
 

 

 
 

Согласно Програмата за финансирање на проекти за развој на занаетчиството, 
угостителството и трговијата на Град Скопје за 2021 година („Службен гласник на Град 

Скопје“ бр.16/20), Градот Скопје објавува: 
 

                                                   ЈАВЕН ПОВИК 
за субвенционирање на занаетчии во градот Скопје за набавка на потребни алати 

и репроматеријали за занаети во изумирање за 2021 година 

 
1. Предмет на јавниот повик е субвенционирање на занаетчии за набавка на потребни алати и 
репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје. Градот Скопје има за цел да го поттикне 
развојот на традиционалните занаети во изумирање преку субвенционирање на занаетчиите во градот 
Скопје за набавка на потребни алати и репроматеријали, и тоа до 80% од докажаните трошоци, но не 
повеќе од 50.000 денари. 

 
Согласно Програмата за финансирање на проекти за развој на занаетчиството, угостителството и 

трговијата на Град Скопје за 2021 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.16/20),одобрени се 
средства во висина од 1.000.000,00 денари. 
 
2. Право на учество на јавниот повик имаат: 

• Занаетчии кои не добиле буџетски средства од проекти за субвенционирање од Град Скопје во 
тековната година; 

• Занаетчиите кои се регистрирани согласно Законот за вршење на занаетчиска дејност („Службен 
весник на РМ“ бр. 15/2015) и обавуваат занаетчиски дејности во изумирање, кои согласно 
обработените податоци бележат намалување на активноста во континуитет, се следните занаети: 
јорганџија, опинчар, јажар, крзнар, грнчар, шапкар, ковач, лимар, казанџија, копчар, свеќар, венци, сита, 
саатчија, ракотворби-корпар, ракотворби-изработка на сувенири, домашна ракотворба, производство 
на музички инструменти и самарџија); 

• Регистрирани занаетчии кои имаат сопствен дуќан или под закуп лоциран во град Скопје, кои при 
поднесување на барање до Град Скопје за субвенции за набавка на потребни алати и репроматеријали 
на занаетчиите на подрачјето во градот Скопје за 2021 година, занаетчиите ќе поднесат фактура или 
фискална сметка за набавените алати и репроматеријали; 

• Намирени обврски кон државата и вработените; 

• Започнале со работење најмалку 1 (една) година пред објавувањето на јавниот повик 
(регистрација/упис во Регистарот на занаетчии). 
 

3.  Потребни документи за пријавување: 

• Пополнетo Барање (може да се подигне од веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk); 

• Решение за упис во Регистар на занаетчии, занаетчиска дозвола; 

• Тековна состојба од Централниот регистар на РСМ не постарa од 6 (шест) месеци;  

• Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РСМ, не постаро од 3 
(три) месеци; 

• Подмирени обврски кон Град Скопје (комунална такса - фирмарина и данок на имот) доколку 
дуќанот е во сопственост на подносителот на апликацијата. Проверка ќе се врши по службен пат во 
Град Скопје; 

• Изјава од апликантот дека досега не користел средства од Град Скопје за ниту една од  намените 
во тековната година; 

• Оригинал фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со датум во период од 01.01-
10.12.2021 година; 

 
Горенаведената документација целосно пополнета се доставува во оригинал или копии заверени 
на нотар. 
Ненавремена и нецелосна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на 
Комисијата. 

 

http://www.skopje.gov.mk/


 

 

 
4. Субвенционирање на трошоци 
 

• Барањата од занаетчиите ќе ги разгледува Комисија за спроведување на постапкатаза 
субвенциoнирање на занаетчии за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во 
изумирање во градот Скопје, формирана од Градоначалникот на Град Скопје. Изборот на 
апликантите кои ги исполнуваат условите утврдени во Јавниот повик, ќе се прави запазувајќи го 
принципот “прв дојден, прв услужен“, односно по редослед на поднесување на апликацијата, до 
исцрпување на расположивите средства.   

• По изборот на апликанти ќе следи донесување решение од страна на Градоначалникот на 
Град Скопје со кое се усвојува барањето за субвенционирање на занаетчиите за набавка на 
потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје. Со донесување на 
решение, Град Скопје се обврзува да субвенционира до 80% од докажаните трошоци, но не повеќе 
од 50.000 денари, за субвенционирање по поднесување на Барање за исплата на средства со 
приложени финансиски докази од страна на апликантот. 

• Субвенционирани ќе бидат само докажаните трошоци за предвидените намени настанати 
во рамки на договорниот период од 01.01-10.12.2021 година. 

• Еден апликант може да користи субвенции само еднаш по објавен јавен повик во 
тековната година. 

 
Јавниот повик е објавен и на веб страницата www.skopje.gov.mk 
 
Поднесување апликација во хартиена форма 
Барањето за субвенционирање на занаетчии за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети 
во изумирање во градот Скопје со комплетна документација треба да се достави во затворен плик на 
адреса: Град Скопје, Сектор за локален економски развој, бул. “Илинден“ бр.82, 1000 Скопје (со 
назнака – Пријава за јавен повик за субвенционирање на занаетчии за набавка на потребни алати и 
репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје), најдоцна до 10.12.2021 година.  
 
 
Поднесување апликација по електронска пошта  
Барањето за субвенционирање на занаетчии за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети 
во изумирање во градот Скопје, со комплетната документација наведена во барањето, треба да се 
достават скенирани на следниот линк aplikacii.skopjelab.mk/zanaetcii, најдоцна до 10.12.2021 година.  
 
Доколку бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе го објави завршувањето на 
Јавниот повик преку својата веб страна. 
Исплатата на одобрените средства ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања по 
принципот “Прв дојден прв услужен”, а по донесување на решенија за усвојување на барањата од страна 
на Градоначалникот на Град Скопје, а во случај на неусвојување на барањето, подносителот писмено се 
известува за неусвојувањето. Комисијата ги известува барателите доколку немаат уредна и комплетна 
документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.  
Барањата за субвенционирање на занаетчии за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети 
во изумирање во градот Скопје се достапни во Архива на Град Скопје, просториите на Град Скопје, 
Одделение за занаетчиство угостителство и трговија и на веб страницата www.skopje.gov.mk. 
Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат до Сектор за локален 
економски развој. 
Контакт тел: (02) 3297284, www.skopje.gov.mk, e-маил адреса: Fevzi.Mani@skopje.gov.comи 
Biljana.Stojmanovska@skopje.gov.mk 

 
 
 
 

                    ГРАД СКОПЈЕ 
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