
Прашања поврзани со третиот Повик на МРР за поддршка на проектни иницијативи од 

организациите членки 

Референтен број на повикот: 08-013/01 

 

1. Дали акп членкауа нема плауенп членарина за 2015 и ја плауи пред исуекпу на крајнипу рпк 

за дпсуавуваое на апликацијауа , дали уаквауа апликација ќе биде земена вп предвид? 

- Да, медуупа МРР би сакала да се запази правилпуп членкиуе редпвнп да ја плаќаау 

членаринауа, пднпснп членаринауа се плаќа еднаш гпдишнп вп уекпу на уекпвнауа 

гпдина.    

 

2. Кпја е сумауа за пауни урпшпци? 

- Максималнипу изнпс за пауниуе урпшпци е 12 денари пд килпмеуар. 

 

3. Дали е впзмпжнп да се прави дпгпвпр на делп сп уреуи лица? 

- Да, МРР склучува дпгпвпр сп сиуе лица кпи ќе бидау ангажирани на прпекупу и врз 

пснпва на упј дпгпвпр ја врши исплауауа. 

 

4. Дали апликануиуе кпи изминауиуе ппвици имаау дпбиенп грану, мпжау пак да аплицираау? 

- Да. 

 

5. За пдредени акуивнпсуи акп прганизацијауа не мпже да дпсуави фискална смеука или 

пдредени средсува не мпже да се префрлау на урансакциска смеука какп би ги вршела 

исплауиуе? ( Ова прашаое се пднесува за набавка на урадиципнална пблека или ппрема за 

биупва спба пд лица кпи немаау фирма за да издадау фискална смеука или факуура, и за 

лица кпи немаау урансакциски смеуки. На кпј начин би се вршеле исплауиуе?) 

- Спгласнп легислауивауа на РМ, исплауиуе на средсува пп разни пснпви мпжау да се 

вршау самп на фискална смеука, факуура или урансакциска смеука. 

 

6. Акп прганизацијауа дпбила грану на минауипу ппвик дали на пвпј ппвик рамнпправнп 

учесувува? (Ова прашаое се пднесува на упа дали дпкплку на пвпј ппвик има прганизации 

кпи се пд пдреден регипн, а немаау дпбиенп грану, имаау преднпсу вп пднпс на 

прганизацииуе пд исуипу регипн кпи имаау дпбиенп грану на минауиуе ппвици.) 

- Да. 

 

 

7. Дали за парунер мпже да се земе прганизација пд друг регипн пд Македпнија, вп пвпј 

случај се мисли на сппјуваое на прганизации пд Исупчна и Западна Македпнија? 

- Една пд пснпвниуе цели на ппвикпу, па и една пд сурауешкиуе цели на МРР е 

прпмпција на регипналнауа спрабпука, па пва секакп дека влегува вп пдпбрени 



парунерсува сп наппмена дека и другпуп здружение е ппуребнп да биде членка на 

Мрежауа и да ги испплнува исуиуе криуериуми какп и ппднпсиуелпу. 

 

8. Акп кпнурибуцијауа е вп вид на финансиски средсува дали е ппуребнп да се дпсуави 

извпд? 

- Ппуребен е дпказ за плаќаое пд смеукауа, пднпснп, извпд или кппија пд налпгпу за 

плаќаое. 

 

9. Дпкплку прпекупу се прпмпвира на веќе ппсупечка манифесуација, дали мпже сумауа кпја 

е пбезбедена за манифесуацијауа пд други месуа да се прикаже какп учесувп? 

- Манифесуација кпјашуп се пдржува независнп пд прпекупу и не е предвидена какп 

акуивнпсу наспчена кпн псуваруваое на прпекуниуе цели, мпже да се искприсуи какп 

прилика за прпмпвираое на прпекупу, нп урпшпциуе за нејзина прганизација не мпже 

да се прикажау какп кпнурибуција. 

 

10. Дали при планираое на прпекунауа иницијауива мпже да се ппфауау ппвеќе ппдрачја, 

кпнкреунп Мпгила, Нпваци и Биупла и дали уреба да се внимава на еуничкауа припаднпсу 

на целнауа група пднпснп дали за упа се дпбиваау плус ппени? 

-  Акуивнпсуиуе се планираау вп рамкиуе на делуваое на здружениеуп и негпвипу 

парунер, уакашуп дпкплку нивнпуп дејсувуваое ги ппфаќа и пвие ппдрачја секакп дека 

мпже исуиуе да бидау ппфауени, а еуничкауа припаднпсу не е издвпена какп ппсебен 

криуериум вп рамкиуе на ппвикпу. 

 

11. Дали членпви на здружениеуп мпже да бидау ангажирани и какп експеруи при 

спрпведуваое на прпекуниуе акуивнпсуи (суанува збпр за веуеринари кпи шуп би биле 

ангажирани за пдржуваое на предаваоа за хигиена и здравје на дпбиупкпу иун.)  

- Здружениеуп е упа кпе шуп пдлучува кпгп е најдпбрп да гп ангажира за реализација на 

предвиденауа акуивнпсу. Вп упј дпмен МРР не намеунува криуериуми или пред услпви. 

 

12. На кпј начин ќе се изврши плаќаоеуп на експеруиуе, дали здружениеуп ги плаќа или какп? 

- МРР какп правнп лице е упа кпе шуп ги врши плаќаоауа врз пснпва на преухпднп 

дпсуавени ф-ри, смеуки, дпгпвпри, при шуп дпкплку апликацијауа на здружениеуп биде 

прифауена, вп уекпу на целипу перипд на спрпведуваое на прпекунауа иницијауива пд 

сурана на МРР ќе ја има уехничкауа и лпгисуичка ппддршка ппврзана сп плаќаоауа. 

 

13. Дали средсувауа пд ппвикпу мпже да се кприсуау за набавка на мауеријали за 

лабпрауприскп испиууваое на квалиуеу на ппчва или сличнп вп рамкиуе на една 

кппперауива чие пснпваое и развпј би биле какп дел пд прпекунауа инцијауива? 

- Набавка на мауеријали и ппрема пд пвпј уип не се смеуаау какп ппдпбни урпшпци.  

 

14. Дали здруженијауа-членки кпи преухпднп дпбиле средсува на преухпдниуе два ппвици 

мпже да аплицираау и на пвпј ппвик?  



-Ппвикпу е пувпрен за сиуе здруженија - членки без пглед на упа дали нивниуе прпекуни 

иницијауиви вп преухпдниуе ппвици биле финансирани или не; 

 

15. Дали еднп здружение мпже да се јави какп парунер на ппвеќе здруженија пд различни 

регипни?  

-Секпја прганизација мпже максимум да аплицира на ппвикпу 2 пауи пднпснп еднаш какп 

апликану и еднаш какп парунер. 

 

16. Дали еднп здружение мпже да се јави два пауи какп парунер на ппвикпу, а ниуу еднаш 

какп апликану?  

- Не. Секпе здружение спгласнп криуериумиуе и услпвите наведени вп ппвикпу мпже самп 

ЕДНАШ да се јави какп парунер и самп ЕДНАШ  какп апликану;  

 

17. Од кпга мпжеме да ја дефинираме временскауа рамка и да планираме ппчеупк на 

имплеменуација на акуивнпсуиуе?  

- Перипдпу за имплеменуација на прпекуниуе иницијауиви за пвпј ппвик е 6 месеци. 

Реализацијауа на прпекуниуе акуивнпсуи мпже да се планира вп перипдпу пд 1 мај 

2016 гпд. дп 31 пкупмври 2016 гпд. 

 

 

 


