
         

 

 
 

 

Одговори на често поставувани прашања за повик за финансиска поддршка на социјални 
претпријатија  

Референтен број: IPA/2021/427-552 

спроведуван од: Национален младински совет на Македонија 

финанасиран од Делегацијата на Европската унија во Скопје  преку Instrument for Pre-accession 
Assistance for Rural Development / EuropeAid/171244/DD/ACT/MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 
 

1. Во врска со повикот за финансиска поддршка, сакам да се информирам: дали може за 
нова или постоечка фирма, дали може со здружение на граѓани.  

Во самиот повик за финансиска поддршка за социјални претпријатија се наведени критериумите 
кои треба да ги исполнат заинтересираните апликанти. Детално погледнете ја точка 5 од повикот, 
насловена „ Видови на апликанти или категории на апликанти кои можат да добијат финансиска 
поддршка“ каде стои: 

 „Повикот е отворен за сите постоечки социјални претпријатија и сите неформални групи на 
млади кои имаат идеја за основање на социјално претпријатија. Апликантот треба да ги 
исполнува следните услови: 

Ø Да работи во Република Северна Македонија; 

Ø Да е регистриран согласно Законот за трговски друштва или Законот за здруженија и 
фондации1; 

Ø Да е младинско социјално претпријатие; 

Ø Да е директно одговорен за подготовката и управувањето со проектот, а не дејствува 
како посредник.“ 

 

2. Имаме основано фирма која има за цел да ја разработиме како социјално претпријатија, 
па оттаму и интересот за вашиот повик. Прашањето ми е, област 1 е за креирање од 
старт на ново претпријатие? Бидејќи овие активности би ни биле први во ова СП што е 
веќепостоечко, а структурата би ја измениле во младинска. Идејата за лансирање еко 
производ со локално производство може да ангажира млади лица од ранливи 
категории. Со ова сме подобни во втората област.  
 

Во самиот повик за финансиска поддршка за социјални претпријатија е наведено дека во област 1 
може да аплицира неформална група на млади за да основа ново социјално претпријатие. 
Детално погледнете ја точка 4 од повикот, насловена „ Приоритетни теми на повикот“ каде стои: 
 
„За заинтересираните апликанти за област 1 важно е да се напомене дека доколку добијат 
известување дека се селектирани да ја добијат финансиската поддршка, потребно е во рок од 
еден месец од известувањето да регистрираат правен субјект.“ 
 

3. Во очекувани резултати точката 2  Зголемување на бројот на инклузивни даватели на 
социјални услуги водени од млади; -  ни предизвика посебно внимание  но сакаме да ја 

 
1 Успешните апликанти во Област 1 се задолжени во рок од еден месец од добивање на известувањето да ги 
исполнат критериумите 



         

 

 
 

разбереме и/или поточно дали правилно го имаме разберено овој резултат. Од наша 
перспектива оваа е навистина одлична можност доколку се мисли на даватели на 
социјални услуги (Услуги кои се во фаза на развој на државно ниво - како услуги за стари 
лица, лични асистенти на лица со попреченост, палијатива и слично...) од причини што 
овие услуги даваат можности за вработување на млади и со ОСНОВНО образование што 
е и зачестена појава кај социјално ранливите категории на млади лица.   

 
Па во таа насока е и нашето прашање:  

1. Дали даватели на социјални услуги водени од млади е во смисла на образложението (ве 
молам слободно формулрајте го правилно за да биде подостапно на сите во објавата)?  

 
Самиот повик за финансиска поддршка на социјални претпријатија не го дефинира терминот 
„социјални услуги“ со цел обезбедување простор за нови креативни и иновативни идеи кои ќе се 
уникатни а со тоа и проодни на слободниот пазар. Оттаму, останува на секој апликант да дефинира 
дали социјалните услуги ќе ги разгледува низ призмата на Законот за социјална заштита или низ 
поширока призма за да може да се опфатат и услуги кои не се дефинирани/предвидени согласно 
овој закон.  
 

4. Дали „Област 2: развој на иновативни технологии и унапредување на услуги/сервиси....“ 
е поширока можност за креација на наша проектна идеја која комбинира можности за 
различни маргинализирани групи со различни модели за интервенции?  
 

Самиот повик за финансиска поддршка за социјални претпријатија посочува дека област 2 е 
фокусирана на „развој на иновативни технологии и унапредување на услуги/сервиси на постоечки 
социјални претпријатија кои помагаат за инклузија и вработување на млади Роми, млади без 
родителска грижа, млади со попречености, млади девојки, млади – излечени зависници од дрога.“ 
Колку различни категории на млади лица со помалку можности ќе се вклучат и дали ќе се користат 
различни интервенции зависи од самиот апликант и од целта и резултатите кои е предвидено да се 
постигнат преку проектната идеја.  
 

5. Дали мене ми следува социјална помош бидејќи сум невработена и девојче од дом, пред 
9 месеци се породив со второ дете.  
 

Самиот повик е насочен кон финансиска поддршка на социјалните претпријатија, а дали 
социјалните претпријатија ќе понудат модел за социјална поддршка на невработени лица зависи 
од нивната проектна идеја. Поконкретен одговор на вашето прашање ќе може да ви даде 
Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.  
 
 



         

 

 
 

6. Девојче од 19 години во ноември отвори своја фирма со поддршка за самовработување. 
Прашањето ми е како и што треба да се пријави за да го подобри и развие својот бизнис 
инаку дуќан за женска гардероба.  

Доколку ве интересира област 2 од повикот за финансиска поддршка на социјални претпријатија, 
повеќе информации може да прочитате во област 4, насловена како „Приоритетни теми на 
повикот“, каде е посочена дека: 
„Област 2: развој на иновативни технологии и унапредување на услуги/сервиси на постоечки 
социјални претпријатија кои помагаат за инклузија и вработување на млади Роми, млади без 
родителска грижа, млади со попречености, млади девојки, млади – излечени зависници од дрога.“ 
 

7. Нашата организација има формирано ДООЕЛ од поодамна чија приоритетна дејност е 
туризам. Дали на проктот треба да аплицираме од име на здружението или од име на 
фирмата која што веќе е регистрирана како ДООЕЛ? Ако аплицираме од име на 
фирмата, дали во поглед на позадина, искуство, буџет, капацитети треба да влезе и 
работата на организацијата. Дали при достава на референтни документи треба да 
доставуваме извештаи од фирмата или извештаи од организацијата (станува збор за два 
правни субјекти, едниот како НВО, другиот како ДООЕЛ). Дали при потенцијално 
добивање на проектот треба да се менува/додава приоритетна дејност на фирмата? 
 

Самиот повик за финансиска поддршка за социјални претпријатија посочува дека може да се 
аплицира и како ДООЕЛ и како здружение, за што детално погледнете ја точка 5 од повикот, 
насловена „ Видови на апликанти или категории на апликанти кои можат да добијат финансиска 
поддршка“ каде стои: 

 „Повикот е отворен за сите постоечки социјални претпријатија и сите неформални групи на 
млади кои имаат идеја за основање на социјално претпријатија. Апликантот треба да ги 
исполнува следните услови: 

Ø Да работи во Република Северна Македонија; 

Ø Да е регистриран согласно Законот за трговски друштва или Законот за здруженија и 
фондации2; 

Ø Да е младинско социјално претпријатие; 

Ø Да е директно одговорен за подготовката и управувањето со проектот, а не дејствува 
како посредник.“ 

 
2 Успешните апликанти во Област 1 се задолжени во рок од еден месец од добивање на известувањето да ги 
исполнат критериумите 



         

 

 
 

Дополнително, самиот повик во точка 4 предвидува дека единствената промена што треба да се 
направи по потенцијалното добивање на проектот е регистрацијата на правниот субјект на 
неформалните групи односно: „За заинтересираните апликанти за област 1 важно е да се напомене 
дека доколку добијат известување дека се селектирани да ја добијат финансиската поддршка, 
потребно е во рок од еден месец од известувањето да регистрираат правен субјект.“  
 
Секој правен субјект кој аплицира, треба да ги достави следните свои документи, согласно точка 10 
од јавниот повик:  
Пријавата за овој повик за оние кои аплицираат во област 2 се состои од: 
1. Образецот за пријавување (Анекс 2); 
2. Образец за предлог – буџет (Анекс 3); 
3. Изјава за двојно финансирање (Анекс 4); 
4. Тековна состојба од Централен регистар, не постара од шест месеци; 
5. Кратки биографии на персоналот вклучен во проектот; 
6. Годишен наративен извештај за работа и финансиски извештај, за 2021 година. 
 

8. Во кое од прашањата посочуваме за структурата на организацијата/фирмата? Бидејќи 
станува збор за ДООЕЛ формирана од нас како сопственик, дали за раководно тело по 
кое се оценува дали истото е младинско социјално претпријатие или не е младинско, се 
посочува управниот одбор на здружението кој има 2/3 млади во структурата? 

 
Во самата апликациска форма која е достапна во склоп на повикот за финансиска поддршка во 
повеќе полиња може да се наведе структурата и тимот на правниот субјект што аплицира. 
Апликантот ја наведува сопствената структура, а не структурата на сестрински 
организации/фирми/партнери. Истото може да се направи во „краток опис на организацијата“ или 
во „Дополнителни информации“.  
 

9. Дали јас може да аплицирам? 
 

Може да аплицирате доколку ги исполнувате критериумите од точка 5 од повикот, насловена „ 
Видови на апликанти или категории на апликанти кои можат да добијат финансиска поддршка“ 
каде стои: 

 „Повикот е отворен за сите постоечки социјални претпријатија и сите неформални групи на 
млади кои имаат идеја за основање на социјално претпријатија. Апликантот треба да ги 
исполнува следните услови: 

Ø Да работи во Република Северна Македонија; 



         

 

 
 

Ø Да е регистриран согласно Законот за трговски друштва или Законот за здруженија и 
фондации3; 

Ø Да е младинско социјално претпријатие; 

Ø Да е директно одговорен за подготовката и управувањето со проектот, а не дејствува 
како посредник. 

 

 
3 Успешните апликанти во Област 1 се задолжени во рок од еден месец од добивање на известувањето да ги 
исполнат критериумите 


