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ПРЕДЛОГ-ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ 

ЗА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА 
 
 

1. Промовирање на европските вредности во процесот на пристапување во Европската Унија; 
 

2. Унапредување на човековите права и јакнење на владеењето на правото; 
 

3. Воведување на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење, а особено во областа на 

образованието, здравството, социјалната заштита, работните односи и правосудството; 
 

4. Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето 

на политиките и буџетите; 
 

5. Зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество 

на граѓаните во донесувањето одлуки, поради подобрување на квалитетот на живеење; 
 

6. Развивање на социјалното претприемништво; 
 

7. Еднакво и квалитетно образование за сите и градење на концепт на доживотно учење; 
 

8. Дигитална трансформација при испорака на услуги за граѓаните и бизнисите и подигнување на јавната свест за сајбер безбедност; 
 

9. Намалување на влијанијата од климатските промени и постигнување на пониско ниво на емисија на штетни гасови; 
 

10. Подигнување на јавната свест за значењето на животната средина и заштитата на климата и едукација на населението од областа на 

животната средина. 
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ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ КРИТЕРИУМИ 

До 2019 година Предлог за 2020 година 

1. Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации 1. Да се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и 
фондации најмалку една година пред објавувањето на огласот 

2. Да спроведуваат активности од минимум една година  

3. Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес 2. Работењето дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон 
интересите на заедницата  

4. Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на 
државната управа или други извори за иста намена и активности за 
кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на 
истите активности од различни извори 

3. Да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на 
државната управа или други извори за иста намена и активности за 
кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на 
истите активности од различни извори 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ 

До 2019 година Предлог за 2020 година 

1. Пријава за финансиска поддршка 1. Пријава за финансиска поддршка 

2. Предлог - проект 2. Предлог - проект 

3. Статут и решение за регистрација на здружението или фондацијата 3. Копие од тековна состојба од уписот во регистарот на други правни 
лица за регистрација на здружението/фондацијата не постара од шест 
месеци 

4. Извештај за добиените средства од Буџетот на Република Северна 
Македонија во изминатата фискална година и за начинот на 
нивната реализација 

4. Копие од статутот 

5. Годишен извештај за работа на здружението/фондацијата за 
претходната година 

5. Копие од завршната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) за 
претходната година или изјавата доставена до Централниот регистар 
дека во претходната година имале приход помал од 2.500 евра во 
денарска проттивредност според курсот на Народна банка Република 
Северна Македонија 

6. Завршна сметка на здружението/фондацијата за претходната 
година 

6. Извештај за работата со цели, активности, резултати и извори на 
финансирање во претходната година 

7. Уверение за платени даноци издадено од даночните органи  
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОЦЕНКА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОЕКТИТЕ 
 

До 2019 година 
 

Предлог за 2020 година 

Области Максимум 
бодови 

Области Максимум 
бодови 

1. Организациска структура и ресурси 
 

30 1. Организациски капацитет  20 

1.1. Дали здружението/фондацијата има потребна 
организациска структура и човечки ресурси за 
спроведување на проектот (вработени, активни 
волонтери, хонорарно ангажирани лица) 

10 1.1. Дали здружението/фондацијата има организациска 
структура и ресурси за спроведување на проектот 
(вработени, активни волонтери или хонорарно 
ангажирани лица, канцелариски простор, техничка 
опрема и способност да раководи со буџетот) 

10 

1.2. Дали здружението/фондацијата располага со 
канцелариски простор и техничка опрема за 
спроведување на проектот 
 

10 1.2. Дали здружението/фондацијата има искуство во 
областа (приоритетната цел) за која се пријавува на 
огласот 

10 

1.3. Дали годишниот буџет на здружението/фондацијата 
за последната календарска година ја надминува висината 
на грантот 
 

10   

2. Мрежно работење и соработка 
 

10 2. Мрежно работење и соработка 5 

2.1. Дали здружението/фондацијата во последните 3 
години реализирале проекти во соработка со други 
граѓански организации или органи на државната управа 

10 2.1. Дали здружението/фондацијата членува во мрежи и 
платформи на граѓански организации (национални и 
меѓународни) и во последните 3 години реализирале 
проекти во соработка со други организации или органи на 
државната управа 
 

5 
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3. Квалитет на проектот 
 

60 3. Квалитет на проектот 50 

3.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон 
реализацијата на дадената приоритетна цел 

10 3.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон 
реализацијата на дадената приоритетна цел 

10 

3.2. Дали целта на проектот е јасно определена 10 3.2. Колку е кохерентен целокупниот проект и дали 
содржи јасна заложба за негово спроведување  
 

10 

3.3. Дали целната група е соодветно определена 10 3.3. Дали спроведувањето на активностите доведуваат до 
остварување на предвидените резултати во проектот 

10 

3.4. Дали спроведувањето на активностите доведуваат до 
остварување на предвидените резултати во проектот 

10 3.4. Дали планот за спроведување е јасен и остварлив 10 

3.5. Дали планот за спроведување е јасен и остварлив 10 3.5. Дали постојат јасно дефинирани индикатори за 
мерење на постигнувањата 

10 

  4. Буџет и ефикасност на трошоците 20 
 

3.6. Дали предложениот финансиски план е реален 
(описот на трошоци по категории и позиции 
соодветствува на пазарните цени) 

10 4.1.  Дали активностите соодветно се одразуваат во 
буџетот 

10 

  4.2. Дали односот помеѓу предвидените трошоци и 
очекуваните резултати е соодветен 

10 

  5.Бодови за поттикнување на рамномерен регионален 
развој согласно Одлуката за класификација на планските 
региони според степенот на развиеноста за периодот од 
2018 до 2023 година 

5 


