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 Забелешка 
 
Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, попставени преку електронска 
пошта на roma.grant@kmop.eu . 
 

 Прашање Одговор 
1 Дали со проектот кој го подготвувам 

треба да бидат опфатени сите девет 

посочени општини? 

Со Вашиот предлог проект треба да опфатите само една од 

9 те таргетирани општини. Со тоа што Вашата организација 

мора да има регистрирано седиште во целната Општина 

која го опфаќа Вашиот предлог проект ( Во смисла ако сте 

организација со седиште во Скопје, може да аплицирате со 

предлог проект за Општина Скопје). 

 

2 Дали е елиминаторен фактор ако мојата 

НВО нема реализирано проекти за деца 

роми? 

Овој повик е првенствено наменет за граѓански организации 

кои најмалку една година работат на зајакнување на 

ромската заедница, особено во полето на заштита на 

правото на образование на децата Роми. Доколку поголем 

процент од вкупниот број на целната група деца опфатени 

во вашиот претходен проект биле Роми, тогаш ова ваше 

искуство би го сметале како релевантно. 
3 Во делот на Апликационата форма -

Назив на акцијата: Називот на 

акцијата/проектот треба да биде краток, 

концизен и да се однесува на главните 

цели или активности на проектот.Дали да 

стои само името на проектот или барете  

да напишеме кратко резиме на акцијата 

која ќе што ќе се одвива.Пошто барем 

досега во работењето не видовме да бара 

име на  проектот. 

Со назив на акцијата се  мисли на името на проектот.Со 

објаснувањето сакаме да укажеме дека името на 

проектот/акцијата треба да биде јасно, кратко и прецизно и 

да биде поврзано со проектот. 

4 Дали може во рамките на овој проект да 

се направи набавка во износ од 40000 ден 

за потребите на овие деца поврзани со 

нивно редовно вклучување во 

образование (материјали, сликновници, 

основни потреби и тнт) 

Кога станува збор за набавките многу е важно истите да 

бидат поврзана со одредена активност која сте ја 

предвиделе со Вашиот предлог проект. 

Додека во врска со износот на набавката клучно е поврзан 

бројот на деца кои ќе го вклучите односно бројот на деца за 

кои ќе се направи набавката (пример доколку набавката се 

прави за 20 деца, тоа значи 2000 денари за материјали по 

дете што е голем износ). 

За нас е Важно да се одговори на овие прашања е: 

-дали набавката е поврзана со одредена активност од 

предлог проектот? 

-колкав број на деца ќе се вклучат/односно за колкав број на 

деца ќе се однесува набавката? 

mailto:roma.grant@kmop.eu
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 5 Во своите активности и реализација на 

овој проект истовремено сака да вклучи 

и еден Педагог и еден Ментор/ Тутор. 

 

Нашето прашање е следно. Во 

буџетските ставки, затоа што овие две 

лица не се 

на платен список во ЗРДИЦМ, дали е 

потребно да бидат под Точка.1 (човечки 

ресурси) или да бидат ставени во Точка.3 

во графата Активности како 

надворешни соработници. 

Во делот 1. Човечки ресурси, најчесто се пишуваат лицата 

кои ќе работат на проектот како координатор, асистен или 

финасов на проектот (доколку ги има) и овие лица се од 

организацијата.Секој еден надворешен експерт кој што се 

ангажира за спроведување на одделни активности од 

проектот се пишува во полето 3. Активности. Притоа треба 

да се внимава секој еден експерт или ментор да биде 

поврзан со точно определа активност/односно за 

спроведување на таа активнсот која е објаснета во предлог 

проектот (пример, за активност обука за лидерство,треба 

експерт/обучувач за лидерство) 

6 Бидејќи во апликационата форма се 

наведени услови за ко-апликант исто 

така вклучен е анкес за ко-апликант, 

дали тоа значи дека освен една 

организација како апликант мора да 

се аплицира да аплицира заедно со 

ко-апликант. 

Секоја организација може самостојно да аплицира а 

документите и критериумите за ко-апликант се 

набедени во случај да има партнер. Ко-апликантот не е 

задолжителен. 

7 Нашата органзација е регистрирана во 

март оваа година, но дејствува и работи 

веќе подолго време. Дали ги 

исполнуваме критериумите за 

апликацирање. 

Апликантот мора да биде правно лице регистрирано и да 

дејствува на територијата на Македонија ( регистрација 

според Законот за здруженија и фондации) најмалце една 

година. *1 цела година мора да биде исполнета во времето 

на поднесување на апликацијата.    

8 Во формата за апликација во делот План 

на активности, фолмуралот на страна 4 е 

исместен и не се гледа јасно што се бара. 

Најверојатно претставува технички проблем, односно имате 

постара верзија на Microsof office. Во нашиот случај 

апликацијата е напишана во верзија на од 2016 година. 

Обидете се на друг компјутер или инсталирајте понова 

верзија на Microsoft Ofice. 

9 Би сакале да ни дадете обајснуваање како 

се пополнува логичката рамска со оглед 

на тоа дека прв пат се среќаваме со 

пополнување на ваков документ. 

Во анексот Логичка рамка на првата страна имате во секоја 

ќелија има кратко  објаснување што точно треба да се 

нашише за секое прашање, исто така на втората страна на 

документот има пример со пополнета логчка рамка врз 

основа на кој може да ја подготвите Вашата логичка рамка. 

Исто така ве охрабруваме да пребарате на интернет каде ќе 

пронајдете примери за пополнети и упатсва за попочнување 

на лочичка рамка. 

https://www.google.com/search?q=logical+framework+example 
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Каде може да се најдат документите за 

аплицирање на овој повик. 

Целосниот апликационен пакет задно со пропратните 

анекси на англиски и македонски јазик може да се најде на 

следниве линкови: 

https://zio.mk/index.php/mk/news-mk/announcements-mk 

https://zio.mk/index.php/en/news/announcement 

https://www.google.com/search?q=logical+framework+example
https://zio.mk/index.php/mk/news-mk/announcements-mk
https://zio.mk/index.php/en/news/announcement

