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ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ВО ВРСКА СО ЈАВНИТЕ ПОВИЦИ ЗА 

НАЦИОНАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА, ЛОКАЛНА ИНИЦИЈАТИВА 

КРЕАТИВНА КУТИЈА И МЕДИУМСКИ ГРАНТОВИ ЗА С. МАКЕДОНИЈА 

 

 

1. Од колку лица најмалку треба да се состои неформалната група? 

- Од најмалку 3 лица, кои не се во роднинска врска, како би се избегнал конфликт 
на интерес. Сите членови на неформалната група треба да имаат постојано 
живеалиште во земјата во која што аплицираат. 

 

2. Како ќе се оценува неформалната група како апликант, ако се земе во предвид 

дека истата неформална група е ад хок формирана? 

- Секој член на групата треба да приложи релевантни податоци и CV, извештај за 

имплементиран сличен проект и сл. 

 

3. Дали таа неформална група може да биде апликант во проект којашто 
предвидува вмрежување на културни граѓански организации од опфатените 
земји? 
- Сите предвидени активности треба да се имплементираат на национално ниво. 

 

4. Дали потенцијалната неформална група може да биде составена од 
индивудуалци од различни земји? 
- Не, членовите на неформалната група треба да бидат од иста земја. 
 

5. Дали под креативна кутија се подобни активности на регионално ниво? 
- Не. Сите активности треба да се имплементираат на национално ниво. 
 

6. Дали активности од визуелната уметност се подобни,т.е изложби во земјите 
кои се вклучени во целокупната програма? 
- Сите видови на уметност се подобни, само треба добро да се образложи крајниот 

резултат, меѓугранични активности не се одобрени. 
 

7. Колку изнесува максималниот процент од буџетот наменет за проектен 
менаџмент? 
- Нема точно одреден процент за ниту една од буџетските категории. Се 

препорачува да постои баланс помеѓу категориите и да се следат некои од веќе 
установените практитки. 

 
8. Колку изнесува максималниот процент од буџетот наменет за опрема? 

- Нема точно одреден процент за ниту една од буџетските категории. Се 
препорачува да постои баланс помеѓу категориите и да се следат некои од веќе 
установените практитки. 

 
9. Кој е оптималниот буџет наменет за човечки ресурси? 
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- Нема точно одреден процент за ниту една од буџетските категории. Се 
препорачува да постои баланс помеѓу категориите и да се следат некои од веќе 
установените практитки. 

 
10. Дали проектот е ослободен од 18% ДДВ во С. Македонија? Дали може да се 

поднесе во СЕП? 
- Да, проектот е ослободен од ДДВ во С. Македониј 

 

11. Дали доколку се аплицира за овој грант и за истиот се добие финансирање, ќе 

може да се аплицира за следниот повик на институционални грантови кој е 

планиран во јуни 2023 година? 

- Да. Може да аплицирате на било кој од четирите отворени повици и да бидете 

подобрни да аплицирате на следниот повик за оперативен грант, иако добиете 

некој од четирите повици (Национална интервенција, Локална иницијатива, 

Кретивна кутија и Медиумски грант).  

 

12. Дали е потребно во проектот да се вклучат земјите партнери на проектот 

СМАРТ Балкан? Колкав процент од буџетот треба да им се додели на другите 

држави и дали тие треба да бидат дел од буџетот воопшто? 

- Не. Не е потребно формирање на партнерства. Вие аплицирате само како една 

организација. Не. Проектот треба да се имплементира исклучиво на 

национално/локално ниво. Буџетот треба да се фокусира само на 

локални/национални активности. 

 

13. Дали е потребно да се најдат партнери од сите земјии кои се наведени во 

проектот и дали е потребно да се достават со апикациите и Меморандуми за 

соработка? 

- Не. Партнерства не се потребни. Меморандуми за соработка не се потребни да 

се достават во процесот на аплицирање.  

 

14. Кога треба да започне, акога да заврши имплементацијата на проектот? 

- Почетокот и крајот на проектот не се стриктно одредени. Но, би сакале да 

потенцираме дека се препорачува проектните активности да започнат по 

потпишување на проектот, кое е предвидено дa биде на крајот на април (ве 

молиме видете го Анекс 1 – Насоки за аплицирање). Сепак, дозволено е проектот 

дa започне подоцна, но потребно е добро да ја образложите причината за тоа. 

 

15. Дали еден апликант може да аплицира на два повика во исто време? (пр. 

една на Национална итервенција и една Локална иницијатива.) 

- Да, дозволено е една организација да аплицира во исто време на неколку 

различни повици  

 

16. Дали образецот за аплицирање треба да биде поднесен на македонски јазик 

или треба да се преведе на англиски јазик? 

- Сите потребни документи за аплицирање требамаке да бидат поднесени на 

македонски јазик. Ова правило се однесува на сите четири отворени повици за 

грантови. 
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17. Колкав е периодот за имплементација на Локалните иницијативи? 
- Времетраењето на проектите за грант за Локална иницијатива треба да биде од 

6 до 12 месеци. 
 

18. Нашата организација е регистрирана како подружница на Европската 
Асоцијација за локална демократија - АЛДА (организација која има седиште во 
Франција). АЛДА Скопје во Република Северна Македонија е регистранани 
согласно со Законот за здруженија и фондации. Дали може да не информирате 
дали сме прифатливи апликанти на повикот?  
- Како што е наведено во Анекс 1 – Насоки за аплицирање за грант за Национална 

интервенција, локлани претставништва на меѓународни организации не се 
подобни за овој повик. 

 

19. Имам прашање во врска со објавениoт повик за грантови за Национални 

интервенции, во врска со јазикот: дали образецот за аплицирање треба да 

биде поднесен на македонски јазик или треба да се преведе на англиски јазик? 

- Сите потребни документи за аплицирање треба да бидат поднесени на 

македонски јазик. Ова правило се однесува на сите четири отворени повици за 

грантови. 

 
20. Дали во рамките на грантовите креативна кутија се прифатливи гостувања на 

странски изведувачи (од СМАРТ Балкан земјите) во рамки на јубилејно 10 
издание на театарски фестивал во МК, кој е единствен од тој тип во регионот? 
(Ќе бидат обезбедени партнерства со соодветните организации). 

- Да. Ангажирање на гости од странство е дозволено. Ве молиме имајте во 
предвид дека меѓугранични активности не се одобрени 

 

21. Дали може да се поканат стрип уметници од други земји кои би нацртале стрип 

на определена тема предвидени со овој повик? Дали може да се објави 

тематски стрип конкурс на меѓународно ниво со престој на уметници од 

опфатените земји во С. Македонија? 

- Да. Ангажирање на гости од странство е дозволено. Во овaa фаза не би сакале 

да даваме информации дали конкретни проектни идеи и активности се 

приоритети на проектот. Сами треба да одлучите дали активноста е во 

согласност со главните цели и конкретните цели на проектот и што треба да биде 

примарен фокус, кој ќе биде предмет на евалуација од надворешни евалуатори. 

 
22. Која е процедурата за регистрација на платформата (GMP) за неформалните 

групи на граѓани? 

- Неформалните групи не треба да се регистрираат на Платформата за 
управување со грантови, туку едноставно треба да ги поднесат потребните 
документи за аплицирање на посочената електронска адреса како што е 
наведено во Анекс 1 – Насоки за аплицирање на грант за Креативна кутија. 

 

23. Кои финансиски извештаи треба да ги поднесе неформална група на граѓани? 

- Финансискиот извештај е потребен при процесот на регистрација на 

Платформата за управување со грантови. Со оглед на тоа што не е потребно 

неформалните групи да се регистрираат на Платформата, тие не треба да 
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достават финасиски извештаи. Со плаќањата за неформалните групи ќе 

управува тимот на СМАРТ Балкан проектот. 

 

24. Како да пристапиме до обрасците за апликација како неформална група? 

- Сите повици за грантови се достапни и без претходна регистрација на 

Платформата во делот ВЕСТИ на следниот линк 

https://smartbalkansproject.org/blogs/ 

 

25. Што подразбира родово сродство? Дали сродство по сватовска линија е 

прифатливо? 

- Родово сродство подразбира лица во брачна или вонбрачна заедница со 

службеното лице, роднини по крв во права линија и во странична линија до 

четврти степен, посвоителот и посвоеникот, роднините по сватовство до втор 

степен, како и секое физичко или правно лице со кое службеното лице има 

приватен интерес. 

Во однос на сватовско сродство до втор степен ќе се сметаат за родово 

сродство и нема да се прифатливи во рамки на дефиницијата за неформални 

групи (најмалку 3 лица со постојан прествој во државата во која аплицираат, а 

кои што не се во крвно сродство) 

 

26. Kолку грантови ќе бидат одобрени за грантовите за Локални инизијативи и 

Креативни кутии? 

- СМАРТ Балкан проектот ќе додели 9 грантови за Локални иницијативи и 2 

грантови за Креативни кутии во С. Македонија. 

 

27. Дали граѓанските организации кои се регистрирани по објавата на повиците, 

се подобни да аплицираат? 

- Да, тие се подобни доколку аплицираат пред крајниот рок за поднесување на 

апликациите. 

 

28. Правните лица немаат обврска да објавуваат наративни и финансиски 

извештаи, освен тие финансиските што се доставуваат до АВМУ. Што значи 

нема да може медиумот да се регистрира на платформата, ниту ќе биде 

подобен да аплицира. 

- Медиумски куќи се подобни да аплицираат и да се регистрираат на 

Платформата. Во однос на Финансискиот извештај за 2022 година, со оглед на 

тоа што сеуште трае процесот на авторизација на извештајот од страна на 

Агенцијата, дозволено е да се прикачи на Платформата Финансискиот извештај 

за 2021 година. Во однос на Годишниот извештај, компанијата треба да подготви 

наративне извештај за 2022 или 2021 година кој ќе ги содржи сите најзначајни 

активности или други релевантни медиумски активности. 

 

29. Колку изнесува максималниот процент од буџетот e дозволен за набавка на 

опрема за Локални иницијативи? 

- Нема точно одреден процент за ниту една од буџетските категории. Се 

препорачува да постои баланс помеѓу категориите и да се следат некои од веќе 

установените практитки. 
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30. Дали грантовите за Локални иницијативи ќе бидат апликативни за С. 

Македонија? 
- Да, повик за грант за Локална иницијатива е објавен во С. Македонија. Ве молиме 

одете на следниот линк https://smartbalkansproject.org/smart-news/public-call-for-
local-initatives-grant/ 

 

31. Дали проектот за Локална интервенција мора да биде базиран на релевантна 
локална стратегија и политика?  

- Не е неопходно, иако СМАРТ Балкан поттикнува соработка со локалните 

власти и придонес кон нивните стратегии, акциони планови итн. 

 

32. Дали постои лимит во однос на тендерски постапки поврзани со набавка на 

опрема и услуги? 

- Постои лимит во однос на различни повици и интерни организациски процедури. 

Исто така,во однос на процедурите за набавки треба да се почитуваат локалните 

апликативни закони.  

 

33. Дали Годишниот извештај треба да биде за 2021 или за 2022 година? Дали 

завршната сметка се однесува на 2021 година? 

- Во однос на Финансискиот извештај за 2022 година, со оглед на тоа што сеуште 

трае процесот на авторизација на извештајот од страна на Агенцијата, дозволено 

е да се прикачи на Платформата Финансискиот извештај за 2021 година. Во 

однос на Годишниот извештај, доколку веќе го имате изработено нов извештај 

кој се однесува на 2022 година ве молиме да го прикечите на Платформата, 

доколку го немате, тогаш е сосема оправдливо да го прикачите Годишниот 

наративен извештај за 2021 г. Годината на наративниот извештај треба да 

кореспондира со годината на финансискиот извештај. 

 

34. Koj документ треба да се прикачи во полето за Финансиски извештај, доколку 

сме регистрирани во 2022 година? 

- Треба да прикачите потпишана Изјава во која ќе изјавите дека вашата 

организација е регистрирана во 2022 година. 

 

35. Каков вид на интервенции ќе се финансираат преку повикот за национални 
интервенции?  

- Организациите треба да аплицираат со идеи и проекти кои придонесуваат кон 
двете тематски полиња на проектот, вклучувајќи: безбедност, стабилност и 
управување. Важно е да се дефинира како секоја идеја придонесува за двете 
тематски полиња на проектот. 

 

36. Ние сме секретаријат на Платформа на граѓански организации за борба против 

корупцијата, која е неформална мрежа на 18 организации. Дали мрежата е 

подобна и може да аплицира.Доколку може, дали би било како неформална 

група на ѓраѓани или една организација-членка (која е формално регистрирана) 

би аплицирала во име на Платформата?  

- Да, може да аплицирате преку една од членките на мрежата. 
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37. Дали за грантови за Национални интервенции е потребно партнерство или 

една организација? Во тој случај, дали се потребни истите документи за 

партнерските организации или само за носечката организација? 

- Не е потребно формирање на партнерства. Ве молиме имајте во предвид дека 

аплицирањето го врши само една организација 

 

38. Дали Центри за развој се подобни да аплицираат за Национални интервенции? 

- Здруженијaта кои регистрирани според законт за Здруженија и фондации се 

подобни да аплицираат на овие повици како што е наведено во Анекс 1 – Насоки 

за аплицирање за грант за Национални интервенции. 

 

39. Дали е доволно да се избере само една приоритетна област или 

интервенциите треба да одговорат на двете приоритетни области во исто 

време? 

- Вие треба да одлучите што е најдобро за вашата проектна идеа. Нема 

приоритизирање од наша страна по однос на ова прашање. 

 

40. Дали организацијата треба да е најмалку 3 години регистрирана или нема 

услов околу тоа? 

- Не. Нема таков критериум. 

 

41. Нашата организација е федерација од организации и секоја организација е 

регистрирана засебно според локалните закони во земјата во која е 

регистрирана. Ние сме Здружение на граѓани во РСМ. Дали тоа не прави 

подобни да аплицираме?  

- Како што е наведено во Анекс 1 – Насоки за аплицирање за грант за Национална 

интервенција, локлани претставништва на меѓународни организации не се 

подобни за овој повик.  

 

42. Дали се подоби проекти чии интервенции би биле насочени кон промени на 

локално ниво-институции и сл., национално законодавство, национални 

стратегии? 

- Да. 

 

43. Во врска со грнатот за Локални иницијативи, дали ГО мора да ги имплементира 

проектните активности во општината/градот во кој е регистрирана? 

- Не. Дозволено е да се имплементираат активности во други локални општини. 

 

44. Дали се смета за отежнувачка околност доколку ГО е штотуку основана и нема 

проекти, но вработените имаат долгогодишно искуство во невладиниот 

сектор? 

- Врз основа на критериумите за подобност, новите организции можат да 

аплицираат за некој од четирите јавни повици. Ве молиме погледнете ги 

критериумите за прифатливи апликанти наведени во Анекс 1 – Насоки за 

аплицирање. 
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45. Повикот посочува на два типа прифатливи активности - Кампањи за 
застапување и работни групи. Дали повикот ќе приоретизира проекти кои 
предвидуваат еден или друг тип на активности, или пак приоритет ќе имаат 
активности од двата типа на активности? Дополнително, дали проекти кои се 
фокусираат на истражувачка компонента се подобни за овој повик? 

- Организациите треба да аплицираат со идеи и проекти кои придонесуваат за 

двете тематски полиња на проектот, вклучувајќи: безбедност, стабилност и 

управување. Важно е да се дефинира како секоја идеја придонесува за двете 

тематски полиња на проектот. 

 

46. Дали формална мрежа на граѓански организации, регистрирана како Сојуз на 

организации согласно Закон за здруженија е подобна за аплицирање? 

-      Да. Сите организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и 

фондации се подобни за аплицирање. 

 

47. Дали во рамките на програмата е предвидено доделување на грант на стартап 

тимови кои би основале компанија по добивањето на грантот?  

- Не. 

 

48. Дали ново формирани ГО се подобни за финансирање? Организации кои 

немаат годишен и финансиски извештај за 2021? 

- Врз основа на критериумите за подобност, новите организции можат да 

аплицираат за некој од четирите јавни повици. Ве молиме погледнете ги 

критериумите за прифатливи апликанти наведени во Анекс 1 – Насоки за 

аплицирање. 

 

49. Дали училишта можат да аплицираат? 

- Не. 

 

50. Кој е подобен извор на податоци за анализа на проблемите? Официјални 

извештаи (Завод за статистика, Завод за ревизија, владини извештаи за 

работа), извештаи од ЕУ извори, национални тинк тенк организации? 

- Секој извештај кој се смета за официјален и е објавен од страна на 

авторизирано тело, агенција, институција, организација, може да се користи 

како референца. 

 

51. Дали е дозволено ко-финансирање со ЕУ проекти? Дополнително, дали е 

дозволено активностите од проектот да имаат економска активност (профит), 

на пр. социјално претпријатие? 

- Да, ко-финансирање со ЕУ проекти е дозволено. Не, активности кои остваруваат 

профит не се дозволени. 

 

52. Невладина организација формирана во РСМ и регистрирана во 2016 година, 

која секогаш била партнер во спроведување проекти, а никогаш нема директно 

поминато финансиски средства преку истата... Дали таква организација е 
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подобна за аплицирање, заради неможноста да достави целосен финансиски 

извештај? 

- Финансискиот извештај е задолжителен документ за регистрација на 

Платформта за управување со грантови. 

 

53. Како е препорачливо да се пресмета буџетот? Да се предложи конкретен буџет 

или согласно секоја од активностите да се одреди висината на буџетот? 

- Вкупни суми треба да се избегнуваат. Сумите треба да се расчленат по буџетски 

линии. 

 

54. Дали верските организации можат да бидат вклучени во процесот на 

имплементација на проектот во својство на соработници или партнери? 

- Како што е посочено во Анекс 1 - Насоки за аплицирање, религиозните и 

верските организации, како и организации кои се основани од религиозни и 

верски организации не се подобни да плаицираат.  

 

55. Дали е дозволено партнерство со институција која врши јавни функции, јавно 
приватна компанија?  

- Не е дозволено формирање на партнерства. Ве молиме имајте во предвид дека 

аплицирањето го врши само една организација. 
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