Врз основа на Програмата за активностите на Градот Скопје од
областа на средното образование во 2019 година („Службен гласник на
Град Скопје“ бр. 17/2018), Градот Скопје објавува
Јавен повик
за прибирање барања
за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 година,
наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и
фондации
①. Право на учество
1.1 Право на учество на Јавниот повик имаат Здруженија на граѓани и
фондации.
②. Начин на распределба на средствата
2.1 Распределбата на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2019 година
(Програма N2 Услуги за вонучилишни наставни активности во соработка со
невладини организации ставка 425 конто 425750) наменети за финансирање на
програмски активности на здруженија на граѓани и фондации, ќе се врши
согласно Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија
на граѓани и фондации (“Службен весник на РМ“, бр.130/07) и врз основа на
критериумите и приоритетите дадени во овој повик.
③. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани
3.1 Средствата од Буџетот на Град Скопје во вкупен износ од 3.500.000 денари,
ќе се користат за финансирање на програмски активности на здруженија и
фондации, преку грантови за проекти од областа на образованието насочени
кон следниве приоритети:
1. Креирање безбедни училишни средини (Психосоцијална помош на
членовите на училишната заедница за справување со
насилството преку обезбедување стручна поддршка за доследна
примена на донесените механизми и протоколи за работа, како и
промоција на позитивен вредносен систем).
2. Подигање на свеста и грижата за животната средина преку
формирање мрежа на училишни еко клубови, како и преку
унапредување на соработката и поврзаноста меѓу наставниците,
учениците, експертите од областа на животната средина и јавните
претпријатија на Град Скопје во воспоставување организиран систем
за селекција на отпад, како и спроведување на континуирани акции
за разубавување на животната средина.
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3. Едукација и промоција за градење на здрави животни стилови кај
младите преку јакнење на свеста кај средношколците и пошироката
јавност за личната одговорност во заштитата на сопственото
физичко, психичко, сексуално и репродуктивно здравје. Специфична
цел на проектот ќе биде да ја унапреди соработката меѓу
наставниците, учениците и експертите од областа на здравјето во
реализација на конкретни активности кои ќе придонесат за градење
на здрави животни стилови кај младите.
4. Истражувања и промоција на ученичките права, слободи и
различности со цел да се иницира дебата меѓу младите луѓе на теми
кои се релевантни за нивните идентитетски преокупации и да се
пружи стручна поддршка и помош поврзана со оваа проблематика.
5. Поттикнување на индивидуалниот кариерен развој на учениците и
пружање дополнителна помош и поддршка на наставниците и
учениците во активностите за планирано насочување и градење
кариера на учениците.
6. Организирање манифестации на кои ќе се презентираат училишните
постигнувања, ќе се промовираат најдобрите ученици и ќе се
претстават резултатите на воспитно-образовната дејност пред
пошироката јавност.
④. Основни организациски критериуми
4.1 Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат
здруженијата и фондации кои учествуваат на овој повик се:
o
o

Да се регистрирани според Законот за здруженија и фондации со
седиште во Скопје;
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. Проценка на квалитетот на проектите
5.1 Проценката на квалитетот на проектите на здруженијата и фондациите кои
ги исполнуваат основните организациски критериуми, ќе се врши врз основа
следниве посебни програмски критериуми:
Области
1. Организациска структура и ресурси
1.1 Дали здружението и фондацијата има потребна
организациска структура и човечки ресурси за
спроведување на проектот (минимум 10 лица ангажирани
по разни основи:вработени, активни волонтери,
хонорарно ангажирани лица)
1.2 Стручни лица кои учествуваат во спроведување на
проектот
1.3 Дали здружението и фондацијата располага со

2

Максимум бодови
40
10

10
10

канцелариски простор и техничка опрема за
спроведување на проектот
1.4 Дали годишниот буџет на здружението и фондацијата
за последната календарска година ја надминува висината
на грантот
2. Кофинансирање на проектот
2.1 Дали здружението или фондацијата обезбедува
повеќе од 15 проценти на сопствено учество во
остварување на проектот
3. Квалитет на проектот
3.1 Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон
реализација на дадените приоритети, колку е јасна и
соодветно определена
3.2 Понудени квалитетни и иновативни решенија во
предлог проектот
3.4 Обезбедена вклученост на други институции и
организации
3.5 Дали планот за спроведување на проектот е јасен и
остварлив
3.6 Дали предложениот финансиски план е реален
(описот на трошоци по категории позиции соодветствува
со пазарните цени)

10

10
10

50
10

10
10
10
10

5.1 Секоја област од посебните програмски критериуми ќе се вреднува со 1 бод,
5 бода или 10 бодови, со следното значење: 1-не, 5-делумно и 10-да.
5.2 Со овој Јавен повик ќе се ко-финансираат најмногу 10 проекти.
⑥. Потребна документација која здружението/фондацијата треба да ги
достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани
и фондации
6.1 Покрај Пријавата за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и
фондациите која треба да биде пополнета (со печатни букви во кирилско
писмо), потпишана од лицето кое е овластено да го застапува здружението
на граѓани или фондацијата и заверена со печат на здружението на граѓани
или фондацијата, здружението на граѓани или фондацијата задолжително
треба да ги достави следниве прилози:









Статут на здружението или фондацијата;
Фотокопија од решението за регистрација на здружението или
фондацијата;
Компјутерски пополнет Образец за Предлог проект;
Извештај за добиените средства од Буџетот на Град Скопје во
изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку
организацијата била корисник на средства доделени од Буџетот на Град
Скопје);
Годишен извештај на здружението или фондацијата за 2018 година;
Фотокопија од завршната сметка за 2018 година (доколку ја нема да ја
достави дополнително);
Уверение за платени даноци издадено од даночните органи.
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⑦. Придружна документација
7.1 Здруженијата и фондациите во прилог можат да ја достават и следнава
придружна документација:
 професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани
во реализација на проектот,
 референтна листа или доказ (на пример: потпишан договор) за најмалку
2 проекти реализирани во областа за која се аплицира,
 најмалку две мислења/референци од партнери или донатори за
реализација на претходни проекти, и
 писмена поддршка од други организации или институции за кои е
планирано да земат учество во реализацијата на проектот
7.2 Здруженијата на граѓани и фондации можат да поднесат повеќе од една
пријава за финансиска поддршка по овој јавен повик.
7.3 Во поднесениот предлог проект, здруженијата и фондациите треба да се
определат за еден од приоритетите, во рамки на кој ќе го реализираат
проектот.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на
предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се
враќаат.
⑧. Начин на спроведување на јавниот повик
8.1 Евалуацијата на проектите ќе ја изврши Комисијата формирана од страна
на Градоначалникот на Град Скопје.
8.2 Проектите кои по извршената евалуација од страна на Комисијата ќе бидат
вреднувани со минимум 60 бода ќе се квалификуваат за добивање финансиска
поддршка од Град Скопје.
8.3 Градоначалникот на предлог на Комисијата од денот на завршување на
јавниот повик ќе склучи договор за користење на средствата со оние
здруженија на граѓани и фондации кои биле квалификувани за добивање на
финансиски средства за поддршка.
⑨. Рок и начин на доставување на пријавите
9.1 Рок за поднесување на пријавите е 15 работни дена од денот на
објавувањето во дневните весници, односно истиот ќе трае од 09.01.2019 до
29.01.2019 година.
9.2 Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта,
на адреса: Град Скопје, Сектор за образование, бул. “Илинденска“ бр.82 ,
1000 Скопје или во архивата на Град Скопје до 15 часот (со назнака-Сектор за
образование – Пријава за јавен повик).
9.3 Здруженијата или фондациите учесници на јавниот повик ќе бидат
известени за резултатите во рок од 10 работни дена од денот на донесување
на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Град Скопје за 2019
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година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и
фондации.
Пријавата за финансиска поддршка на здруженија и фондации и
Образецот за Предлог – проект, се достапни во просториите на Град
Скопје, Сектор за образование и на интернет страната на Град Скопје
www.skopje.gov.mk во делот Објави, конкурси, настани – Јавни повици.
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски
пат до Секторот за образование.
Контакт: Сектор за образование, Тел: (02)3297-323, e-маил адреса:
Sultana.Chuleva@skopje.gov.mk.
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