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ВОВЕД 
 

• Вкупниот обезбеден Буџет за 2019 година изнесува  11,752,810.00 денари кој во 

текот на годината може да се намалува или зголемува пропорционално врз 

основа на базата за пресметка на буџет;  

• Во споредба со претходната 2018та година, каде обезбедениот буџет изнесувал 

8,452,400 денари, оваа година имаме зголемување на обезбедениот буџет за 

38%; 

• Можни одстапувања поради курсни разлики 3%;  

• Очекувани дополнувања и известувања на годишниот буџет до Март 2019;  
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Предлог-буџет за 2019 година 

 

Предлог-Буџет за 2019 година 

Вкупен обезбеден буџет за 2019 година  11,752,810.00 ден. 100% 

Годишни трошоци за плати    3,006,132.00 ден. 26% 

Годишни административни трошоци           94,392.00 ден. 1% 

Годишни трошоци за кирија       285,408.00 ден. 2% 

Трошоци за мобилност и меѓународни активности       251,650.00 ден. 2% 

Непредвидени трошоци       117,528.10 ден. 1% 

Проектни и програмски активности    8,283,107.90 ден. 68% 
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● Во ставката трошоци за плати, предвидени се 7 работни позиции во 

секретаријатот на НМСМ; 

● Административни трошоци- просечно месечни трошоци за одржување на 

канцеларијата (вода, струја, интернет..); 

● Трошоци за мобилност и меѓународни активности- овие трошоци се 

израчунати споредбено со претходните години, сумата може да се менува 

зависно од активностите; 

● Непредвидени трошоци (банкарски провизии, камати...); 

● Во трошоците за проектни и програмски активности, вкалкулирани се и 

трошоците за две собранија на НМСМ. Овие трошоци се менуваат во 

зависност од локацијата, времетраењето и бројот на присутни на собранието.  

 

 

 

Извори на финансирање за 2019 година 

 

Сопствени извори Пренос од 2018 2019 Учество 

Членарини 2018   112,500.00 ден. 1% 

Донации       

Civic Engagement Project   7,763,908.00 ден. 66% 

FABUSS        28,147.00 ден.  432,468.00 ден. 4% 

WeB4YES      602,894.00 ден.  2,228,777.00 ден. 24% 

Зошто закон за млади во 

Р.Македонија      260,301.00 ден.   275,083.00 ден. 5% 
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Balkan Girl Power        32,250.00 ден.      16,482.00 ден. 0% 

ВКУПНО  11,752,810.00ден. 100% 

 

● Средствата од членарини се вкупно планирани доколку сите членки подмират 

членарина за 2019 година; 

● Планираниот буџет од проектот ЦЕП се однесува на периодот септ.2018-

септ.2019; 

● Покрај овие 5 проекти планирано е во 2019 година да започне и проектот со 

Интернационалната фондација за изборни системи – ИФЕС, кој што е 

поддржан од Швајцарската фондација за развој, а каде што НМСМ е партнер. 

Овој проект е во почетна/ иницијална фаза и моментално се креираат 

активностите, како и буџетот со кој што ќе управува НМСМ. 
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