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ЗАБЕЛЕШКА 
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до линијата за поддршка 
на Цивика мобилитас, најдоцна до крајниот рок за поставување прашања (10.1.2015 г.).  

Одговорите се групирани според документите на повикот: Водич, самооценка, пријава, како и неколку 
општи прашања на почетокот и крајот кои се однесуваат на овој повик. Одговорите на прашањата кои 
не се однесуваа конкретно на овој повик, ќе бидат објавени дополнително во делот на веб-
страницата насловен како „Најчесто поставувани прашања“.  

 

 Прашање Одговор 

 Критериуми за подобност (2.)   

 Апликанти (2.1.1.)  

1 

Нашата организација има две подружници, 
една во Скопје и една во Кавадарци. 
Здружението е со седиште во Скопје, 
меѓутоа за овој грант планираме да 
аплицираме за организациско јакнење на 
нашата подружница во Кавадарци. Дали 
подружницата може да се јави како носител 
на проектот, иако не е регистрирана како 
посебно правно лице? Или фокусот на 
подружницата во Кавадарци треба само да 
го наведеме во апликацијата? 

Апликантот за институционален грант мора да е 
регистрирано правно лице согласно Законот за 
здруженија и фондации. 
Подружницата која не е регистрирана не може да 
конкурира, но може да биде има придобивки од 
институционалниот грант, доколку предлогот за 
организациско јакнење да се однесува на 
организацијата и на подружницата/ите. 

2 

Прашањето кое го имаме е дали нашата 
организација ги исполнува критериумите за 
да аплицира на Повикот за 
институционални грантови. Ние како 
организација сме формирани во април 2014 
година со поддршка на Швајцарската 
организација СИППО, но во буџетот е 
предвидена само една работна позиција со 
пола работно време. Останата работа е 
дело на волонтерска работа и активност на 
самите основачи и некои помагатели. 

Секоја организација регистрирана согласно Законот 
за здруженија и фондации е подобна за 
поднесување пријава за институционален грант, 
без оглед на датумот на регистрација. 
 

3 
 

Дали постои ограничување за тоа колку 
години минимум треба да постои организа-
цијата за да аплицира за овој вид на грант? 

Може да се пријави секоја организација 
регистрирана според Законот за здруженија и 
фондации, до крајниот рок на повикот – 26.1.2015 
година. 

4 
Колку стара треба да биде организацијата 
за да аплицира? 

5 

Организацијата претходно има добиено 
иституционален грант од ЦИРА во првиот 
циклус на институционални грантови од 
пред неколку години. Дали се квалификува 
да учествува и на овој повик? 

Повикот овозможува еднаков пристап за сите 
здруженија и фондации. 

6 

Во самата апликација дали можеме да ги 
избришеме деловите со инструкции, пример 
кај дел 3 самооценка? 

Да, можете да ги избришете деловите со 
инструкции. 

7 

Ние сме ново здружение и сеуште немаме 
добиено некој грант. Дали можеме да 
аплицираме за институционален грант 
(немаме завршни сметки). 

Да, можете. Во однос на завршните сметки, треба 
да доставите известување издадено од 
Централниот регистар на Македонија (ЦРМ) дека 
организацијата има годишен приход помал од 2.500 
евра во денарска противвредност. 

8 

Дали може организација која не е ново 
основана но нема буџет од претходните 
години, т.е. нема добиено средства од 
донори, да аплицира за Институционалните 
грантови. Или ќе биде во можност да 
аплицира само за адхок грантовите? 
 

Може да се пријави секоја организација 
регистрирана според Законот за здруженија и 
фондации.  
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 В. САМООЦЕНКА  

9 

Во првиот дел има еден дел Листа на 
активности за самооценка. Дали наративно 
или во подточки можеме да поставиме 
нешто. Дали треба документ дополнително 
да се достави за овие работи. 

Апликантите треба да достават листа на 
активности спроведени во текот на само-оценката 
(не треба детален опис). Апликантите имаат 
слобода во изборот како ќе ги презентираат тие 
активностите. 

10 

Прилогот со листа од персоналот кој 
учествувал во подготовка. Дали освен име и 
презиме треба да има дополнителни 
работи? 

Апликантите треба да достават листа на лица 
вклучени во само-оценката. Доволни се име и 
презиме, но апликантите имаат слобода во изборот 
колку податоци ќе презентираат за тие лица. 

11 

Нашите конституенти се млади лица на 
возраст од 15-29 години, меѓу кои спаѓаат и 
сегашните членовите на Управниот и 
Извршниот одбор (сите се во таа возрасна 
граница) 
Дали при пополнување на овој дел од 
прашалникот можеме да ги земеме и овие 
лица (во раководните структури) како 
конституенти или пак се мисли на сите лица 
надвор од раководните структури кои се на 
возраст од 15-29. 

Да, можете да ги сметате и членовите на 
раководните структури и сите лица со кои работите 
како конституенти на вашата организација. 

12 
 

Дали постои начин прашалникот кој се 
пополнува на вашата веб страна, да се 
испечати без да биде поднесен (submitted)? 
Нашата организација го заврши 
прашалникот, но некои прашања би сакале 
да ги ревидираме и можна е промена. 

Интернет платформата за пополнување на 
прашалникот не овозможува ревидирање на 
одговорите, освен ако не ги избришете сите 
одговори и ги одговорите одново или пак одново да 
се регистрирате, да ја одговорите и поднесете. 

13 

Кога го пополнивме прашалникот за 
самооценка и сакавме да го испечатиме, ни 
го даде само последниот дел.  
Ве молам да ми објасните како да го 
испечатиме цел кога е потполнет. 

Опцијата за печатење е дадена на нов лист, каде 
нема делови од прашалникот. 
По последното прашање, доколку сте сигурни дека 
сакате да ја поднесете самооценката, одберете ја 
опцијата „поднеси“, ќе ви се отвори нов прозорец со 
опција за печатење и доколку ја одберете, ќе ви се 
отпечати целиот прашалник. 

14 

Во однос на конституентите на 
организацијата и прашањата во 
прашалникот за самоевалуација посветени 
на нив, дали да ги опфакаме и 
партнерските организации на нашата 
организација или тоа треба да го опфатат 
како свои  конституенти чадор 
организациите и мрежите? 

Другите организации (партнерски, конкуренти и сл.) 
исто така може да бидат ваши конституенти, така 
што можете да ги земете предвид. 

15 

Дали прашањата во глава 3.4. Волонтери 
се однесуваат на волонтери кои примаат 
надоместоци за патни трошоци и др. или за 
волонтерството на нашите членови кои тоа 
го работат без никаков надомест? 

Во делот 3.4. е дадена дефиниција што се 
подразбира под волонтери: Волонтерите се дел од 
конституентите, кои ги даваат своите лични услуги, 
знаење и вештини за придонес во заедницата 
преку вашата ГО, доброволно и без надоместок. 
Под надоместок не подразбираме патни трошоци 
или трошоци за храна, туку надомест за нивната 
работа. 

16 
Во Пријавата, што се подразбира под: 
I.1.5 Листа на активности за самооценка 

Преглед на активностите кои сте ги спровеле за 
одговарање на прашалникот за самооценка. 

17 

Ние сме нова организација, така што 
немавме буџет за трите години, 2011, 2012, 
2013 г. Како да одговориме на прашањето 
бр. 149 (а, b, c) со оглед дека збирот на 
уделите од разни извори на финансирање 
треба да биде 0? 

Како одговор на прашањето 149, внесете 100 во 
„Друг“. Цивика мобилитас нема да ги земе предвид 
овие одговори при обработката кај организациите 
кои се основани во 2014 г. или пак немаат приходи 
во соодветните години, 2011, 2012 и 2013 г. 

18 

Дали може да ни го испратите прашалникот 
во ворд, како би можеле полесно да го 
комуницираме со нашите конституенти? 

Прашалникот во Word е објавен на веб-страницата 
на Цивика мобилитас:  
http://civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-ins-
01/formulari 
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 Г. ПРИЈАВА  

 Профил (I.2.)  

19 
Кај делот профил, дали под конституенти се 
подразбира основачи на организацијата? 

Основачите се дел од конституентите. Во 
прашалникот за самооценката во делот 3. Корени е 
даден опис што се подразбира под конституенти. 

 Годишен буџет (II.1.)  

20 

Нашето Здружение во 2011 беше 
нерезидент и во тоа време нерезидентите 
немаа обврска да имаат завршна сметка. 
Тоа значи дека за 2011 немаме завршна, но 
за 2012 и 2013 имаме. Дали се уште сме 
квалификувани за апликација? 

Да. 

 Прилози (VI)  

21 

Дали можеме да ги приложиме копиите од 
годишните сметки за 2011, 2012 и 2012 или 
има опција од сметководителот да се 
обезбеди заклучен лист во кој ќе бидат 
видливи сите трансакции и плаќања и со 
печат. (дали бонитет за трите изминати 
години од ЦРМ може да се достави во овој 
повик и да се употреби)? 

Во делот VI од пријавата кој се однесува на 
прилозите е кажано дека треба да се достави 
скратен исказ од годишната сметка, што значи дека 
нема потреба да доставувате копии. 
Листинг од обработена годишна сметка (биланс на 
состојба и биланс на успех) исто така е прифатлив. 

22 

Централен Регистар на Македонија за 
Здруженија и НВО не издава таков 
документ - Скратен исказ на завршна 
сметка за (2011,2012,2013 година одделно).  
Овој Скратен исказ е потребен како прилог 
во документацијата и за пополнување на 
прашалникот. 
Централен регистар може да извади само 
Извштај за биланс на состојба и успех за 
сите 3 години (2011,2012,2013) збирен за 
сите 3 години. 
Сакаме да се информираме дали е тоа во 
ред и може да се користи наместо 
Скратениот исказ. 

Централен регистар на Македонија издава таков 
документ. Уште еднаш проверивме со регистарот 
на други правни лица и ни потврдија дека издаваат 
ваков документ, а оваа информација е достапна и 
на нивната веб-страница: 
http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=8
4) 
Но, може поднесете и листинзи од обработена 
годишна сметка, прегледи на податоци од годишна 
сметка или биланс на состојба и биланс на успех, 
издадени од  Централниот регистар на Македонија 
(ЦРМ), кои ги содржат бараните податоци за 
соодветните години. 

23 

Што  треба организацијата да достави ( кој 
документ) доколку е регистрирана во 2012 
година и во 2012 и 2013 година нема 
завршни сметки поради тоа што приходите 
и се помали од 2,500 ЕУР? Дали е потребно 
да се побара некаков документ  од 
Централен Регистар или доволно е да се 
напише изјава? 

Известување издадено од  Централниот регистар 
на Македонија (ЦРМ) дека организацијата има 
годишен приход помал од 2.500 евра во денарска 
противвредност. 

24 

Центарот е граѓанска непрофитна 
организација и е  регистриран (15.04.1999 
г.) според законот на Министерство за 
Култура како Установа од култура (Во тој 
период сеуште непостоеше Законот за 
здруженија и фондации), дали би можеле 
да аплицираме на  повикот објавен од Ваша 
страна  за Институционални грантови,  (во 
Повикот е наведено дека се однесува на 
граѓански организација кои се регистрирани 
во Македонија согласно Законот за 
здруженија и фондации.) 

Не, може да аплицираат само организации 
регистрирани или пререгистрирани според Законот 
за здруженија и фондации. 

25 

Не занима делот за финансиски извештај. 
Ние такво нешто немаме бидејќи никогаш 
не ја активиравме сметката, дали тоа ќе ни 
посмета во аплицирањето?  

Може да се пријави секоја организација 
регистрирана според Законот за здруженија и 
фондации. Треба да доставите известување 
издадено од Централниот регистар на Македонија 
(ЦРМ) дека организацијата нема приходи или дека 
тие се помали од 2500 евра во денарска 
противвредност. 

http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=84
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26 

Во Пријавата, VII Листа запроверка, VII.1 
Административна усогласеност, за 
Прашалникот за самооценување комплетен 
и доставен, дали се мисли на 
електронската достава онлајн, или и тој 
треба во цврста копија ( неколку копии) ? 

Одговорениот прашалник  за самооценка  (тој што е 
поднесен онлајн) треба да се достави и во 
електронска и во хартиена копија, како дел од 
пријавата. Видете дел 9. Прилози од Водичот за 
апликантите. 

 Д. ДРУГО  

27 

Дали и од прашалникот за самооценка при 
доставувањето на проектот треба да 
доставиме 1 оригинална верзија и 5 копии, 
или тоа само од пријавата? 

Да, треба да се достави 1 оригинал и пет копии и 
од прашалникот за самооценката, како и од 
пријавата (и бараните прилози). Повеќе 
информации има во деловите 3.3. Комплетирање 
на формуларот и 3.4. Поднесување на пријавите од 
Водичот за апликантите, дел III. Самооценка од 
Пријавата. 

28 

Дали треба да доставиме електронска 
верзија на одговорениот прашалник за 
самооценка на усб/цд, со оглед дека веќе 
сме го поднеле онлине? 

Не мора да доставувате електронска верзија на 
прашалникот за самооценка, но доколку 
сакате/можете доставете го заедно со пријавата и 
прилозите на ЦД или УСБ.  
Останува барањето да се достави хартиена верзија 
и од прашалникот, 1 оригинал и 5 копии. 

29 

Дали можеме да ја доставиме пријавата на 
рака и дали и на 24 или 25 јануари 2015 г. 
со оглед дека е викенд. 

Пријавата може да се достави на рака секој 
работен ден т.е. од понеделник до петок до 
26.1.2015 г. (понеделник), од 9 до 16 часот, во 
просториите на Македонскиот центар за 
меѓународна соработка (МЦМС), на улица Никола 
Парапунов 41а, Скопје, Македонија.  


