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 Прашања од здруженија и фондации Одговори од Одделението за соработка со невладини организации 

1 
Би сакале да дознаеме дали за 2019, Владата ќе распишува Оглас за 
финансиска поддршка на ГО? 

Ве известуваме дека Владата на Република Северна Македонија – Генерален 
секретаријат на 31.1.2019 година објави Оглас за финансиска поддршка на здруженија и 
фондации за распределба на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 
2019 година, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари, кои ќе се користат за 
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации, преку 20 грантови 
во износ од 600.000,00 денари за програми/проекти во осум приоритетни области. 
Огласот заедно со пропратната документација можете да го најдете на веб-страницата на 
Одделението за соработка со невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk, на 
следниот линк. 
Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 5.3.2019 година. 

2 
Во делот три на огласот за финансиска поддршка на здруженија и 
фондации имате наведено дека здружението/фондацијата треба да 
спроведуваат активности од минимум една година. 
Здружението ... е регистрирано на  29.10.2018 година. Пред да биде 
формално регистрирано, здружението делуваше како иницијатива и во 
претходната година континуирано спроведуваше иницијативи, 
активности и проекти. 
Не интересира дали со ваквата поставеност здружението го исполнува 
барањето нагласено во огласот за поддршка на здруженија и фондации 
во делот број три? 

Согласно Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации, два основни 
организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата и фондациите се 
да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации и да спроведуваат 
активности од минимум една година. Исполнувањето на овие критериуми се докажува 
со доставување на Статут и Решение за регистрација (точка 3 од делот 5.Потребна 
документација).  
Според тоа, на огласот можат да поднесат пријава здруженија и фондации кои се 
регистрирани во Централниот регистар на Република Северна Македонија согласно 
Законот за здруженија и фондации, најдоцна една година пред последниот ден на 
огласот (5.3.2018 година).   

3 
Дали постои терк/Урнек за подготовка на Предлог проектот? Јас се 
обидов да најдам на објавата, но за жал не успеав да најдам. Во колку 
има дали ќе можете ако е дозволено да ми го испратите или посочите 
каде можам да го најдам, симнам и да започнеме со подготовка на 
истиот. 
 

Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации е достапен на веб-
страницата на Одделението за соработка со невладини организации 
www.nvosorabotka.gov.mk на следниот линк. 
На истиот линк се достапни обрасците: Пријава за финансиска поддршка и Предлог-
проект, што треба да се користат. 

4 
Здружението ... во партнерство со ... започна со имплементација на 
проектот „...”. Проектот е финансиран од Европската Унија преку 

Согласно Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации, средствата од 
Буџетот на Република Северна Македонија во вкупен износ од 12.000.000,00 денари ќе се 
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грантовата шема од ЦФЦД при Министерството за финансии - 
„Зајакнување на влијанието на граѓанското општество врз ефективните 
реформи во правниот сектор” EuropeAid/159467/ID/ACT/MK, број на 
договор ... Нашата апликација до Генералниот секретаријат би била од 
делот на Реформи во правосудството, односно создавање услови за 
независно, департизирано и ефикасно судство и правда достапна до 
сите. 
Прашањето кое сакаме да го адресираме е следното: 
1. Дали Одделението за соработка со невладините организации 
подржува кофинансирање на проект финансиран од Европската Унија? 
 

користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, 
преку 20 грантови во износ од 600.000,00 денари, за програми/проекти за приоритетните 
цели наведени во огласот. 
Еден од основните организациски критериуми, согласно делот 3 точка 4 од Огласот, е 
здруженијата и фондациите што учествуваат на овој оглас 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. 

5 
Во дoкументот каде се дадени полињата кои треба да се пополнат стојат 
и инструкции како на пр.:  
2. ОПИС НА ПРОЕКТОТ 

 2.1. Цели 

Општа цел (Долгорочни промени кон кои проектот придонесува. Ја 
прикажуваат важноста на проектот за општеството и често 
соодветствуваат со мисијата на здружението/фондацијата). 

Цел на проектот (Цел на проектот е промена што треба да се постигне со 
интервенцијата што е планирана со проектот. Целта соодветствува на 
причината поради која на корисниците им е потребен проектот, од која 
тие ќе имаат јасна корист. Целта мора јасно да изрази зошто на 
корисниците им е потребен проектот). 

 2.2. Целна група, целно подрачје и локација  

Моето прашање и двоумење се однесува на тоа дали треба овие 
потпоглавја да бидат во содржината на проектот или ја имаме слободата 
да согласно описот на потпоглавјата и природата на проектот да ја 
креираме содржината на проектот?   

Дали носителот на проектот мора да има партнери? Имено во текот на 
реализацијата на проектот секако дека ќе има соработки со граѓански 
сектор, но за нив во овој момент не може да се дадат податоци освен на 
кои општини припаѓаат.  

Обрасците Пријава за финансиска поддршка и Предлог-проект се достапни на веб-
страницата на Одделението за соработка со невладини организации 
www.nvosorabotka.gov.mk на следниот линк.  
Предлог-проектот треба да ја следи структурата на Образецот и да биде пополнет 
согласно упатствата дадени во секоја одделна точка. 
Во Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации не е содржана обврска 
здруженијата/фондациите носители на проектите да имаат партнери. Доколку носителот 
на проектот има здружение/фондација партнер во спроведувањето на активностите, 
податоците за партнерот/партнерите се внесуваат во делот Општи податоци.  
 

6 
Како граѓанска организација имаме право да дадеме еден проект. Дали 
покрај едниот проект што ќе го предадеме, имаме право да бидеме 
партнер во друг проект на друга организација? 

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава за финансиска 
поддршка по Огласот за финансиска поддршка за здруженија и фондации, објавен на 
31.1.2019 година. 
Во Огласот не се предвидени ограничувања за учеството како партнер во спроведување 
на проект на друга организација. 
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7 
Во кој месец од 2019, планирате да започнат одобрените проекти за овој 
оглас? Оваа информација ни е важна, за да можеме да ги планираме 
активностите за конкретна временска рамка, бидејќи како што е 
наведено во огласот, проектите треба да завршат до крајот на 2019. 

Здруженијата и фондациите учесници на огласот ќе бидат известени за резултатите во 
рок од 10 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година наменети за финансирање на 
програмски активности на здруженија и фондации. 

8 
Ве контактираме со цел да дадеме наши препораки и коментари за дел 
од задолжителната документација барања на Јавниот повик за 
финансирање на здруженија и фондации. 
Имено во делот на задолжителна документација за повикот стојат 
следните документи: 
- Годишен извештај за работа на здружението/фондацијата за 
претходната година;  
Дел од здруженијата на граѓани и фондации своите годишни извештаи 
за работа ги усвојуваат на Годишни собранија кои се случуваат по 
05.03.2019, и не би биле во можност да достават годишен извештај за 
работа.  
- Завршна сметка на здружението/фондацијата за претходната година;   
Поднесувањето на завршна сметка за претходната календарска година 
во нашиот случај 2018 може да се реализира на два начини: 
- Лично доставување до Централен регистар со рок до 28 февруари 2019; 
- Електронско доставување на завршна сметка со рок до 15 март 2019 
година. 
Имајќи го во предвид ова, дел од заинтересираните здруженија на 
граѓани и фондации не би биле во можност да достават завршна сметка 
како дел од задолжителната документација за овој повик во 
предвидениот рок. 
Затоа предлагаме: 
За критериум доставување годишен извештај за работа: 
Да се допрецизира дека може да се достави и предлог годишен извештај 
за работа или информации за реализирани активности во 2018 година во 
друг формат.  
За критериум доставување на завршна сметка: 
Рокот за доставување на завршна сметка за 2018 година да биде 
18.03.2019. 
Сметаме дека со допрецизирање на овие критериуми ќе се овозможи 
поголем број на заинтересирани организации да учествуваат на овој 
повик. 

1.  Годишен извештај за работа на здружението и фондацијата за претходната година 
(2018 година) – се поднесува извештајот што е усвоен од годишното собрание на 
здружението, односно од одборот на фондацијата. Доколку до 5.3.2019 година не е 
одржано годишно собрание на здружението, односно седница на одборот на 
фондацијата, се поднесува предлог-годишен извештај за работа за 2018 година или друг 
документ во кој ќе бидат содржани информации за реализираните активности на 
здружението/фондацијата во 2018 година. 
2. Завршна сметка за здружението/фондацијата за претходната година (2018 година) - 
здруженијата и фондациите кои доставуваат Годишна сметка во електронска форма до 
Централниот регистар на Република Северна Македонија (во законскиот рок до 15.3.2019 
година) и не се во можност до завршувањето на рокот за пријавување по Огласот за 
финансиска поддршка на здруженија и фондации (5.3.2019 година) да приложат завршна 
сметка, потребно е во пропратното писмо кон Пријавата за финансиска поддршка да 
наведат дека Завршната сметка за 2018 година е во подготовка и ќе биде доставена до 
18.3.2019 година, електронски на nvosorabotka@gs.gov.mk. Доколку завршната сметка не 
биде доставена на ваков начин до 18.3.2019 година, документацијата по Пријавата за 
финансиска поддршка на здружението/фонацијата ќе се смета за некомплетна.  
 


