјалното претприемништво.  
 
Крајни корисници: ромската заедница, младите и жените Ромки, ГО, Град Скопје, локалната 
заедница и општа популација, бизнис сектор.  

 
 

Цели на програмата за регрантирање  
 

Програмата за доделување грантови придонесува за главната цел на проектот "Отвораме 
можности", односно за градење поволна правна и финансиска средина со цел интегрирање на 
Ромите во општеството преку обезбедување на еднакви можности. Поточно, постигнувањата 
на програмата се поврзани со третата специфична цел: да се подобрат локалните политики на 
Град Скопје за финансиска стимулација на иницијативите за создавање социјални 
претпријатија, во интерес на жените и младите Роми. 
 
Преку доделените грантови ќе се поттикнат одржливи локални иницијативи на ГО преку 
креирање на социјални претпријатија. Програмата има за цел да ги поттикне граѓанските 
организации (особено на локално ниво) да се зајакнат и да воспостават партнерства и 
соработка со субјекти од други сектори (со бизниси, со институции, со граѓани и други 
чинители). Идејата е да добијат поддршка и ресурси за нивните социјално претприемачки 
иницијативи, практики и услуги што ги нудат во рамките на нивната секојдневна работа.   



 

P
ag

e6
 

 
Граѓанските организации ќе имаат можност да обезбедат долгорочно одржување на нивните 
програми и активности преку кои придонесуваат за целните групи и јавниот интерес и 
остварување на сопствените мисии и визии.   
 
Целта на програмата за доделување грантови е поддршка на граѓанските организации да 
искористат нови пристапи за инклузија на лица од ромската заедница на пазарот на трудот 
но и да се изгради партнерство помеѓу Градот Скопје, бизнис заедницата и граѓанскиот 
сектор за развој на социјалното претприемништво на локално ниво.   
 
Се очекува програмата да им овозможи на ГО да ги градат своите капацитети за креирање на 
проектни апликации во вид на бизнис планови, финансиско водење на мали претпријатија, 
мрежно работење и администрирање на проекти поддржани од Европската Унија. Низ 
проектниот циклус се очекува грантистите да ги прошират капацитетите и способностите за 
управување со грантови финансирани од ЕУ.  
 

1.3. Резултати   
Проектите што ќе се имплементираат преку овој повик за доделување грантови треба да 

придонесат за исполнување на следните резултати: 

 Граѓанските организации ја препознаваат можноста за креирање на социјални 

претпријатија за вработување на Ром(к)и  преку услугите и сервисите што ги нудат.  

 Граѓанските организации го разбираат концептот на социјално претприемништво и 

имаат капацитети за развој на социјално претприемачки иницијативи во рамките на 

своето дејствување;  

 Граѓанските организации, локалните самоуправи и бизнис заедницата го препознаваат 

и поддржуваат концептот на социјално претприемништво како мерка за вклучување на 

долгорочно невработени лица (со акцент на Ром(к)и) на пазарот на трудот. 

 Граѓанските организации се вклучуваат во процеси на застапување за креирање мерки 

и локални политики кои поддржуваат социјални претпријатија за вработување на лица 

од ромската заедница и лица од маргинализираните заедници воопшто. 

 Граѓанските организации, локалните самоуправи и бизнис секторот градат партнерства 

(вмрежување) со цел поттикнување, поддршка и развој на социјални бизниси и јавно – 

приватни партнерства.  

 Граѓанските организации, бизнис секторот и локалните самоуправи јавно го 

промовираат социјалното претприемништво како можност за намалување на 

невработеноста на Ромките и унапредување на социјалната економија на локално 

ниво.  

1.5.  Препорачани активности  
Програмата за доделување грантови поддржува активности што овозможуваат локални меѓу-
секторски партнерства за развој на социјални претпријатија и бизниси водени од невладини 
организации. Активностите треба да  придонесат кон: 

- Иновативни начини на вработување на долгорочно невработени лица од ромската 
заедница (се препорачуваат Ромки и млади), 

- Давање/отворање сервиси и услуги за одредени цели од јавен интерес, специфични 
категории граѓани или општа популација, 

- Производство и продажба на добра и услуги,  
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- Зајакнување на ГО во однос на административно и финансиско раководење на проекти 
поддржани од ЕУ, 

- Зајакнување на ГО во менаџирање на своите сервиси во вид на социјални 
претпријатија.  

 

Се очекува преку активностите да се оствари одржливост на програмските активности на ГО. 
 

Препорачаните активности, подобни за финансирање, вклучуваат: 
- Активности поврзани со зајакнување на капацитетите на организациите за социјално 

претприемништво и менаџирање на социјално претпријатие, 
- Идентификување на проблеми на локално ниво и нивно решавање преку креирање на 

социјално претпријатие во рамки на граѓанско здружение, во коешто ќе се вработат 
долгорочно невработени Ром(к)и, 

- Активности поврзани со мапирање и преквалификација на Ром(к)и кои ќе бидат 
ангажирани во социјалните претпријатија,  

- Активности што ќе обезбедат одржливост на постојните социјално претприемачки 
иницијативи и услуги на граѓанските организации во локалните заедници, 

- Активности поврзани со промоција на социјалните претпријатија (маркетинг и 
позиционирање на пазар), 

- Активности поврзани со собирање податоци, анализи, истражувања поврзани со 
социјалното претприемништво на локално ниво,  

- Интеракција, градење доверба и вмрежување со носителите на одлуки за одредени     
прашања, 

- Активности поврзани со застапување на локално ниво за развој на локални политики и 
мерки за креирање на социјални претпријатија од страна на невладини организации за 
вработување на лица од маргинализирани заедници со акцент на Ром(к)и, 

- Активности поврзани со подигање на јавната свест за значењето на социјалното 
претприемништво  во развојот на социјалната економија и намалување на 
сиромаштијата (локални кампањи за застапување за справување со проблеми во 
заедницата), 

- Експериментални пилот- активности и нови услуги. 
- Активности поврзани со градење на капацитетите на ГО за раководење со проектен 

циклус и менаџирање на социјално претпријатие (работилници, обуки, вебинари, 
семинари итн).  

Соодветни активности што не се споменати погоре, но се јасно поврзани со целта и 

резултатите од повикот, ќе бидат земени предвид за поддршка.  За грантистите се предвидува 

обука за градење на нивните капацитети за менаџирање на проекти и средства финансирани 

од ЕУ, како и раководење со социјално претпријатие. Се препорачува овие активности да се 

имаат во предвид пред планирање на активности поврзани со обуки. 

Следните видови активности не се подобни за директно финансирање од грантот:  

• Предлог- проекти што не вклучуваат соработка и/ли директно партнерство со други засегнати 
страни, односно предлог- проекти што вклучуваат главно програмски активности на ГО што не 
мобилизираат поддршка од други засегнати страни или не вклучуваат специфична улога за 
партнерите во спроведувањето на проектот; 
• Предлог- проекти исклучиво фокусирани на добивање на странска донаторска поддршка 
(пишување на пријави за проекти за грантови од странски донатори);   
• Предлог - проекти чијашто главна цел е да обезбедат индивидуални спонзорства за учество 
на работилници, семинари, конференции и конгреси; 
• Предлог - проекти што предвидуваат само или главно индивидуални стипендии за студии, 
курсеви или обука;  
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• Ретроспективно финансирање за проекти што веќе се во имплементација или се завршени. 
Односно, предлог- проекти што веќе се поддржани од други донатори без дополнителни 
активности и без проширен опфат ќе се сметаат за неподобни;  
• Проекти исклучиво наменети за директна корист на поединци; 
• Проекти што поддржуваат политички партии или кандидати за избори; 
• Основно финансирање на апликантот и/ли ко-апликантите (т.е. кога буџетот е главно за  
оперативни трошоци); 
• Хуманитарна помош/ активности; и активности за реконструкција и/ли градежни активности.  
 

Директното финансирање на овие активности од грантот е неподобно. Сепак, апликацијата 
може да вклучува активности кои собираат средства или добиваат поддршка за овие 
активности.  

1.6. Времетраење на предлогот   
Периодот за имплементацијата на сите грантови доделени во рамки на овој повик е минимум 
8 а максимум 12 месеци. Периодот на имплементација ќе биде прецизно дефиниран во 
договорот за грант.   

1.7. Локација   
Предлог проектите треба да се однесуваат на решавање проблеми на локално ниво. 
Специфично, предлозите треба да се однесуваат на лица од ромската заедница во коишто 
делува ГО. Влијание на национално ниво не е исклучено.   

1.8. Висина на грантовите и финансиска распределба    
За селектираните апликации ќе се обезбедат финансиски средства во вид на грантови. 
Минималната сума за која може да се аплицира е 491.680,00 ден, а максималната 921.900,00 
ден.  

Вкупната буџетирана сума на располагање за грантови во рамки на програмата на проектот 
отвораме можности”  изнесува 75 000 евра или 4.609.500,00ден. со намера да бидат 
распределени преку овој повик.  Средствата се обезбедени од Европската унија.   

1.9.  Ко-финансирање 
Кофинансирање не е задолжително но се охрабрува. Доколку апликантот прикаже сопствени 
парични средства или средства од друг донатор, ќе се смета за додадена вредности  и 
дополнително ќе се бодува.  Дозволено е минимум 5% а максимум 10% кофинансирање од 
побараната сума за проектот.  Придонес во добра или ин-кајнд 1 контрибуција не се смета за 
кофинансирање.   

II. ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА 

2.1. Критериум за подобност  

2.1.1. Кој може да аплицира? 
Апликанти можат да бидат сите  заинтересирани домашни граѓански организации формирани 
согласно Законот за здруженија и фондации што се регистрирани најмалку една година пред 
објавата на овој повик. Секој апликант може да достави само една апликација во рамки на 
повикот. Апликантите не можат да се јават како ко-апликанти во друга апликација. 

                                                           
1
 Ин кајнд контрибуција или придонес во добра: обезбедување на стоки или услуги на корисници или 

субјекти поврзани со проектот бесплатно од страна на трето лице.  
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Апликацијата се состои од формулар за аплицирање, буџет и прилози образложени подолу во 
ова упатство. Нецелосните апликации нема да се разгледуваат.  
 

На повикот не можат да учествуваат организации кои се корисници на грант од Делегацијата 
на Европската Унија, ниту како координатор, ниту како партнер, во рамките на Програмата на 
ИПА за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2016-2017 година (IPA Civil Society 
Facility and Media Programme 2016 -2017) повик EuropeAid/155322/DD/ACT/MK.   
 
Важат следните конкретни критериуми за подобност: 
 
Апликант  

Секоја апликација има еден апликант. За да биде подобен за грант апликантот мора да биде:   

• домашна граѓанска организација формирани согласно Законот за здруженија и 

фондации; 

• регистриран согласно горенаведениот Закон најмалку една година пред 

објавата на овој повик и со активен статус. 

За да се смета за подобен апликантот мора да ги задоволи обата наведени услови.   

Ко-апликант/и   

Ко-апликанти не е задолжително да бидат вклучени.  
Можат да се вклучат најмногу два ко-апликанти.   
Ко-апликантите мора да ги задоволат критериумите за подобност, како што е применливо за 
апликантот.   
Ко-апликантите учествуваат во обмислувањето и спроведувањето на проектите, а трошоците 
кои ги покриваат од грантот се подобни на ист начин како и оние на самиот апликант.  
Ко-апликантите не можат да бидат апликанти во друга апликација на истиот повик.  
 

Соработници   

Соработници не е задолжително да бидат вклучени.  
Апликацијата пожелно е да биде поддржана од најмалку еден а максимум двајца 
соработници. Соработници можат да бидат правни лица што не се граѓански организации (на 
пример, бизнис субјекти, мали или средни претпријатија, државни институции, локални 
самоуправи, јавни и други установи итн.)   
Сите соработници се правни лица регистрирани во земјава најмалку една година пред да се 

започне повикот.   

Соработниците имаат конкретна улога во имплементација на проектот, но не можат да 

добијат и користат средства од грантот. Вклучување на најмалку еден соработник во проектот 

ќе има додадена вредност и дополнително ќе се бодува.   

Суб-контрактори  

Дозволено е склучување на договори со правни субјекти за целите на проектот. Суб 

контрактори може да бидат правни лица регистрирани најмалку две години пред објавата на 

овој повик и со активен статус. Суб-контрактори може да бидат мали и средни претпријатија, 

социјални претпријатија и граѓански здруженија. Суб-контрактори не можат да бидат 

апликанти, коапликанти ниту пак соработници во проектот. Тие се изведувачи на одредена 
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услуга поврзана со активностите и целите на проектот и се предмет на правилата за јавни 

набавки.  

При вклучување на контрактор во апликацијата дополнително треба да се достави спроведена 

процедура за набавка за побараната услуга (Техничка спецификација со најмалку три понуди, а 

за суми над 2500 евра доказ за објава на јавен повик).  

2.1.2 Административна проверка и проверка на подобност 
Примените апликации подлежат на административна проверка и проверка на подобност. 
Апликациите мора да ги исполнат следните услови за да бидат подобни за квалитативно 
оценување: 
 

Листа за административна проверка  

и проверка на подобност 

Пополнува лице 
задолжено за 

административна проверка 
со  

ДА, НЕ, НЕ Е ПРИМЕНЛИВО   

1. Апликацијата е поднесена во зададениот рок.    

2. Апликантот има поднесено една апликација.     

3. Апликантот не е ко-апликант во друга апликација.     

4. Образецот за пријавување е целосно пополнет во 

соодветниот формулар  и е приложен оригинален примерок 

кон формуларот за аплицирање  (ПРИЛОГ 1) 

  

5. Формуларот за аплицирање е целосно пополнет во 
соодветниот формулар следејќи ги препораките за должина 
и форматирање на текстот истакнати во Упатството за 
аплицирање.  (ПРИЛОГ 2) 

 

6. Буџетот е пополнет во соодветен формат и приложен кон 
формуларот за аплицирање.  (ПРИЛОГ 3) 

 

7. Кон формуларот за аплицирање е приложен оригинален 

примерок  од  Изјава на апликантот  (1 Анекс) 

  

8. Кон формуларот за аплицирање е приложен оригинален 
примерок од Овластување од ко-апликантот (2 Анекс) 

  

9 Кон формуларот за аплицирање е приложен оригинален 
примерок од Изјава за поддршка од соработникот (3 Анекс) 

 

10. Кон формуларот за аплицирање е приложен оригинален 
примерок од спроведената набавка за вклучување на суб-
контрактор.  

 

11. Приложена е копија од Тековна состојба од Централен 

регистар не постара од 6 месеци од сите ентитети вклучени 

во проектот      

  

12. Образецот за пријавување, Формуларот за аплицирање, 

буџетот и дополнителните прилози наведени во дел  VI се 

поднесени во еден хартиен примерок. 

  

13. Образецот за пријавување, Формуларот за аплицирање, 
буџетот и дополнителните прилози наведени во дел  VI се 
поднесени во соодветен електронски формат на CD или USB 
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14. Апликантот ги задоволува критериумите за подобност 

наведени во упатството.   

  

15. Ко-апликантот ги задоволува критериумите за подобност 

наведени во упатството.   

  

16. Соработниците ги задоволуваат критериумите за 

подобност наведени во упатството. 

  

17.  Суб-контракторите ги задоволуваат критериумите за 
подобност наведени во упатството. 

 

 
Проектот „Oтвораме можности” го задржува правото во фаза пред доделување на грантот да 

побара дополнителна документација за проверка на подобноста и веродостојноста на 

податоците на апликантите и сите вклучени правни лица поднесени во апликацијата.   

2.1.3. Оценување и селекција  
Сите апликации што ја поминале административната проверка ќе бидат евалуирани од страна 

на комисија на проектот „Отвораме можности“ во согласност со подолу наведените 

критериуми.   

Селекцијата ќе се базира на евалуацијата на предлог проектите при што 100 е вкупниот 

максимален број на поени што една апликација може да ги добие. Апликациите што ќе освојат 

од 0 до 30 поени вкупно по сите критериумите ќе бидат одбиени. За да биде избрана за 

финансирање, апликација треба да освои најмалку 70 поени.   

Доколку некој од избраните апликанти не е во можност или не треба да го добие грантот (по 

негова волја или поради неисполнување на подобност) грантот ќе му биде понуден на првиот 

следен апликант од ранг листата. 

Додадена вредност  

Вклучување на соработници во проектот ќе се смета за предност. Тие апликации ќе имаат 

додадена вредност со дополнителен број на поени до максимум 10. 

Обезбедување на кофинансирање т.е. сопствено учество во проектот ќе се смета за предност. 

Тие апликации ќе имаат додадена вредност со дополнителен број на поени до максимум 10. 

Во тој случај апликацијата може да освои максимум 120 поени.  

2.1.4. Критериуми за селекција  
 

Критериуми за селекција Број на 

бодови 

Релевантност на предлог-проектот за дефинираните цели и резултати на 

програмата.  
20 

Поврзаност на предлог-проектот со мисијата на апликантот.  10  

Ефективност и изводливост на предлог- проектот.  15  

Претходно искуство на апликантот во неговата област на работење. Ова нема 

да се мери исклучиво во однос на претходните проекти, туку и претходни 

иницијативи и активности. Целта е да се утврди посветеноста на апликантот на 

мисијата и неговата релевантност за заедницата.  

15 
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Одржливост на предлог проектот.   20 

Буџет, ефикасност и исплатливост на трошоците (трошоци во споредба со 

очекувани придобивки/ приходи).  

10  

Оперативен капацитет (постои барем мала група на редовни волонтери кои 

можат да го имплементираат предлог проектот).   

10  

  

Додадена вредност 
Број на 

бодови 

Предлог-проектот вклучува соработник/ци 10 

Предлог-проектот вклучува кофинансирање  10 

 
По изборот на предлог-проектите за финансирање, ХЕРА и проектните партнери по потреба и 
како дел од техничката поддршка ќе работат со организациите на подобрување на предлог-
проектите.  
 
Напомена: По комплетирање на процесот на селекција, сите апликанти ќе добијат писмено 
известување за статусот на нивната апликација со соодветно образложение. Пристап до 
содржината на апликациите има само платен кадар на проектот „Отвораме можности“, 
донаторот и неговите официјални претставници и членовите на комисијата за оценување.  
 
Недозволен е пренос на содржината на апликациите на други лица.   

2.2.  Поднесување на апликациите и рок за аплицирање  
Апликацијата се состои од:  

• Образец за пријавување (Прилог 1) 
• Формулар за аплицирање (Прилог 2);  
• Буџет (Прилог 3);   

• Документи во прилог во оригинал или копија како што е наведено во дел VI на ова 
упатство;  

• USB или CD што ги содржи формуларот за аплицирање во „Word“, буџетот во „Excel“ 
и скенирани верзии од прилозите во „pdf“ формат.     

Формуларот за аплицирање и буџетот, повикот и ова упатство се достапни во електронска 

форма и може да се преземат од www.hera.org.mk.  

Апликацијата треба да биде пополнета согласно ова упатство на македонски јазик и да се 

приложи извршно резиме на проектот на  англиски јазик.    

Апликацијата се поднесува во хартиена форма во еден примерок во затворен коверт со 

назнака:  

НЕ ОТВОРАЈ – АПЛИКАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК  ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ ВО РАМКИ НА 

ПРОЕКТОТ  (,,Отвораме можности‘‘) 

 

Рокот за поднесување на апликацијата е најдоцна до  18.02.2019 година до 16 часот.   

  

Апликациите поднесени по овој рок нема да бидат разгледувани.   

 

http://www.konekt.org.mk/
http://www.konekt.org.mk/
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Апликантите своите апликации треба да ги достават по пошта, курир или лично на следната 
адреса: Здружение на граѓани ХЕРА – Асоцијација за здравствана едукација и истражување 
Ул. Френклин Рузвелт 51а/26,  1000 Скопје.  
 
Поштенскиот печат се смета за релевантен доказ за поднесување во зададениот рок.  
 
Апликациите примени по електронски пат (e-mail) нема да бидат разгледувани.  
 

2.3. Дополнителни прашања и информации 
  
Дополнителни прашања поврзани со повикот можат да се постават на hera@hera.org.mk со 
назнака : „Прашање за Повик за доделување грантови“ најдоцна до 20.01.2019 година до 16 
часот. Електронски поставените прашања и одговори ќе бидат достапни на www.hera.org.mk.  

  
Апликантите за прашања и консултации можат да се обратат и на телефон 02 3290 395, но 
ваквите консултации не се сметаат за официјални. Само писмените одговори на прашањата се 
сметаат за валидни информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hera@hera.org.mk
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III. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦ ЗА 

ПРИЈАВУВАЊЕ (ПРИЛОГ 1) 

Насоки: Овој документ ја претставува личната карта на проектот но и на сите ентитети 
вклучени во проектот.  
 
Во првиот дел или 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ се наведуваат информации за сите вклучени ентитети 
во проектот – апликанти, ко-апликанти, соработници и суб-контрактори. Податоците се 
однесуваат на нивниот правен статус.  
 
Во делот 2. ИНФОРМАЦИИ ЗА АПЛИКАНТОТ се наведува областа, дејноста, визијата и мисијата 
на апликантот итн. 
 
Делот 3. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ претставува краток преглед на проектот. Тука се 
наведуваат информации за целите на проектот, целни групи – лицата и/или ентитетите со кои 
ќе соработувате за време на спроведување на проектот, крајни корисници – лицата кои ќе 
имаат бенефит од проектот (во случајов лицата од ромската заедница што ќе бидат вработени 
во претпријатијата), очекувани резултати (резултатите да бидат мерливи со јасно поставени 
индикатори), активности, времетраење на проектот, локација на спроведување и буџет.  

 

IV. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФОРМУЛАР ЗА 

АПЛИЦИРАЊЕ (ПРИЛОГ 2) 

 

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 

1. Опис на претпријатието: (да не е повеќе од пола страница) 
Насока: Имајќи ја предвид целта на оваа програма за грантови, објаснете како она што го 
предлагате е поврзано со развој на вашата социјално претприемачка идеја а е во рамките на 
вашата ГО. Подеднакво осврнете се на релевантноста на проектот за заедницата и мисијата на 
вашата организација/претпријатие.  
 
Краток опис на дејноста на организацијата и дејност во која ќе работи претпријатието односно 
каков тип на услуги ќе дава или кој вид произоди ќе произведувате? Како ресурсите од самата 
организација ќе придонесат во развојот на социјалното претпријатие? 
 
Избегнувајте општи описи и конкретно истакнете како очекуваните резултати од повикот се 
поврзани со вашиот предлог - проект.  

2. Цели на работење на социјалното претпријатие (да не е повеќе од пола страница) 
Насока: Која е општата цел на социјалното претпријатие? Што сакате да постигнете со 
социјалното претпријатие? Дефинирајте ги целите кои се однесуваат на конкретни 
подобрувања или промени кои треба да се постигнат со проектот. Целите на социјалното 
претпријатие треба да се во согласност со целите на Проектот „Отвораме можности “ кои се 
опишани во Повикот за доделување грантови. Секоја цел треба да биде јасна, мерлива и 
остварлива. 
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1. Економски цели – пр. раст и развој, формирање фонд за поддршка и развој, отворање 

можности за нови работни места итн.  

2. Социјална цели – пр. креирање работни места за ранливи категории со акцент на Ромки, 

промоција на социјално претприемништво како праведен облик на вработување, помош при 

развој на локалната заедница, одржлив модел на ГО преку социјални претпријатија, 

промоција на еко-социјална економија. 

3. Еколошки цели – пр. промоција на одржлив начин на работење (користење на природни и 

еко-материјали, рециклирање, промовирање на обновливи извори на енергија итн.  

3. Мисија и визија на социјалното претпријатие (да не е повеќе од пола страница) 
Насока: доколку бизнис идејата решава уште некој општествен проблем, освен основната 

визијата и мисијата на самото СП (вработување на Ром(к)и и лица од маргинализирани 

заедници) ве молиме наведете ја: пр. Креирање на социјално претпријатие за отстранување 

кабаст отпад и негово рециклирање. Освен што СП ќе вработи Ром(к)и има за цел и 

поттикнување на рециклирање и намалување на ѓубрето во Скопје.  

4. Анализа на работење  

4.1. Организација на работењето (да не е повеќе од една страница) 
Насока: Опишете каков ќе биде производствениот/услужен процес (Доколку СП се занимава со 

производство, доработка и продажба на производи  да се опишат фазите на производство).  

Доколку станува збор за услужен сектор да се објаснат потребните квалификации на 

маргинализираните лица кои би биле вработени во СП и како истите ќе ги стекнат. Опишете го 

пласманот на пазарот, начинот на координирање и управување. 

4.2. SWOT анализа - СВОТ анализа е метод на стратешко планирање, кој се користи за 

проценка на предностите, слабостите, можностите и заканите, вклучени во некој проект или 

бизнис потфат. Тоа вклучува одредување на целта на бизнис потфатот или проектот и 

идентификување на внатрешни или надворешни фактори, поволни или неповолни, за да се 

постигне целта. 

ПРЕДНОСТИ (Strengths) СЛАБОСТИ (Weaknesses) 
 

 
 
 
 
 

 

МОЖНОСТИ (Opportunities) ЗАКАНИ  (Threats)  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

P
ag

e1
6

 

4.3. Критични области на работењето и можни решенија Осврнете се на заканите и 

слабостите наведени во СВОТ анализата. (за секоја детектирана критична област наведете 

минимум едно можно решение т.е. како ќе се справите со проблемот/предизвикот).  

Бр. Критична област Оцена на 
ризик 
(1-5) 

Можни решенија 

1 
 
 

  

2 
   

3 
 
 

  

 

5. Пазарни аспекти на работењето  

5.1. Пазар на продажба/пласирање (да не е повеќе од пола страница) 
Насоки: наведете на кој пазар/територија ќе го пласирате производот/ услугата. Колкав е 
истиот, односно колкава е побарувачката за производот/услугата на СП и кои потреби истите 
ги задоволуваат.  

5.2. Пазар на набавки (да не е повеќе од пола страница) 
Насоки: наведете ги добавувачите на суровини, материјали, опрема како и обучувачите. 
Цените за добиените услуги и производи, начин на плаќање, рок на испорака од страна на 
добавувачите како и динамика за вршење на набавки. 

5.3. Конкуренциски предности (да не е повеќе од пола страница) 
Насоки: наведете ги уникатноста на производот/услугата во однос на конкуренцијата, 
економска и социјална компонента односно предности на вашето СП во однос на останатите 
претпријатија и мали бизниси, наведете зошто вашиот производ или услуга е подобра од онаа 
на конкуренцијата, што вашиот производ/услуга нуди повеќе од останатите на пазарот.  

5.4. Маркетинг микс / Marketing mix – 7P (една максимум до две страници ) 
Објаснување: маркетинг микс е  позната алатка за креирање на маркетинг стратегија која се 
користи од страна на бизнис секторот и на пазарот воопшто за да се утврди производот или 
брендовите што се  нудат. 7Ps им помага на организациите да ги прегледаат и да ги 
дефинираат клучните прашања кои влијаат на маркетингот на нивните производи и услуги.  

P1 – PRODUCT/ПРОДУКТ   

Насока: Производот/услугата треба да одговара на потребите и побарувањата на 
потрошувачите. Опишете го производот или услугата што ќе ја нудите на пазарот.  

P2 – PRICE/ ЦЕНА  

Насока: Производот треба да е добар за вредноста на парите. Ова не мора да значи дека треба 
да биде најевтиниот на пазарот; еден од главните принципи на концептот на маркетинг е дека 
клиентите обично се среќни да платат малку повеќе за нешто што добро функционира за нив. 
Опишете ја политиката на цени и позиционирањето на пазарот односно дефинирајте каква ќе 
биде вашата цена на производот/услугата во однос на конкуренцијата. 

P3 – PLACE  - МЕСТО НА ПЛАСМАН 
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Објаснување: Место на кое што производот/услугата би се продавал/а. Местото може да биде 
дуќан, пазар – физичка трговија или пак преку интернет – виртуелна трговија. Ова уште се 
нарекува и канали на дистрибуција. Канали на дистрибуција се механизми кои се во служба на 
пласирање на производот/услугата до потрошувачите. Опишете го начинот на пласман и 
дистрибуција на производот/услугата.  

P4 – PROMOTION – ПРОМОЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ/УСЛУГАТА  

Насока: Опишете како потенцијалните клиенти ќе дознаат за вашиот производ/услуга. Кои 
промотивни активности ќе ги преземете со цел да дојдете до клиентите, пр: користење на 
социјален медиум, рекламирање на традиционални медиуми, флаери итн.) 

P5 – PEOPLE  - ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Насока: Опишете ја политиката на вработување (каков профил на лица ќе вработува 
претпријатието), развој на човечки ресурси (квалификација и преквалификација на кадар), 
вмрежување (подобрување на квалитетот и ефикасноста преку взаемна соработка со останати 
ентитети од сродни дејности).  

P6 – PROCESS – ПРОЦЕС НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ  

Насока: Опишете ја организациската структура на претпријатието. Начин на раководење, 
координирање и донесување одлуки во претпријатието.  
 
P7 -  PROGRESS – РАЗВОЈ  

Насока: Опишете кои се можностите на развој на вашето СП и како тоа би се постигнало.  

6. Потребни вложувања  
Објаснување: Видови на средства 

При планирање на потребните вложувања за почеток и за развој на претпријатието важно е да 

се предвиди кои средства ни се потреби и за колкав временски период. 

Средствата ги делиме на основни средства  (на кои периодот на користење е подолг од една 

година и за кои е потребно поголемо вложување) и обртни средства (средства кои ги 

користиме во еден производствен процес). Основните средства треба да се обезбедат пред 

почетокот на работата на СП.  

Под основни средства спаѓаат:  земјиште, патишта, деловен простор (опрема), инфраструктура 

(вода, електрична енергија, тел., интернет), опрема (производна, канцелариска, 

информатичка), возила, мебел, дозволи, лиценци, концесии итн. 

Под обртни средства спаѓаат: набавка на суровини и материјали, потрошни материјали, плати 

на вработени итн.  

6.1. Структура и број на вработени  
Насока: Бидејќи луѓето се носители на развојот на СП потребно е да го предвидиме 

оптималниот број на вработени, образовната структура, висината на платите, и 

дополнителните трошоци поврзани со човечките ресурси (образование, сертифицирање итн).    

Во процесот на планирање на човечките ресурси треба да се земат предвид сите аспекти на 

работењето: управување, организација, сметководствено – финансиско административно 

работење, производство, продажба, дистрибуција, промоција итн. Исто така, битна е и 

динамиката на вработување. ВАЖНО: направете јасна разлика помеѓу лицата што планирате 
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да ги вработите за време на проектот (целна група) и лицата што ќе бидат директно платени од 

проектот (проектен тим). Лицата што планирате да ги вработите не може да бидат исплатени 

од проектниот грант. Тие лица може да добијат формални и неформални обуки, 

преквалификација или било каква друга поддршка поврзана со активностите од проектот но не 

и обезбедување на плати. Тука наведете ги СИТЕ лица кои ќе бидат вклучени во проектот 

(целни групи + проектен тим).  

Работа/позиција  Стручна 
подготовка 
(основно, 
средно, или 
високо 
образование)  

Потребен 
број  

Месечен износ на 
бруто плата 

Годишен износ на 
плата 

     
     

     

     
     
Вкупно:     

 

7. Можности за развој на социјалното претпријатие (не повеќе од пола страница) 

Насока: Дали имате намера да ја ширите дејноста и пазарот што претходно сте го дефинирале. 

Наведете можни нови производи и нови пазари доколку ги има.  

8. Одржливост на СП (не повеќе од пола страница) 
Што после завршување на грантот? Опишете ја одржливоста на претпријатието.  

9. Финансиски аспекти на работењето (ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ПРОФИТ)  

9.1. План на приходи 2019 година 
 

производ / услуга 

приходи 2019 

Единица мерка/unit  
(пример: kg, број на 
произведени тегли, 
испечатени банери 

итн.) 

количина  
Единечна 

цена 
Вкупно 

производ / услуга 1 (пр. 
печатење на брошури) : 

 
 

  

производ / услуга 2 (пр. 
печатење персонализиран 
банер): 

 
 

  

I. Приход од дотација     

- Дотација 1:     

- Дотација 2:     

II. Други приходи:     

Вкупни приходи:     
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Насока: Планот на приходи треба да ги покаже сите приходи кои очекувате да ги имате во 

првата година од работењето. 

I. Приходи од продажба на производи и услуги 

- Направете проценка за производите / услугите кои ќе ги нудите во вашето 

социјално претпријатие во текот на една година и колкав би бил приходот од 

продажбата на тие производи/услуги).  

 Пр. Производ / услуга 1 (за претпријатие кое се занимава со печатење) би 

била печатење на брошури. 

 Производ / услуга 2 (за претпријатие кое се занимава со печатење) би била 

производство на персонализирани банери. 
 

II. Приходи од дотации 

- Дотации се приходи кои ги дава државата за покривање на некој тип на трошоци 

кои ги има претпријатието. Во овој дел од планот на приходи треба да се 

претстават сите оние приходи кои планираме да ги искористиме со помош на 

добиени дотации обезбедени од страна на државата. Насока: Доколку имате 

соработка со локалната самоуправа или било која владина агенција кој ќе ви 

обезбеди на пр. просторија во која ќе работи претпријатието или ако користите 

некоја субвенција, бенефиција или мерка од страна на државата наведете ја во овој 

дел.  
 

III. Други приходи 

- Во други приходи треба да се набројат оние приходи кои планирате да ги имате а 

не се од продажба или од дотации. Во овој дел може да се претстават на пример 

сопствени средства или средства од други проекти  (доколку планирате да имате 

ваков тип на средства). 
 

IV. Вкупни приходи 

- Во вкупни приходи треба да биде збирот од сите поединечни приходи кои ќе ги 

испланирате. 

 9.1.2. План на активности по години: 
Насоки: Во овој дел од бизнис планот потребно е да се направи предвидување (план на 

приходи) за првите три години. Првата година веќе ја имате изработено во претходната 

табела, сега треба само да ги препишете вредностите а за другите две години треба да 

направите план колкави приходи очекувате да остварите. 

производ / услуга 
Приходи по години 

2019. 2020. 2021. ВКУПНО 

 производ / услуга 1:     

 производ / услуга 2:     

 производ / услуга 3:     

Приходи од дотации     

Останати приходи     
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Вкупни приходи:     

9.2. План за расходи 2019 година 
 

Работни активности/ 

производ / услуга 

Расходи 2019 

Единица 
мерка / unit  

(пример: месеци, 
парчиња итн) 

Количина 
(пример: број 
на вработени) 

Единична цена ВКУПНО 

Плати на вработени (бруто )     
Суровини и материјали     
Основни средства     
Режиски трошоци (сметки 
за вода, струјa, трошоци за 
телекомуникација итн.) 

    

Трошоци од продажба     
Трошоци за промоција     
Останати трошоци     
Вкупни расходи     

 

Насоки: Во овој дел од планот на расходи треба да се претстават сите расходи (трошоци) кои 
планирате да ги имате во текот на првата година од работењето. Со цел прецизно да ги 
идентификувате и предвидите различните типови на трошоци а воедно да не изоставите некој 
од трошоците, секоја одделна категорија можете да ја разложите на подкатегории (Пр.: 
категоријата Режиски трошоци можете да ја поделите на: струја, вода, телефон итн.) 

I. Плати на вработени  
- Во овој дел потребно е да се претстават трошоците за плати. Во единица мерка 

треба да се стави на пример бројот на месеци, а, во количина, бројот на вработени 
со конкретниот износ на плата кој ќе го ставите во единична цена. Доколку имате 
вработени со различни профили и различна бруто плата можете слободно да 
додадете дополнителни редови пр. „Плата на вработени (бруто)” и одделно да ги 
прикажете различните бруто плати. Во овој дел се наведуваат лицата кои ќе бидат 
дел од проектниот тим но не и крајните корисници т.е. целната група за која го 
отворате претпријатието.  
 

II. Суровини и материјали  
Насоки: Со цел да се направи прецизно предвидување на вкупниот трошок потребно е да се 

пресмета вкупниот трошок за суровини и материјали кои се непосредно врзани со 

производниот односно услужниот процес. Во производниот процес, суровини и материјали се 

сите одделни компоненти кои се потребни за да се добие готов производ спремен за 

продажба. Пр. Материјали за печатење – тонери, хартија, маици, пенкала, спирали за 

укоричување, спојувалки доколку се работи за печатница. Пр. шампони, фарби за коса итн, 

доколку се работи за фризерски салон.  
 

III. Основни средства  
Насоки: Основните средства треба да се обезбедат пред почетокот на работата на СП. Тоа се 
средства неопходни за работа на претпријатието и периодот на нивно користење е подолг од 
една година и за нив е потребно поголемо вложување. Во основни средства спаѓаат:  опрема 
(производна, канцелариска, информатичка), возила, мебел, дозволи, лиценци, сертификати 
итн. Пр. фризерски столици, опрема за маникир педикир, столици - доколку се работи за 
фризерски салон итн. Пр. принтер, машина за укоричување итн. - доколку се работи за 
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печатница. Тука треба да се наведат и трошоците за лицата кои што сакате да ги вработите 
како на пр. Обуки за фризери, Обуки за негувателки и сл. 

IV. Режиски трошоци 

- Режиски трошоци се оние трошоци кои не се директно поврзани со производниот 

односно услужниот процес односно не зависат од обемот на работа и 

искористеност на капацитетите. Во режиски трошоци спаѓаат трошоци како: струја, 

вода, трошоци за телекомуникација итн.  

 

V. Трошоци од продажба 

- Трошоци од продажба се трошоци кои настануваат како резултат на конкретна 

продажба и истите најчесто е тешко прецизно да се предвидат, но исклучително е 

важно да се стават во планот на трошоци бидејќи во одреден момент сигурно ќе се 

појават. 

 

VI. Трошоци за промоција 

- За успешно работење на едно претпријатие (посебно доколку станува збор за ново 

претпријатие) од исклучителна важност е да се одреди маркетинг стратегијата и 

планот на активности со цел успешно пробивање на пазарот. Планираните 

маркетинг активности треба да бидат убаво обмислени и со конкретни и точни 

цени да бидат прикажани во овој дел од планот на расходи. Во овој дел наведете 

трошоци за рекламирање, социјален маркетинг, промоција и се она што сметете 

дека ќе ви е потребно за работење на претпријатието.  

 

VII. Останати трошоци 

- Останати трошоци се сите оние трошоци кои во овој момент не можеме прецизно 

да ги дефинираме и предвидиме а се однесуваат на целокупното работење на 

претпријатието.  

9.2.1. План на расходи по години: 
Насоки: Како и кај планот на приходи, во овој дел од бизнис планот потребно е да се направи 

предвидување (план на расходи) за првите три години. Првата година веќе ја имате 

изработено во претходната табела, сега треба само да ги препишете вредностите а за другите 

две години треба да направите план колкав расход очекувате да имате. 

Тип на расход 2019 
 

2020 2021 
 

ВКУПНО 
 

Плата за вработени (бруто)     
Суровини и материјали     
Основни средства      
Режиски трошоци (сметки 
за вода, струјa, трошоци за 
телекомуникација итн.) 

    

Трошоци од продажби     
Трошоци за промоција     
Други трошоци     
ВКУПНИ ТРОШОЦИ:     
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9.3. Добивка по години - ПРОФИТ: 
Насоки: За да добиеме слика за исплатливоста на бизнис идејата потребно е да се искористат 

податоците од претходно изработените планови на приходи и расходи и да ја утврдиме 

вкупната добивка по години. 

I. Бруто добивката ја добиваме како разлика помеѓу предвидениот вкупен приход и 

предвидениот вкупен трошок. 

II. Нето добивката ја добиваме како разлика помеѓу остварената бруто добивка и данок 

на добивка. 

Вкупен износ 2019 
 

2020 2021 ВКУПНО 
 

Вкупни приходи     

Вкупни расходи     

Остварена бруто 
добивка 

    

Данок на добивка     

Остварена нето 
добивка 

    

 

Ве молам наведете конкретно која активност/ трошок од бизнис планот планирате да биде 

покриена од страна на грантот. Тоа направете го во образецот за буџет.  

 

V. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ  
(ПРИЛОГ 3) 

 

Ова упатство служи на заинтересираните апликанти да им даде насоки за полесно 

пополнување на буџетот.   

  

Формуларот за аплицирање се состои од следните делови:  

   

1. Предлог буџет (прв лист на буџетот)  

 

Технички насоки:   

• Буџетот се пополнува во зададениот „Еxcel“ формат.   

• Рачно пополнети буџети нема да бидат прифатени.   

• Форматот содржи формули за полесно пополнување.   

• Ве молиме не ги бришете или менувајте насловите и насоките во формуларот.  

• Буџетот се поднесува во еден печатен хартиен примерок.   

• Буџетот се поднесува и на CD или USB во „Excel“.    
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1.1 Предлог буџет   
  

Наведете ги сите трошоци во македонски денари без ДДВ. Бидете што е можно 
попрецизни при преценката на трошоците.  

Секој трошок што ќе го предвидите во предлог буџетот треба да припадне на една од 
категориите:  

• Плати и хонорари за вработените и ангажираните- цена на персоналот вклучен во 
имплементацијата на проектот, согласно со реалното ниво на бруто плати. Платите 
буџетирани за персоналот кој работи со скратено работно време во овој проект треба 
да бидат прикажани во овој буџет. Во делот за плати се пресметува само процентот на 
време, односно часови посветени за спроведување на проектот. Надоместоците за 
плати се прифатливи. Хонорари се исто така прифатени.   

• Патни трошоци - трошоци за патувања и/или транспорт поврзани со активностите на 
проектот вклучувајќи меѓународни и локални патни трошоци.  

• Административни трошоци - трошоци за фиксен и мобилен телефон, интернет, 
наемнина, режиски трошоци (како трошоците за потрошена електрична енергија, 
вода, сметководство), набавка на канцелариски материјали потребни за водење на 
активностите на проектот како на пример хартија за печатење, тонери и сл. Под оваа 
категорија наведете ги и индиректните трошоци потребни за реализација на предлог- 
проектот.   

• Директни трошоци за реализирање на проектот - трошоци кои се директно поврзани 
со активностите на проектот, а коишто не потпаѓаат под претходните категории. Во 
оваа категорија може да потпаднат трошоци за публикации и комуникациски 
производи, истражувања, анализи, превод, конференции, форуми, организирање на 
настани во рамки на проектот. 

Насоки:  
• Секој главен трошок треба одделно да биде наведен во буџетот. Во колоната I: вид на 

трошок, потребно е да се обезбеди краток опис на трошокот. Доколку печатите постер, 
во категоријата за директни трошоци за реализирање на проектот во делот 4.1: 
Публикации и комуникациски производи под вид на трошок може да наведете 
поднаслов „4.1.1.Трошоци за постер“ што ќе го расчлените на буџетски линии како: 
„4.1.1.1 Дизајн за постер; 4.1.1.2 Печатење на постер“. Притоа користете нумерирање.   

• Под единица (колона II) се подразбира мерката според која се мерат количините - на 
пример: месец, примерок, и сл. Во колона III се внесува бројот на единици за 
конкретната буџетска линија.  

• Кофинансирањето не е задолжително, но ако го има се внесува во колоната VII 
средства од други извори при што во колона VIII се наведува изворот.    

• Во колона IX потребно е да се обезбеди краток опис на оправданоста на трошоците 
наведени во буџетот, со објаснување на релевантноста на секој трошок за 
активностите на проектот. Особено во директните трошоци наведете ја точната 
активност (со нумерација) за којашто трошокот е наменет. Исто така потребно е да се 
објасни финансирањето од други донатори, како и сопственото учество во проектот 
ако ги има.   

Недозволени трошоци  

• Трошоци што не потпаѓаат под ниедна категорија прикажана во форматот на буџетот 
и/или вклучуваат исплата на долгови, заеми, трошоци од други проекти на апликантот, 
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трошоци што не се неопходни за спроведување на проектот, трошоци за забава, казни 
и пенали, камати, курсни разлики, отпишување на загуба на апликантот;  

• Дополнително погледнете го делот 1.5 од овој документ за неподобни активности.  

Проектот ,,Отвораме можности!‘‘ го задржува правото од апликантот да побара да го намали 
бараниот буџет доколку смета дека тоа е потребно и соодветно. 

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЗИ  
Заедно со Образецот за Пријавување, Формуларот за аплицирање и Буџетот се доставува и:   

 
1. Копија од документ за тековна состојба на апликантот не постар од 6 месеци   

Документот за тековна состојба се добива по барање до Централниот регистар и се издава во 
краток рок. Документот за тековна состојба е засебен документ и се разликува од Решението 
за регистрација. Истиот може да биде прибавен од кое било физичко лице за соодветното 
правно лице. Тековната состојба не смее да биде постара од 6 месеци на денот одреден како 
краен рок за пријавување и според нејзе статусот на организацијата треба да биде активен. Не 
е потребно нотарење на копијата.  

2. Копија од документ за тековна состојба на ко-апликантите не постар од 6 месеци;   
Се поднесува за секој од ко-апликантите ако ги има. Не е потребно нотарење на копијата. 
Важат истите побарувања од погоре.  
 

3. Копија од документ за тековна состојба на соработникот не постар од 6 месеци;   
Се поднесува за секој од соработниците ако ги има. Не е потребно нотарење на копијата. 
Важат истите побарувања од погоре.  
 

4. Изјава на апликантот во оригинал  (1 Анекс) 
Изјавата се потпишува под целосна морална, кривична и материјална одговорност по урнек 
достапен во формуларот за аплицирање.   
   

5. Овластување од ко-апликантот во оригинал за секој ко-апликант одделно во 
оригинал (2 Анекс) 

Овластувањето  се потпишува под целосна морална, кривична и материјална одговорност по 
урнек достапен во формуларот за аплицирање.   
  

6. Изјава за поддршка од соработниците за секој соработник одделно во оригинал  
(3 Анекс) 

Изјавата се потпишува под целосна морална, кривична и материјална одговорност во 
слободен формат на меморандум на партнерот (или го содржи неговото лого- заштитен знак) 
по упатства достапни во формуларот за аплицирање.   
 

7. Документи од процедурите за набавка за вклучување на суб-контрактор.  
  

8. Копија од последните две завршни сметки на апликантот, во последните две 
финансиски години.    

 
 


