
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ 

 

ОПЕРАТИВНИ ГРАНТОВИ 

Референтен број: SB MKD CG 01/22  

 

20.07.2022. 

 

Прашање 1: Дали постојат формулари за апликација на англиски јазик? Станува збор за 

организација која е фромално регистрирана во Албанија, но функционира како мрежа и работи 

исклучиво на англиски јазик ( вработените не се од Албанија). Би аплицирале за поддршка на 

секретаријатот на мрежата. 

Одговор: Повикот за Оперативни грантови е на локален јазик поради тоа што е наменет за 

домашни организации. Организациите од Албанија треба да аплицираат на повикот кој се 

однесува на Албанија, во врска со кој беше одржана посебна инфо-сесија. Сите детаљи може да 

ги најдете на https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-core-grants/.  

 

Прашање 2: Дали може организација која веќе има core funding, од страна на друг донатор, да 

аплицира на овој повик? 

Одговор: Организацијата може да аплицира за Оперативни грантови и во случај кога веќе има 

core funding од друг донатор. Но, доколку се случи две или повеќе организации да имаат ист или 

сличен број на поени, предност ќе и се даде на организацијата која нема core funding. 

 

Прашање 3: Дали може да се аплицира истовремено и за Оператвини грантови и за проектна 

поддршка (Регионални грантови? 

Одговор: Да. 

 

Прашање 4: Дали сите организации мора да имаат најмлаку 3 години искуство, покрај 

водечкиот партнер и другите партнерски организации? 

Одговор: За Оперативните грантови не се предвидени партнерства, така што во овој случај нема 

водечка партнер организација. Само една организација испраќа свој предлог за Оперативне 

грант, а критериумот кој мора да го исполни организацијата се наоѓа во Насоки за аплицирање. 

 

Прашање 5: Со оглед на тоа што за Оперативните грантови бараме буџет кој недостасува во 

организацискиот буџет, дали постојат ограничувања во смисла на % од вкупниот буџет кој би 

сакале да биде финансиран од Операивен грант? 

Одговор: Не постојат ограничувања во однос на процентот од вкупниот буџет. Организацијата 

го поднесува својот предлог, а комисијата за селекција врши проценка колкава ќе биде 

вредноста на грантот која ќе му биде доделена на подносителот на предлогот. 

 

Прашање 6: Во која смисла може да се формира партнетство за овој проект? 
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Одговор: За Оперативните грантови не е потребно воспоставување на партнерства. 

 

Прашање 7: Дали максималниот износ од 100.000 се однесува на двете фискални години? 

Офговор: Да. 

 

Прашање 8: Кога го правиме планот за буџет за 2023 год. дали треба да ги змеме предвид сите 

проектни активности кои се во насока на зајакнување на организацијата или не ги вклучуваме 

проектните активности? 

Одговор: Во Формуларот за буџет постои категорија која се однесува на програмски активности 

каде треба да се наведат планираните трошоци. Потребно е само да се наведе планот за 

активности, поделен по вид на активности. Во Формуларот за буџет се наоѓаат и насоки за 

пополнување на Формуларот за буџет. 

 

Прашање 9: Дали организацијата мора да работи во полето на безбедност и стабилност и добро 

управување или може да конкурира и организација која со својата работа допринесува за 

постигнување на безбедност и стабилност? 

Одговор: Организацијата не мора да биде стриктно од споменатите области. Безбедност и 

стабилност и добро управување опфаѓаат голем број теми. Ако организацијата со својата работа 

допринесува кон унапредување на тие области, во тој случај може да аплицира за грант. 

 

Прашање 10: Дали може подетално да го опишете процесот на евалуација на проценката на 

влијанието на оргнизацијата врз заедницата? 

Одговор: При процесот на пополнување на Формуларот за само-оценка, доста често е присутно 

субјективното мислење. Поради тоа е воведен чекорот на евалуација на проценката, кој 

всушност не ја проверува веродостојноста на она што е напишано во Формуларот, туку врши 

подлабока анализа на влијанието на организацијата врз корисниците во заедницата во која 

делува. Подлабоката анализа вклучува темелни разговори со организацијата и засегнатите 

страни (stakeholders).  

 

Прашање 11: Дали е елиминирачки критериум постоењето на оргнизацијата од 3 год.? 

Истовремено оргнизацијата има добиено грантови од Стејт Департмент и НАТО. 

Одговор: Критериумот кој се однесува на тоа дека организацијата мора да има минимум 3 

години искуство во подрачјето на темите на кои се однесуваат Оперативните грантови, мора да 

биде задоволен.  

 

Прашање 12: Што е ID број? 

Одговор: ID број е идентификациски број на организацијата кој се издава по извршената 

регистрација на организацијата.  

 

Прашање 13: Дали е дозволено да аплацираат исклучиво истражувачки органиации? 



Одговор: Сите граѓански органиации кои имаат влијание во областите на безбедонст и 

стабилност и/или добро управување и кои допринесуваат во овие области, може да аплицираат 

на повикот. 

 

Прашање 14: Можете ли да го дообјасните поимот добро управување како област на делување 

на организацијата за потребите на овој повик? 

Одговор: Кога се во прашање поимите безбедност и стабилност и добро управување, се мисли 

на сите теми кои припаѓаат во овие области во најширока смисла. Во продолжение ќе посочиме 

некои од нив, но списокот не е конечен, тоа се: 

Безбедност и стабилност 
- Борба против радикализација 
- Дезинформација како безбедносна закана 
- Трговија со оружје 
- Трговија со луѓе 
- Сајбер криминал како дестабилизатор на безбедноста 
- Борба против организиран криминал 
- Спречување перење пари 
- Борба против тероризам 
- Безбедност на храната во вооружен судир и климатски промени 
- Влијанието на климатските промени врз безбедноста и стабилноста во регионот 
- Енергетска сигурност 
- Подготвеност за вонредна состојба 
- Интеркултурален дијалог 
- Социјална кохезија и помирување и мир 
- Сајбер безбедност 
- Приватност на податоци 
- Надгледување на безбедносната состојба на институциите/следење на имплементацјата 

на политиките за безбедност и стабилност 
 

Управување 

- Промовирање на дигитална писменост 
- Слобода на изразување 
- Учество на граѓанските оргнизации во носење на одлуки 
- Борба против лажни вести 
- Евроатланска интеграција 
- Дигитализација 
- Реформи на јавната управа 
- Прикриена економија 
- Корупција, вклучително и корупција на високо ниво 
 

Прашање 15: Дали во работното искуство на здружението се вклучува и претходно неформално 

делување пред официјалното регистрирање на здружението? 

Одговор: Во работно искуство на здружението не влегува неформалното делување на 

здружението пред официјалното регистрирање на здружението 

 

Прашање 16: Дали е дозволено оргнизацијата да аплицира на овој јавен повик доколку 

претходно, од страна на истиот донатор, веќе имала core funding (во периодот на 2015/2016 

год.)? 

Одговор: Да, дозволено е. 

 



Прашање 17: Дали некаде во оперативниот буџет се издвојува како посебна ставка и 

финасирањето од ваша страна? 

Одговор: Не. 

 

Прашање 18 : Дали во буџетот ги прикажуваме само трошоците кои ги планираме во рамките 

на Оперативниот грант за 2023 гоодина?  

Одговор: Не, се земаат предвид целокупните планови на организацијата за 2023. година.  

 

Прашање 19: Почитувани, дали под  влијание и членство влегуваат регистрираните членови од 

остатокот на светот , бидејќи организацијата меќу другото има и онлајн форма за регистрација  

на нашиот портална три јазици , германски, англиски и домашната група јазици со преку 60.000 

регистрирани корисници  од преку 30 земји. Дали е тоа релевантно за критетиумот влијание?    

Одговор : Да. 

 

Прашање 20: Дали во првата областа безбедност, спаѓа и аспектот на хемиска безбедност на 

граѓанинот, однодно безбедност од хемикалии? 

Одговор:  Да. 

 

Прашање 21: Гледаме дека во проектот е предвидено да се стави поголем акцент на 

посреднички организации , колку тоа ќе влијае на бодувањето кога се работи за организација 

која има посреднички аспект но е повеќе насочена кон давање директна поддршка/ активности 

на корисниците и заедницата? 

Одговор : Посредништвото не мора да биде исклучиво како главно програмско определување 

ако имате посреднички аспект. 

 

Прашање 22: Дали е повжен прометот на сметката на организацијата или промените кои се 

прават во општеството?  

Одговор: Општетсвените промени се приоритет. 

 

Прашање 23: Дали во формуларот за само-проценка на организацијата, прашањата 20 и 21 се 

однесуваат на членство при самата организација или на членство во Собранието  или Управниот 

одбор на организацијата? 

Одговор: Прашањата 20 и 21 од формуларот за самопроценка на организацијата се однесуваат 

на членство во организацијата .  

 

Прашање 24: Кога се планира следниот повик за Оперативни грантови? 

Одговор: Следниот повик се отвара во јуни 2023 година.  

 

Прашање 25: Ве молиме за објаснување во врска со исплатата на средства одобрени за 

проектите за Оперативни грантови: 



1. Динамика на исплата: дали износот се уплаќа во целост или во одредени и колкави транши 
и дали постои авансна уплата? 

2. Кога се врши иплатата /исплатите (непосредно по потпишувањето на договорот, квартално 
или според некоја друга динамика? 

3. Дали износите на уплатата се пресметуваат процентуално во однос на вредноста на грантот 
или по некој поинаков принцип? 

На вчерашната информативна сесија,  исто така беше поставено прашањето дали е возможно 

да се аплицира и за core funding и за проектна поддршка. Дали може да ми појасните што се 

подразбира под проектна поддршка? 

Одговор: 

Ритамот на исплата се дефинира во договорот за доделување на грантот во траншите, воглавно 

авансно во проценти во однос на вредноста на грантот. Исплатите се вршат според динамиката 

која е дефинирана во договорот, прва транша по потпишување на договорот, а наредните по 

поднесувањето на извештајот. 

Под проектна поддршка во овој контекст ,  се подразбира регионален грант.  

 

Прашање 26: Дали организацијата на Црвениот Крст  е прифатлива како апликант за повик? 

Дали сите партнери на проектот треба да пополнат образец за самопроцена?   

Одговор : Во делот „ КВАЛИФИКУВАНОСТ НА АПЛИКАНТИТЕ “ , во насоките за апликантите за 

Оперативни грантови, се наоѓаат услови за прифатливост за одредени организации . Во 

Оперативните грантови нема категорија„партнер на проектот“. 

 

Прашање 27: Дали за аплицирање за основен проект е потребно да постои конзорциум или 
организацијата моѓе да аплицира сама?Во врска со процесот на регистрација имаме неколку 
прашања: Организацијата немала никакви активности претходно (до мај 2022), така што сеуште 
немаме ревизорски извештај . Дали е тоа ограничување за аплицирање? Дали истото важи и за 
годишен извештај?   

Одговор: За Оперативните грантови организацијата аплицира индивидуално. Подетални 

информации за начинот на аплицирање на објавениот јавен повик можете да ги пронајдете на 

следниот линк https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-core-grants/ 

Во делот „ КВАЛИФИКУВАНОСТ НА АПЛИКАНТИТЕ “, во Насоки за аплицирање за Оперативни 

Грантови  се наоѓаат услови за прифатливост за одредени организации.  

 

Прашање 28: Нашата организација моментално работи на полето за економско зајакнување на 

жените преку нашиот проект „Подобрување на пристапот за вработување на жените “ поддржан 

од Норвешката Амбасада во Приштина. Во врска со тоа, бидејќи Министерството за надворешни 

работи на Норвешка е донатор во овој повик за проекти, но и на проектот кој моментално го 

спроведуваме, би сакале да знаеме дали нашата апликација претставува судир на интереси со 

пријавата, каде нашата организација е во улога на водечки партнер, односно подносител на 

пријавата?  

Одговор : Да, вашата организација може да аплицира за Оперативни грантови.  

 

Прашање 29: За време на вчерашните информативни сесии за повикот за поднесување пријави 

за Регионални грантови, наведено беше дека иста организација може да аплицира и за 

регионален грант и за оперативен грант. Меѓутоа, како појасни еден ваш колега, две апликации 
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мораат да бидат различни по содржина , тема и.т.н. Во врска со тоа, потребно ни е дополнително 

појаснување за значењето на „темата“ - дали  на пр. , нашите две апликации (една за регионален 

, една за оперативен грант) би биле поврзани и со прашања за миграцијата, но би се бавеле со 

различни специфични теми (на пример, првата апликација која се однесува на криумчарење 

мигранти додека освен некои прашања за интеграција) - дали тие две апликации ќе се 

перцепираат и оценат како различни (т.е. апликации кои се бават со две различни „теми“)? 

Одговор: Регионалните грантови се однесуваат на специфични проекти имаат специфични теми 

врзани за безбедноста, стабилноста и управувањето. Оперативните грантови се однесуваат на 

самата организација,  и овозможуваат  на организацијата да с ефокусира на приоритетите на 

корисниците и корисничките , да при тоа ја следат својата мисија и работат на остварување на 

дефинираните цели. Овој вид на грант е наменет  за организациите на граѓанското општество 

кои веќе остваруваат значајно влијание во заедницата. Со други зборови, Оперативните 

Грантови не предвидуваат развој на проекти со специфични активности .    

 

Прашање 30: Списокот на документи потребни за апликацијата го наведува и оперативниот 

буџет за 2023 година (Анекс 3), но не се дадени дополнителни насоки во однос на содржината 

на овој документ, ниту може јасно да се заклучи од категориите во образецот за оперативен 

буџет - Анекс 3 што се бара. Прашање: Дали е потребно да се поднесе буџет само за планирани 

оперативни трошоци и трошоци за програмски активности (точка 5) кои се планирани 

финансиски да се поддржат со овој проект? Или, под оперативен буџет мислите на годишниот 

буџет на организацијата со презентација на сите оперативни трошоци и трошоци за 

програмските активности за кои организацијата обезбедила или планира да обезбеди средства 

од други донатори? 

Во документите за апликација за оперативен грант, точка 4 вели: поднесете ја стратегијата и 

годишниот план за работа преку Платформата за управување со грантови. Прашање: Дали е 

потребен годишен работен план за 2023 година или за втората година на поддршка? Дали 

бараниот работен план е ограничен само на оние активности кои би биле директно поддржани 

преку овој оперативен грант или севкупниот годишен план на организацијата? Доколку се бара 

целокупниот годишен план на организацијата, колку детално - се бараат целите на клучните 

активности или прецизни активности од сите проекти на организацијата. 

Одговор: Оперативниот буџет значи годишен буџет на организацијата со презентација на сите 

оперативни трошоци и трошоци за програмските активности за кои организацијата обезбедила 

или планира да обезбеди средства од други донатори. Се бара годишниот план за работа за 

2023 година и се однесува на севкупниот годишен план на организацијата. Формуларот за буџет 

содржи упатства за пополнување на овој формулар. 

 

Прашање 31: Дали имате пакет за апликација за Оперативни грантови на англиски јазик? Освен 

официјалните јазици на земјите од WB6. 

Одговор: Не. 

 

Прашање 32: Штотуку добивме информација за повици за одредена земја, а за Косово е 

достапна само на албански јазик. Има многу организации кои не го користат албанскиот јазик, 

туку српскиот, кој е втор официјален јазик на Косово. Во нашата организација, исто така, сме од 

различни заедници, така што најчесто користиме англиски јазик. Сепак, би било убаво поканата 

да биде достапна на двата официјални јазици и како таква отворена за различни заедници. 

Одговор: Повикот за аплицирање и сите документи за аплицирање се достапни на албански и 

српски јазик. 



 

Прашање 33: Нашата организација сака да учествува на вашиот конкурс, но не ни е јасно како 

да се пријавиме. Објаснете ни ја процедурата за аплицирање. 

Одговор: Детални информации за тоа како да се пријавите на објавениот јавен повик можете 

да најдете на линкот https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-core-grants/ 

 

Прашање 34: Официјално сме регистрирани повеќе од една година, а како неформална група 

постоиме повеќе од 2 години. Ги немаме потребните извештаи кои се бараат при регистрација 

на платформата за грантови (годишен извештај, фискален извештај). 

Одговор: Организациите со повеќе од три години искуство како формално регистрирани 

организации се подобни за Оперативни грантови. 

 

Прашање 35: Дали организациите кои работат помалку од 3 години (регистрирани се помалку 

од 3 години) можат да аплицираат и да аплицираат на различни повици)? 

Одговор: Не, видете го одговорот на прашањето број 34. 

 

Прашање 36: Дали во оперативниот буџет треба да се пополни тековниот оперативен буџет или 

предложениот буџет? 

Дали е потребно да се испрати вкупниот оперативен буџет на ниво на организација со сите 

планирани трошоци за 2023 година и да се наведе износот обезбеден од други фондови (клетка 

F55), а разликата на необезбедени средства би била рамка за утврдување на CORE средства за 

кои аплицираме врз основа на овие повици? Или во оперативниот буџет внесуваме само дел од 

нашиот вкупен буџет за 2023 година за кој би аплицирале за CORE грант? 

Потребна е информација и дали има лимит во однос на процентот на административни трошоци 

во вкупниот буџет. 

Одговор: Видете го одговорот на прашањето број 30. 

 

Прашање 37: Дали грантот може да се искористи како придонес за многу поголем проект кој ќе 

ја зголеми видливоста и влијанието на самиот грант? 

Одговор: Ова прашање не е применливо за овој вид грант. 

 

Прашање 38: Анекс 1 на македонски јазик вели дека ГО мора да имаат минимум 3 години 

искуство во областа/областите на овој повик. Имаме повеќе од 10 години искуство во областа 

што сакаме да ја аплицираме во друга организација, но регистрирани сме само 1 година. 

Можеме ли да аплицираме на овој повик? 

Одговор: Видете го одговорот на прашањето број 34. 

 

Прашање 39: Откако ги прочитавме упатствата за повици за Оперативни грантови во рамките на 

проектот SMART Balkan, би сакале да знаеме дали повикот има за цел да ги поддржи веќе 

воспоставените програми во организацијата или дали може да поддржи воспоставување нови 

програми кои се надоврзуваат на акумулираната работа и Искуство? 
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Одговор: Оперативните грантови се однесуваат на поддршка на организацијата како целина. Ве 

молиме внимателно прочитајте ги Насоките за аплицирање за Оперативни грантови . 

 

Прашање 40 : Во упатствата за аплицирање стои дека повикот е наменет за ГО со среден 

капацитет. Што точно се подразбира под просечен капацитет, односно дали постои некој 

индикатор кој го мери капацитетот на организациите? 

Одговор : Оперативните грантови се наменети за граѓански организации кои имаат значајно 

влијание во областите на безбедност и стабилност и/или управување и имаат потенцијал за 

уште поголемо влијание во заедницата. Во делот „КВАЛИФИКУВАНОСТ НА АПЛИКАНТИТЕ“ од 

Насоките за аплицирање за Оперативни грантови, постојат услови за квалификуваност на 

поединечни организации. 

 

Прашање 41: Според квалификациите на организациите, филијалите на европските 

организации, кои се регистрирани според локалните закони, не можат да се пријават на овој 

повик? 

Одговор : Да, грантот е наменет за локални организации. Во делот „КВАЛИФИКУВАНОСТ НА 

АПЛИКАНТИТЕ“ од Насоките за аплицирање за Оперативни грантови, постојат услови за 

квалификуваност на поединечни организации. 

 

Прашање 42: Дали организациите кои се активни на полето на неформалното образование, 

обуката на младите и другите групи се вклучени во некои од стратешките приоритети? Дали 

одржливиот туризам како фактор на економски развој во неразвиените подрачја е еден од 

приоритетите на повикот? 

Одговор: Видете го одговорот на прашањето број 14. 

 

Прашање 43: Според принципот „без преклопување“, дали организациите кои веќе имаат 

институционални/оперативни грантови имаат право да аплицираат на овој повик? 

Одговор: Видете го одговорот на прашањето број 2. 

 

Прашање 44: Дали има рок за регистрација на платформата или може да биде до крајниот рок 

за самата апликација? 

Одговор : Регистрацијата на платформата е секогаш отворена. Сепак, претходна регистрација на 

платформата е задолжителна за секој кој сака да аплицира за некој од повиците. 

 

Прашање 45: Дали овие проекти се ослободени од ДДВ? 

Одговор : Да. 

 

Прашање 46: Што значи стабилност и безбедност? како област? и дали треба да делуваш на 

двете полиња? што точно значи владеење и што треба ние како НВО да правиме во тој сектор? 

Одговор: Не е задолжително да се делува на двете полиња. За повеќе детали, погледнете го 

одговорот на прашањето број 14 
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Прашање 47: Според формуларот за апликација, во овој чекор треба да се поднесе само 

апликација со информации за организацијата и развојните планови, но не и конкретната тема 

на која треба да се работи? 

Одговор : Во делот „ПРОЦЕС НА АПЛИЦИРАЊЕ“ од Насоки за аплицирање за Оперативни 

грантови  има информации за процесот и потребните документи. 

 

Прашање 48: Дали државните образовни институции можат да бидат партнерски организации? 

Одговор : Оперативните грантови не бараат партнерства. 

 

Прашање 49: Дали формата и збирот прашања и насоки од Анекс 2 всушност се објаснување на 

концептот на проектната апликација - како дел од стратегијата и оперативните активности и 

план на организацијата? 

Одговор: Анекс 2 е проектна апликација. 

 

Прашање 50: Дали во буџетот организацијата го наведува вкупниот буџет за реализација на 

годишниот план или само оние трошоци кои би биле покриени со грантот? 

Одговор : Не, се земаат предвид вкупните планови на организацијата за 2023 година. 

 

Прашање 51 : Дали овој проект може да се искористи за кофинансирање на други тековни 

проекти? 

Одговор : Оперативните грантови може да се користат за спроведување на кој било дел од 

годишниот план. 

 

Прашање 52: Дали финансискиот извештај за 2021 година е доволен во прилог или е потребен 

и уреден извештајот од 31.03.2022 година? 

Одговор : Официјалниот финансиски извештај за 2021 година е доволен. 

 

Прашање 53: Дали пријавата за Оперативниот грант значи елиминација на пријавата за 

Регионалниот грант? 

Одговор : Не. Организацијата може да аплицира за двата повици. 

 

Прашање 54: Како ќе се одлучи дали ќе се финансираат 3 или повеќе организации? 

Одговор : Грантовите се доделуваат за минимум 3 апликации, но во согласност со одобрениот 

буџет за грантови за Оперативни грантови за овој повик, можно е да се вклучат повеќе 

корисници додека не се исцрпи целиот планиран фонд. 

 

Прашање 55: Дали е можно да се аплицира за реновирање и опремување на дневен центар? 
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Одговор : Оперативните грантови се доделуваат за зајакнување на капацитетите на граѓанските 

организации, кои имаат важно влијание во областите на безбедност и стабилност и/или 

управување и имаат потенцијал за уште поголемо влијание во заедницата. Кога подготвувате 

апликација за Основен грант, обрнете внимание на критериумите за евалуација и бодување 

наведени во Упатството за апликанти. 

 

Прашање 56: Дали може да се примени за подобрување на условите за социјално и деловно 

функционирање на слепите или други инвалиди? 

Одговор : Доколку се работи за здружение или невладина организација која работи на полето 

на безбедност, стабилност и управување (кои се наведени во поканата) и чии членови, 

вработени и корисници се категориите наведени погоре, можно е да се користат Оперативни 

грантови за зајакнување на капацитетите на таквите организации. Обрнете внимание на 

критериумите за оценување и бодување наведени во Упатството за апликанти. 

 

Прашање 57: Со кој датум конечно се пресметува тригодишниот период на постоење на 

организацијата, кој е поставен како услов во однос на Оперативните грантови? 

Одговор : Со датумот на поднесување на апликацијата. 

 

Прашање 58: Дали апликацијата за оперативни грантови треба да биде само на албански јазик 

или може да се направи и на англиски? 

Одговор : Апликацијата за оперативни грантови се поднесува на официјалниот јазик на земјата 

во која се наоѓа и работи организацијата. За апликантите од Косово, пакетот за апликација 

вклучува формат за апликација на албански и српски јазик. 

 

Прашање 59: Дали повикот за оперативни грантови важи за консолидирани организации или 

само за средни организации? Дали има критериуми за тоа или има само критериуми за 

повикување кои не исклучуваат ниту еден тип? 

Одговор : Видете го одговорот на прашањето број 40. 

Прашање 60: Дали е задолжително организацијата да постои три години? Дали е ова критериум 

за исклучување? 

Одговор : Да, задолжително е организацијата да постои најмалку три години. Во делот 

„КВАЛИФИКУВАНОСТ НА АПЛИКАНТИТЕ“ од Насоките за аплицирање за Оперативни грантови, 

постојат услови за квалификуваност на поединечни организации. 

 

Прашање 61: Дали е прифатливо да се поднесе предлог за апликација во партнерство со една 

или две локални невладини организации? 

Одговор : Во случај на оперативни грантови, организацијата не аплицира во партнерство со 

други организации, туку поднесува индивидуална апликација. 

 

Прашање 62: Граѓанската организација постои само една година. Дали има критериуми за 

години на регистрација за учество во грантот? 

Одговор : Видете го одговорот на прашањето број 60. 
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Прашање 63: Може ли локална организација да аплицира заедно со друга организација? 

Одговор : Видете го одговорот на прашањето број 61. 

 

Прашање 64: Дали во Статутот на организацијата (основачки и управувачки документи) треба 

да стои дека организацијата работи на стабилност и добро управување? 

Одговор : Оперативните грантови се наменети за граѓански организации кои имаат значително 

влијание во областите на безбедност, стабилност и управување и имаат потенцијал 

дополнително да го зголемат своето влијание во заедниците во кои работат. Организацијата 

треба да ја покаже својата посветеност на овие теми или преку документи или преку активности. 

 

Прашање 65: Дали се признаваат трошоците за ДДВ и дали има процент за административни 

трошоци? 

Одговор : Да, ДДВ е дозволен трошок. Процентот за административни трошоци не е утврден. 

Важно е оперативниот буџет да биде во согласност со потребите на организацијата и нејзините 

развојни планови, кои се детално опишани во формуларот за апликација. 

 

Прашање 66: Ако аплицирате за грант како организација, дали можете да аплицирате и како 

поединец за да бидете надворешен оценувач на грантови? Дали има конфликт на интереси? 

Одговор : Поединец од организација што аплицира за грант може да аплицира за надворешен 

оценувач, но не може да биде вклучен во повикот на кој аплицирала неговата организација. 

 

Прашање 67: Дали организациите можат да аплицираат за грантови во рамките на проектот 

SMART Balkan ако во моментов развиваат друг проект со норвешкото Министерство за 

надворешни работи како донатор? 

Одговор : Организациите кои во моментов развиваат други проекти со поддршка на 

норвешкото Министерство за надворешни работи можат да аплицираат за грантови во рамките 

на проектот SMART Balkan. Меѓутоа, во сите случаи мора да се почитува „принципот на 

непреклопување“ - истите или слични проекти моментално финансирани од други донатори 

(вклучувајќи го и Министерството за надворешни работи на Норвешка) нема да бидат 

финансирани. 

 

Прашање 68: Дали организацијата треба да поднесе индивидуална апликација или може да 

поднесе заедничка апликација со други организации? 

Одговор : Во случај на оперативни грантови, организацијата аплицира поединечно, а во никој 

случај во партнерство со други организации. 

 

Прашање 69: Дали сите материјали за апликација треба да бидат потпишани и заверени од 

организацијата или само формуларот за декларација? 

Одговор : Од основната документација за апликација за грант, само изјавата на апликантот мора 

да биде потпишана и печатена. 

 



Прашање 70: Дали организацијата е квалификувана доколку е основана оваа година? И ако ова 

е критериум, дали оваа организација може да соработува со друга организација? 

Одговор : Во случај на Оперативни грантови, организацијата аплицира поединечно, а не во 

партнерство со други организации. Новоформираните организации немаат право да 

аплицираат на овој повик. Во делот „КВАЛИФИКУВАНОСТ НА АПЛИКАНТИТЕ“ од Насоки за 

аплицирање за Оперативни грантови, постојат услови за квалификуваност на поединечни 

организации. 

 

Прашање 71: Во моментов нема место на веб-страницата за поднесување документи за 

апликација. Дали оваа опција ќе се додаде подоцна? 

Одговор : Како што е наведено во Упатството за оперативни грантови, апликациите треба да се 

поднесуваат онлајн преку Платформата за управување со грантови, преку линкот 

https://gmp.smartbalkansproject.org/  
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