
 

Во точка 12 поточка 12.2  во Програмата на активности за заштита на животната средина 
и природата на подрачјето на Град Скопје за 2019 година („Службен гласник на Град 
Скопје бр.18/18),  Градот Скопје објавува  

 

Јавен повик 
за прибирање на барања 

за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, 
наменети за финансирање на програмски активности на  

здруженија на граѓани и фондации  
 
 

Распределбата на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, од 
потпрограмата Р1, подставка 463190 – Трансфери до невладини организации, наменети 
за финансирање на програмските 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) а врз основа на Програмата на 
активности за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Град Скопје 
за 2019 година и критериумите и приоритетите дадени во овој повик. 
 

1. Краток опис 

Средствата од Буџетот на Град Скопје ќе се користат за финансирање на проект чија цел 
е подигање на јавната свест за користење алтернативни сообраќајни решенија, преку 
учество во Европската недела на мобилност. Активностите треба да одговорат на 
следните услови на Европската недела на мобилност на тема: „ Walk with us – Пешачи 

со нас”. Темата е посветена на безбедноста на патиштата, преку безбедното пешачење 

и безбедното возење велосипед.  
 
Во рамките на организацијата на програмските активности понудувачот треба: 
 

 Да предвиди голем број настани (работилници, предавања, промоции, 
манифестации и случувања) со различни содржини, учесници и организатори, кои 
ќе бидат во насока на темата на овогодишната манифестација, 

 Да ја осмисли промоцијата на сите перманентни мерки на Градот Скопје од 
областа на одржливиот и алтернативниот транспорт, комбинирање на превозот и 
заштитата на животната средина, а во насока на темата на настанот, 

 Да го обмисли завршниот ден на манифестацијата – Денот без автомобили и 
дефилето на велосипеди. 

 
Предвидените активности треба да бидат иновативни, соодветни на темата, 
инспиративни, да обезбедат масовно присуство на граѓани од сите возрасти, да бидат 
едукативни, забавни, интересни, со еден збор седмицата во која традиционално се 
одржува ЕНМ 16.-22.09, да биде исполнета со голем број различни настани. 
 
Како засегнати страни во организирањето на настаните можат да бидат: јавните 
претпријатија, институциите од областа на културата, средните училишта и сл. 
 

 

 

2. Вкупно предвидени средства  

За финансирање на понудените програмски активности, согласно овој повик, ќе се 
користат средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, во вкупен износ од 
600.000,00 денари.  



 

3. Временска рамка 

Краен рок за реализација на проектот е 22 Септември 2019 година. Рoкот за доставување 
на Извештајот за реализација на проектот е 18 октомври 2019 година. Користењето на 
средствата ќе биде специфицирано во договор помеѓу здружението на граѓани и Град 
Скопје. 
 

4. Основни организациски критериуми 

Oсновни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата на граѓани 
и фондации кои учествуваат на овој повик се:  

- Да се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани и фондации со 
седиште во Скопје; 
- Да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес; 
- 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 

Оценувањето на пристигнатите предлози за проекти, ќе го врши Комисијата формирана 
од Градоначалникот на Град Скопје, врз основа на следните критериуми: 
 

Критериуми за оценување бодови 

1. Организациска структура и ресурси 40 

1.1. Капацитет на Организацијата во однос на човечки ресурси за 
спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно 
ангажирани лица) 

10 

1.2.Стручност на лицата кои учествуваат во спроведување на проектот 10 

1.3. Искуство на Организацијата во спроведување на проекти од таков 
обем во соодветната област 

10 

1.4. Просторна и техничка опременост на Организацијата за 
спроведување на проектот 

5 

1.5. Способност за раководење со буџетот (дали годишниот буџет на 
здружението на граѓани и фондација за последната календарска година ја 
надминува висината на грантот) 

5 

2.Квалитет на проектот 60 

2.1 Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализација на дадените 
приоритети, колку е јасна и соодветно определена 

15 

2.2. Понудени  квалитетни и иновативни решенија за реализирање на 
проектните цели 

20 

2.3. Детално разработени програмски активности 10 

2.4. Оценка на оправданоста на трошоците на предложениот финансиски 
план (реалистичен буџет во однос на активностите и бројот на 
ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие 
соодветствуваат со пазарните цени) 

10 

2.5. Оценка за учеството на организацијата во предвидениот Проект со 
финансиски средства обезбедени од сопствени и други извори (за 
сопствено учество од 15%, апликантот добива максимум 15 бодови) 

5 
 

Максимален број бодови 100 

 

 

6. Задолжителна документација за аплицирање 

Здруженијата и фондациите кои учествуваат на огласот треба да достават: 

- Компјутерски пополнета Пријава за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани 

и фондациите, потпишана од застапникот на здружението на граѓани или фондацијата и 
заверена со печат на здружението на граѓани или фондацијата; 



- Компјутерски пополнет Образец за предлог – проект; 

- Статут на здружението на граѓани или фондацијата; 
- Фотокопија од решението за регистрација на здружението на граѓани или фондацијата; 

- 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 за 2018 година); 

- Годишен извештај на здружението на граѓани или фондацијата за претходната  година; 

- Фотокопија од завршната сметка за претходната година; 

- Уверение за платени даноци издадено од даночните органи. 

Напомена: Пријавите кои ќе бидат доставени по истекот на предвидениот рок или се со 

непотполна документација  нема да се разгледуваат! 

Доставените прилози не се враќаат. 

 

7. Придружна документација 

 Здруженијата на граѓани и фондации 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 што се аплицира; 

 Најмалку 2 мислења (референци) од партнери или донатори за реализација на 
претходни проекти; 

 Писмена поддршка од други организации и/или институции за кои е планирано да 
земат учество во реализицијата на проектот. 
 

8. Рокот и начин на доставување на пријавите 

Краен рок за поднесување на пријавите е 28.06.2019 година, до 15:00 часот. 
 
Пријавата со целокупната документација треба да се достави во затворен плик, со 
назнака: Сектор за заштита на животната средина – Пријава за Јавен повик за 
прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 
година, наменети за финансирање на програмски активности на  здруженија на 
граѓани и фондации – Европска недела на мобилност 2019 година 
 
Пликот се доставува по пошта на адреса: 

Град Скопје,  

Сектор за заштита на животната срединa,  

бул. Илинден бр. 82  

1000 Скопје, 

 

или во архивата на Град Скопје, барака 16, од 8:30 до 15:00 часот. 

 
Здруженијата на граѓани или фондации учеснички на јавниот повик ќе бидат известени за 

резултатите во рок од 7 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на 

средствата од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, наменети за финансирање на 

програмски активности на здруженија на граѓани и фондации и во Секторот за заштита на 

животната средина, барака 14. 

 

Пријавата за финансиска подршка на здруженија на граѓани и фондации и Образецот за 

Предлог-проект се достапни на веб-страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk.  



 

Прашања за појаснување може да се постават писмено или по електронски пат до 

Секторот за заштита на животната средина на адреса: infoekologija@skopje.gov.mk. 

Контакт: Сектор за заштита на животната средина Тел: (02) 3297-273. 

 

 

Бр. ___________                                                               Град Скопје 

_____________   

       С К О П Ј Е  

  


