
Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации 
Образец за пријава на иницијативи 

 
 
Почитувани претставници на граѓанските организации, 
 
Ви благодариме за интересот за пријава на иницијатива во рамки на петтиот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации на тема Младински политики 
кој ќе се одржи на 27.06.2019 година, со почеток во 11.00 часот во Свечена сала, Влада на РСМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи и брифот со тековни младински политики и 
проекти 
 
Назив на вашата организација: Фондација за развој на локалната заедница Штип 
 
Адреса (улица, број, општина): Сремски фронт бб, Штип 
 
Електронска пошта (e-mail): info@frlz.org.mk 
 
Телефонски број: +389 32 383116 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта): Кристијан Панев, 078 307 416, 
panev_kristijan@frlz.org.mk 
 
Веб страница на вашата организација: www.frlz.org.mk 
 
Наслов на вашата иницијатива: Да не се третираат граѓанските организации како трговски 
субјекти 
 
На која од областите на младински политики се однесува вашата иницијатива? 

  
1. Средношколско демократско организирање 
     + Средношколски стандард 
2. Студентско демократско организирање; 
     + Студентски стандард 
3. Ко – менаџмент  тело за координација помеѓу младинските организации и 
институциите и за структурен дијалог 
4. Сеопфатно сексуално образование 
5. Употреба на психотропни супстанции меѓу малолетници и млади 
6. Зелени работни места 
7. Младинска работа 
8. Младинска гаранција 
9. Закон за млади 
10. Ревизија на Националната стратегија за млади 
11. Проекти за млади во рамки на ФИТР 



12. Европска младинска картичка 
13. Едно општество - (компонента Млади, компонента Образование, со фокус на 
младински размени и справување со говор на омраза)  
14. Помагање на заедниците (младински активизам на локално ниво - community service, 
волонтерство) 
 
 
Проблеми и потреби: 
(Идентификувајте проблем поврзан со тековната младинска политика и образложете го. 
Максимум еден параграф)  
Граѓанските организации се соочени со плаќање на електрична енергија по тарифа како за 
трговски субјекти кои остваруваат стопанска дејност и профит (т.н. индустриска струја). 
Невозможно е на ЕВН да им се објасни дека граѓанските организации не вршат стопанска дејност 
и не остваруваат профит и тие си ги фактурираат сметките како што сакаат, поради тоа што 
постои еден вид на „правна празнина“ и не е одредено во која категорија на тарифни 
потрошувачи спаѓаат. Во пракса ситуациите најчесто одат на следниот начин – откако ЕВН ќе 
забележат дека фактурите за струја ги плаќа правно лице со даночен број и/или ќе видат 
истакната табла/ознака на граѓанската организација, наводно прават увид и констатираат дека 
во тој објект/простор не е станбен објект, туку деловен објек и на следната фактура веднаш 
стигнува наплата по тарифа за „индустриска струја“. Во неколку наврати се обидовме да 
појасниме дека граѓанските организации не се стопански субјекти кои остваруваат профит и не 
треба да бидат третирани во таа категорија, но обидите беа неуспешни. 
 
Објаснување на иницијативата: 
(Објаснете ја вашата иницијатива, поврзана со тековна младинска политика односно што е она 
кое вие го предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција која треба да ја 
спроведе. Максимум два параграфи.) 
Во тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи 
кој го носи Регулаторна Комисија за енергетика, во делот каде шти се регулирани „тарифни 
корисници“ – категории, групи и подгрупи на потрошувачи, граѓанските организации не се 
наведени како субјекти кои спаѓаат во категоријата „домаќинства“, иако таму покрај 
домаќинствата спаѓаат и други субјекти кои не обавуваат стопанска дејност. Иницијативата би 
била во јасна промена и изрично наведување на граѓанските организации во таа категорија на 
тарифни потрошувачи. Сметаме дека на тој начин би се решил горенаведениот проблем. 
 
 
Цели и очекувани резултати: 
 (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе предложената иницијатива. 
Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе се промени доколку се 
спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.) 
Не е применливо 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: 
 (Наведете, јавни финансиски импликации за реализација на предложената иницијатива, т.е. 
проценка колку буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот предлог. 
Претставете ја временската рамка на спроведување на иницијативата.) 
Не е применливо 



Начелен план за мониторинг и евалуација: 
(Објаснете како планирате да го следите и оцените спроведувањето на вашата иницијатива. 
Максимум еден параграф.) 
Не е применливо 
 
Допонително образложување на иницијативата кое не е опфатено со претходните прашања: 
(Максимум 5 параграфи)  
 
Прилози (опционално):  
(Прикачете подетални информации за предметот, целите и позадината на предложената 
иницијатива, студии и анализи што ги сметате за релевантни, итн) 
 
Tарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи 
Закон за енергетика  


