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ЗАБЕЛЕШКА 

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени на информативната 

сесија одржана на 16.02.2021 на ЗООМ онлајн платформа 

П1. Како членки на мрежата 
„Отворено владино 
партнерство“, дали е 
посоодветно да поднесеме 
пријава како мрежа или како 
поединечни нејзини членки? 

Доколку мрежата е регистрирана како формален правен субјект и има 

најмалку три активни организации може да аплицира на овој повик за 

грантови. Исто така поединечните членки може да аплицираат но под 

услов да ги исполнуваат условите од точка 3.1. Актери и точка 3.1.2. 

Партнери од Водичот за апликантите односно да аплицираат еден 

носител со два партнери. 

П2. Дали кофинансирањето 
може да биде „ин кајнд“ (in 
kind) или мора да биде со 
парични средства? 

Слично како и правилата и праксата на ЕУ потребно е да има реален и 

мерлив придонес на сметката каде ќе се финансира проектот. На 

пример, може да биде плата/или кирија за простории на кои е 

сопственик организацијата 

П3. На кој начин ќе биде 
направена распределбата 
на средства помеѓу 
партнерите? 

Цивика мобилитас потпишува договор само со носителот на проектот 

(апликантот). Во образецот за пријава во дел В. Буџет содржи табела 

во која треба процентуално да се наведе распределбата помеѓу 

носителот/апликантот и партнерите. Критериум за подобност е 

износот со кој ќе располага носителот да изнесува најмалку 50% од 

побараниот буџет. Понатамошната распределба по добивањето на 

грантот ја регулираат носителот и партнерите со меѓусебен договор. 

П4. Дали апликантот треба 
да префрли дел од 
средствата на сметките на 
партнерите и дали тие треба 
да имаат сметки со два 
потписници? 

Цивика мобилитас потпишува договор само со носителот на проектот 

(апликантот). Апликантот е должен да отвори наменска сметка за 

акцијата (грантот) и да имаат најмалку два потписници на оваа сметка. 

Понатамошната распределба по добивањето на грантот ја регулираат 

носителот и партнерите со меѓусебен договор. Финансиското 

известување кон Цивика мобилитас за целиот износ на грантот е 

одговорност на носителот (апликантот).  

П5. Дали Цивика мобилитас 
ќе ја прави распределбата 
на средства помеѓу 
партнерите или тоа е само 
индикативно, а потоа се 
докажува со некои 
извештаи? 

Не, нема да ја прави распределбата. Цивика мобилитас потпишува 

договор само со носителот на проектот (апликантот). Апликантот е 

должен да отвори наменска сметка за акцијата (грантот) и да имаат 

најмалку два потписници на оваа сметка. Понатамошната распределба 

по добивањето на грантот ја регулираат носителот и партнерите со 

меѓусебен договор. За времетраење на грантот носителот/ апликантот 

е должен да поднесе тековен и завршен финансиски извештај за 

целиот износ на грантот - тука спаѓаат и трошоците на партнерите. 

П6. Дали акција од областа 
на литературата е подобна 
за овој повик? 

Да, доколку предложените активности придонесуваат кон целите и 

резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во 

точка 3.3 Акции/ Активности од Водичот за акциски грантови. 

П7. Дали партнерската 
организација мора да има 
вработени лица или може 
да бидат ангажирани и на 
договор на дело? 

Не, не мора да има вработени лица. Може да бидат ангажирани и со 

друг вид договор освен за вработување, односно да се платат 

хонорари. Охрабруваме јасно дефинирање во самата апликација 

каков вид однос ќе се заснова со лицата ангажирани во проектот. 

Трошоците за плати треба да се однесуваат на персоналот вклучен во 

спроведувањето на предложената акција (вклучително и кај 

апликантот и кај партнерот). 
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П8. Доколку претседателот 
на организацијата е лице 
кое се води како сопственик 
на медиумот кој сакаме да 
биде партер во проектот 
може да биде услов за 
исклучување од овој повик?  

Не, нема таков услов за исклучување. Во дел 3.1. Актери нема наведено 

дека апликантот и партнерите не смеат да имаат исти основачи, што 

значи дека е дозволено. Медиумите може да бидат партнери. 

Информации за партнери и соработници може да најдете во точка 

3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. Соработници од Водичот за апликанти. 

П9. Дали фокусирањето на 
еден регион може да биде 
недостаток во пријавата? 

Не, не се смета за недостаток. Повеќе информации се дадени во точка 

2.1. Цели и резултати и точка 3.3 Акции/ Активности од Водичот за 

акциски грантови. 

П10. Дали може дел од 
средствата да бидат 
наменети за софтверско 
решение поврзано со 
активностите со проектот? 

Да, доколку предложените активности придонесуваат кон целите и 

резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во 

точка 3.3 Акции/ Активности од Водичот за акциски грантови. Повеќе 

информации за подобноста на трошоците се дадени во точка 3.4 

Трошоци од водичот за апликанти 

П11. Дали е потребно да 
имаме писмена изјава од 
институција со која сакаме 
да соработуваме? 

Не. Во оваа фаза од процесот на аплицирање доволно е да се наведат 

бараните податоци во точка 1.3 Соработници во образецот за пријава. 

Во понатамошната проверка може да бидат побарани дополнителни 

документи. Повеќе детали се дадени во точка 6. Административна, 

правна и финансиска верификација од Водичот за апликанти. 

П12. Доколку аплицираме 
со мрежа чии основачи сме, 
како ќе се распределуваат 
средствата? 

Цивика мобилитас потпишува договор само со носителот на проектот 

(апликантот) во вашиот случај – мрежата. Понатамошната распределба 

по добивањето на грантот ја регулираат носителот и партнерите со 

меѓусебен договор. Финансиското известување кон Цивика мобилитас 

за целиот износ на грантот е одговорност на носителот (апликантот). 

П13. Дали двата партнери 
на апликантот можат да 
бидат медиуми или треба 
да бидат од друга област? 

Да, двата партнера може да бидат медиуми, нема таков услов за 

исклучување. Информации за партнери и соработници може да 

најдете во точка 3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. Соработници од Водичот 

за апликанти. 

П14. Дали ограноците на 
организацијата можат да се 
сметаат за партнери? 

Ограноците може да поднесат пријави доколку се регистрирани како 

посебни правни лица. Повеќе информации за критериумите за 

подобност може да најдете во дел 3. Критериуми за подобност во 

Водичот за апликант. 

П15. Ако акцијата е 
фокусирана на еден регион, 
дали мора да бидат 
опфатени сите општини од 
регионот? 

Не, не мора да бидат опфатени сите општини од регионот. Акциите 

може да бидат само на локално ниво. Предложените акции треба да 

придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе 

информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за 

акциски грантови. 

П16. Дали сме подобни 

апликанти доколку сме 

регистрирани сме според 

ЗЗФ ама половина од 

членовите на Управниот 

одбор се од Еврејската 

заедница, а половина се од 

Владата 

Да, подобни сте. Не постои критериум кој се однесува на составот на 

членови на управен одбор на апликантот. Повеќе информации се 

дадени во точка 3. Критериуми за подобност. 
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П17. Дали партнерите 
можат да бидат 
организации надвор од 
Македонија? 

Не, не е дозволено партнерот да е од надвор од државата. Целната 

група на Цивика мобилитас се здруженијата и фондациите 

регистрирани во државата. Повеќе детали за партнерите се наведени 

во точка 3.1.2. Партнери од Водичот за апликанти. 

П18. Дали правилото за 
наменска сметка и двајца 
потписници важи само за 
апликантот или и за 
партнерите? 

Само апликантот е должен да отвори наменска сметка за акцијата 

(грантот) и да имаат најмалку два потписници на оваа сметка. Цивика 

мобилитас ги охрабрува и партнерските организации да практикуваат 

користење на наменски сметки со најмалку два потписници. 

П19. Дали соработниците 
мора да бидат регистрирани 
субјекти? 

Повеќе детали се дадени во точка 3.1.3. Соработници од водичот за 

апликанти. Примери за соработници може да погледнете во фуснота 5 

(страна 7) во Водичот за апликанти. 

П20. Што се подразбира под 
разумна пропорција помеѓу 
директни трошоци и 
останатите буџетски линии? 

Не постои таков критериум. Повеќе детали се дадени во точка 3.4. 

Трошоци од Водичот за апликанти 

П21. Дали 
кофинансирањето треба да 
се однесува на овој проект, 
или може да биде 
дополнување на оваа акција 
со средства од друг донатор 
за друг проект? 

 

За овој повик нема потреба од ко-финансирање на предложениот 

проект. Доколку има,  

со одобрение од другиот донатор средствата може да се прикажат 

како кофинансирање. Исто така, средствата од Цивика мобилитас 

може да се употребат како ко-финансирање на други проекти. 

П22. Дали непрофитни 
установи од областа на 
културата можат да 
аплицираат на овој повик  

Може само доколку установата е регистрирана согласно Законот за 

здруженија и фондации или Законот за научно-истражувачка дејност  

Повеќе информации за критериумите за подобност може да најдете во 

дел 3. Критериуми за подобност во Водичот за апликант.  

 

П23. Дали надворешната 

ревизија е задолжителна? 

Кој треба да ја направи? 

Да. Корисниците на акциските грантови се обврзани да направат 

надворешна ревизија на наменската сметка и финансиските извештаи 

за акцијата. Проверката треба да ја направи овластен ревизор. Повеќе 

детали се дадени во точка 3.4. Трошоци од Водичот за апликанти.  

П24. Дали дел од средствата 
можат да бидат наменети за 
сервисирање на возила и 
подобрување на услови за 
живеење на бездомни 
лица? 

Подобните и неподобните трошоци се опишани во точка 3.4. Трошоци 

од Водичот за акциски грантови. Во зависност од планираните 

активности на акцијата ваквите трошоци може да биде подобни или 

неподобни. Предложените активности треба придонесуваат кон 

целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се 

дадени во точка 3.1.1. Апликанти; точка 3.3 Акции/ Активности од 

Водичот за акциски грантови 

П25. Дали лицата 
ангажирани на проектот 
треба да бидат вработени? 

Не. Може да бидат ангажирани и со друг вид договор освен за 

вработување, односно да се платат хонорари. Охрабруваме јасно 

дефинирање во самата апликација каков вид однос ќе се заснова со 

лицата ангажирани во проектот. Трошоците за плати треба да се 

однесуваат на персоналот вклучен во спроведувањето на 

предложената акција (вклучително и кај апликантот и кај партнерот) 

П26. Дали партнерите 
можат да бидат комори и 
други институции? 

Не, не можат. Коморите и институции може да бидат соработници. 

Партнерите треба да ги исполнуваат истите критериуми за подобност 

кои се однесуваат на апликантот. Информации за партнери и 
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соработници може да најдете во точка 3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. 

Соработници од Водичот за апликанти. 

П27. Дали 
кофинансирањето можат да 
бидат возила и земјиште во 
сопственост на 
организацијата кои ќе ги 
користиме за акцијата? 

Слично како и правилата и праксата на ЕУ потребно е да има реален и 

мерлив придонес на сметката каде ќе се финансира проектот. На 

пример, може да биде плата/или кирија за простории на кои е 

сопственик организацијата 

П28. Колкава треба да биде 
резервата во буџетот? 

Резервата може да изнесува максимум 10% од вкупните трошоци 

(човечки ресурси + оперативни трошоци + директни трошоци). 

Резервата се користи само доколку има потреба, преку барање за 

користење на резерва. 

П29. Ако дел од 
планираните активностите 
се однесуваат на 
зајакнување на државните 
институции преку кои потоа 
ќе се влијае за одредени 
промени – дали тие 
институции се дефинираат 
како соработници или целна 
група? 

И двете. Се дефинираат и како целна група и како соработници. 

 

П30. Доколку се користат 
парите од ставката - 
резерва, каков третман 
имаат при известувањето? 

Резервата се користи само доколку има потреба, преку барање за 

користење на резерва и може да се пренамени за спроведување 

дополнителни активности итн. 

П31. Дали организацијата 
која била корисник на мал 
акциски грант може да се 
пријави на овој повик? 

Да, може. Добитниците на мал акциски грант се подобни за 

пријавување на овој повик за акциски грант. Критериумите за 

подобност на актерите се дадени во воведниот дел од Водичот за 

апликанти и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите. 

П32. Дали е доволно ако 
аплицираат едно здружение 
и еден медиум? 

Не е доволно. Во овој повик за акциски грантови, апликациите мора 

да содржат еден апликант и најмалку два партнери. Критериумите за 

подобност на актерите се дадени во воведниот дел од Водичот за 

апликанти и во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите 

П33. Дали продукциска куќа 
е соодветен партнер за 
повикот (во смисла на 
медиуми)? 

Не, продукциска куќа не може да биде партнер но може да биде 

соработник. Информации за партнери и соработници може да најдете 

во точка 3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. Соработници од Водичот за 

апликанти. 

П34. Дали можат да се 
пријават организации кои 
не можат да покажат 
минато искуство подолго од 
една година? 

Да, можат да аплицираат. Не постои критериум кој се однесува на тоа 

колку искуство има една организација. 

П35. Дали потпишан 
меморандум за соработка е 
доволна потврда за некој 
што треба да има статус на 
соработник? 

Да, доволно е. Во оваа фаза од процесот на аплицирање доволно е да 

се наведат бараните податоци во точка 1.3 Соработници во образецот 

за пријава. Во понатамошната проверка може да бидат побарани 

дополнителни документи. Повеќе детали се дадени во точка 6. 
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Административна, правна и финансиска верификација од Водичот за 

апликанти 

П36. Дали акција од областа 
на наука, иновации и 
технологија кои ќе бидат 
вградени во широк граѓански 
концепт, можат да се 
подразберат во резултатот 
за граѓански активизам на 
Цивика мобилитас? 

Да, може. Предложените акции треба да придонесат кон целите и 

резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во 

точка 2. Акциски грантови и точка 3.3 Акции/Активности од Водичот за 

акциски грантови. 

П37. Доколку 
организацијата е членка на 
повеќе мрежи, но се 
пријавува самостојно на 
овој повик, дали 
евентуалното пријавување 
на мрежите може да биде 
услов за исклучување? 

Да, организациите наведени во листатата на сопственици на мрежата 

ќе се сметаат за партнери и доколку се појават и во улога на апликанти/ 

партнери во друга пријава ќе бидат елиминирани. Обврска на вашата 

организација е да провери во сите регистрирани мрежите во кои е 

основач дали ќе аплицира мрежата. 

П38. Доколку 
организацијата потпишала 
меморандум со општина 
која учествува во тој проект, 
дали општината може да 
биде партнер? 

Не, општината не може да биде партнер. Општините може да бидат 

само соработници. Информации за соработници може да најдете во 

точка 3.1.3. Соработници од Водичот за апликанти. 

П39. Дали апликантите кои 
имаат кофинансирање 
имаат предност при 
оценката? 

Не, – не постои таков критериум во овој повик. Кофинансирањето не е 

задолжително но се поттикнува и кофинансирање од други донатори. 

П40. Дали здружението на 
продукциската куќа е 
подобен партнер? 

Да, доколку е регистрирано согласно Законот за здруженија и 

фондации или Законот за научно-истражувачка дејност. Повеќе 

информации за партнерите се наведени во точка 3.1.2. Партнери од 

Водичот за апликанти. 

П41. Како да бидат 
наведени во буџетот 
активностите кои ќе бидат 
наплатени преку платите на 
ангажираните лица? 

Доволно е во буџетот да се наведе активноста (со реден број и опис 

идентичен со логичката рамка и пријавата) а во делот за оправданост 

на буџетот да се појасни дека активноста ќе биде спроведена од 

позициите наведени во буџетска линија I Човечки ресурси. 

П42. Дали лицата од 
партнерските организации 
кои се ангажирани преку 
договори на дело се 
наведуваат во плати или во 
директни трошоци? 

Ангажираните лица од партнерските организации се наведуваат во 

буџетска линија I Човечки ресурси. 

П43. Доколку 
организацијата веќе има 
изјава за поддршка од 
надлежно министерство за 
еден регион, а со овој 

Да, потребно е да обезбеди нова изјава за поддршка доколку 

министерството биде вклучено како соработник во спроведувањето 

на акцијата. 
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проект ќе ја прошири 
акцијата на нов регион, 
дали е потребно да се 
обезбеди нова изјава за 
поддршка од 
Министерството за новиот 
регион што ќе биде 
вклучен? 

П44. Дали доколку мрежа 

аплицира каде што одредена 

организацијата е основачка 

членка, нема да може таа 

организација да аплицира со 

посебен проект? 

Да, доколку мрежата аплицира нејзините основачки членки - 

организациите наведени во листатата на сопственици ќе се сметаат за 

партнери и доколку се појават и во улога на апликанти/ партнери во 

друга пријава ќе бидат елиминирани. Критериумите за подобност на 

актерите се дадени во воведниот дел од Водичот за апликанти и во дел 

3.1. Актери од Водичот за апликантите. 

П45. Дали општините можат 

да бидат партнери? 

Не, општините не можат да бидат партнери. Општините може да бидат 

само соработници. Информации за соработници може да најдете во 

точка 3.1.3. Соработници од Водичот за апликанти 

П46. Дали е подобно 

партнерство со ЕЛС 

(општина) која истовремено 

се јавува и како 

кофинансиер? 

Општината може да биде кофинансиер (донатор) но не е подобна за 

партнер. Општините може да се вклучат само како соработници. 

Информации за соработници може да најдете во точка 3.1.3. 

Соработници од Водичот за апликанти 

П47. Во водичот е наведено 

дека: силно се поттикнува 

кофинансирање. Дали тоа 

значи дека истото не е 

задолжително ? 

Точно, кофинансирањето не е задолжително и не претставува 

критериум во овој повик. 

П48. Дали може појаснување 

за индиректните трошоци и 

резерви, на што се мисли? 

Буџетската ставка индиректни трошоци подразбира трошоци коишто 

не можете да ги распределите во другите наведени буџетски линии 

од формуларот, Прилог 2 – Буџет (и оправданост), но се трошоци кои 

се битни за секојдневната работа на организацијата и успешно 

спроведување на акцијата (пр. дел од надоместот за сметководител 

кој работи и за сите други проекти на организацијата). 

 Резервата се користи само доколку има потреба, преку барање за 

користење на резерва и може да се пренамени за спроведување 

дополнителни активности итн. 

П49. Како апликанти подобни 

се само невладини 

организации, но дали како 

проектен- партнер може да 

се јави јавна установа. 

Не, не може. Не, јавните установи не може да биде партнери но може 

да биде соработници. Информации за партнери и соработници може 

да најдете во точка 3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. Соработници од 

Водичот за апликанти 

Дали кофинансирањето за 

задолжително? 

Не, кофинансирањето не е задолжително во овој повик. но силно се 

поттикнува и кофинансирање од други донатори 

 


