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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

за 2013 година1 

1. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2013 година 
(„Службен весник на РМ“ бр.4/2013) 

2. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2013 година наменети за 
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.183/2013) 

 
 

 
Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

1 Здружение за 
развој на 
ромската 
заедница во 
Република 
Македонија – 
Сумнал  
Скопје 

И јас ја сакам 
Македонија 

Цел: Зајакнување на капацитетите на 
здружението Сумнал за развој на културното 
наследство преку промоција на заедничките 
вредности и промовирање на културната 
разновидност, зголемување на информираноста 
на пошироката јавност за придонесот на Ромите 
во развојот на културата во Република 
Македонија и промоција на културната 
разновидност како заедничка вредност на сите 
граѓани на Република Македонија. 
Активности: 
- Избор на заинтересирани страни за учество 

01.01.-
17.07.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 126.000,00 
- Патни трошоци..........................    61.728,00  
- Опрема............................................     20.0,000 
- Канцелариски материјал.....             0,00 
- Други директни трошоци.....   15.479,00 
- Индиректни трошоци.............             0,00 
- Специфични трошоци..........    76.800,00 
- Вкупно............................................ 300.007,00  
 

                                                 
1 Податоците за проектите се прикажани согласно Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите за 2013 година, бр.42-10328/1, разгледан од Владата на Република Македонија на 41. седница, одржана на 8.12.2014 година 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

во обуките за јавни политики и одделот за 
продукција на СУМНАЛ; 

- Подготвителна обука ,,Како се создава едно 
книжевно дело-од идеја до печатница“; 

- Сет од 4 еднодневни обуки во траење од 4 
часа за графички дизајн, COREL DRAW, Adobe 
Photoshop и Sound Forge; 

- Изработка на план за промоција; 
- Детектирање на позитивни примери на Роми 

докажани во својот личен и професионален 
развој кои даваат значителен придонес во 
развојот на материјалната култура во 
Република Македонија; 

- Изработка на план за интервјуа; 
- Изработка на план за дигитализација на 

аудио запис; 
- Реализација на план за интервјуа; 
- Графички дизајн и подготовка за печатење; 
- Промоција на книгата во 10 различи општини 

во Република Македонија и еден специјален 
настан во Скопје. 

Рокот за реализација на проектот е продолжен, 
бидејќи промоцијата на книгата и специјалниот 
настан во Скопје се реализирани во јули 2014 
година. 

За ставката-Патни трошоци како докази 
за потрошените средства користени се 
само фискални сметки без 
сметкопотврди и нема докази за 
префрлени средства од жиро сметката на 
здружението. Кај дел од ставките постои 
разлика во однос на побараните 
финансиски средства во Предлог-буџетот 
за проектот и потрошените финансиски 
средства, односно извршени се 
пренамени на средства, без претходно 
писмено одобрение. 

2 Здружение на 
деца и 

Проект за курс по 
англиски јазик, 

Цел: Подобрување на условите за вработување на 
децата и младинците без родители преку 

01.02.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

младинци без 
родители од 
детските 
домови и дом 
семејства во 
Република 
Македонија 
„Градиме 
иднина“ 
Скопје 

четврти степен за 
децата и 
младинците без 
родителска грижа 

стекнување на нови знаења, вештини и дипломи. 
Активности: 

- Посетување курс за познавање англиски 
јазик-четврти степен; 

- Полагање на тест за проверка на стекнатите 
резултати; 

- Свечено доделување сертификати. 

Структура на расходи: 
- Вкупно............................................ 300.000,00  
 
Нема детален финансиски извештај - 
Трошоците се претставени во вид на 
расходи во вкупен изос од 620.000,00 
денари. 
Како докази за потрошените средства во 
прилог се доставени две уплатници (врз 
основа на склучен Договор за 
реализација на курс по англиски јазик) во 
вкупен износ од 3000.000,00 денари и 
притоа целта на дознаката кај едната 
уплатница не соодветствува со бројот на 
Договорот по кој е извршена уплатата. 

3 Здружение за 
борба против 
рак „Борка - за 
секој нов ден“ 
Скопје 

Биди сигурен, ти 
ги знаеш фактите! 

Цел: Едукација на младата популација (со 
посебен акцент на ромската и албанската женска 
тинејџерска популација) во град Скопје во четири 
општини-Шуто Оризари, Сарај, Бутел и Чаир за 
здрави животни навики и превенција од ризик 
факторите за предизвикување на ракот на грлото 
на матката како и потребата од спроведување на 
имунизација со ХПВ вакцината. 
Активности: 
- Формирање на работни групи составени од 

координатори и едукатори кои ќе се грижат 
за соработката со основните училишта и 

01.01.-
30.04.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.......................................  97.776,00 
- Патни трошоци...........................  10.000,00  
- Опрема..............................................            0,00 
- Канцелариски материјал.......   6.400,00 
- Други директни трошоци....   22.000,00 
- Индиректни трошоци............    33.514,00 
- Специфични трошоци..........  129.332,00 
- Вкупно.......................................      299.022,00  
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

реализацијата на проектот; 
- Соработка на проектниот тим со општините и 

директорите на основните училишта од 4-те 
општини (Шуто Оризари, Сарај, Бутел и Чаир); 

- Изработка на брошура  ,,Биди сигурен, ти ги 
знаеш фактите“ и нејзин превод на ромски и 
албански јазик; 

- Дизајн и печатење на брошурата во вкупен 
тираж од 6400 примероци од кои 2400 на 
македонски, 2000 на албански и 2000 на 
ромски јазик; 

- Подготовка на едукативни предавања и 
нивно спроведување во 16 основни училишта 
во 4-те општини (Шуто Оризари, Сарај, Бутел 
и Чаир). 

Вкупната вредност на проектот е 
408.514,00 денари, од кои здружението 
учествува со 108.514,00 денари. 
Како докази за потрошени средства 
доставени се само Договорите за дело 
коишто здружението ги има склучено со 
ангажираните лица во проектот и 
фактури, а нема докази за префрлени 
средства од жиро сметката на 
здружението. 

4 Хуманитарно 
и добротворно 
здружение на 
Ромите 
„Месечина“ 
Гостивар 

Чекор кон 
заедништво 

Цел: Промовирање на мултикултурниот 
идентитет во функција на препознатливост на 
општина Гостивар во рамките на Република 
Македонија,  јакнење на свеста и капацитетот на 
младите од средните училишта од општина 
Гостивар преку мултикултурата и спортот. 
Активности: 
- Организирање на 2 работилници (Конфликти, 

предрасуди и стереотипи, Комуникација, 
толеранција и заеднички вредности); 

- Организирање на 1 семинар – Улогата на 
младите во креирање политики во Охрид; 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................  146.398,00 
- Патни трошоци........................  105.247,00  
- Опрема..........................................              0,00 
- Канцелариски материјал..       7.552,00 
- Други директни трошоци..      9.864,00 
- Индиректни трошоци..........              0,00 
- Специфични трошоци........    30.640,00 
- Вкупно............................................ 299.701,00  
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

- Организирање на еден спортски ден со 
натпревари во фудбал и кошарка; 

- Организирање на 4 трибини во средните 
училишта во Тетово и Гостивар; 

- Организирање на 2 средби со советниците и 
локалната комисија задолжена за положбата 
на младите во Гостивар. 

Планираната посебна активност - Спортски 
натпревар во фудбал и кошарка е реализирана во 
рамките на семинарот во Охрид. 

Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение. 

5 Коалиција на 
младински 
организации 
СЕГА  
Прилеп 

Дете 
правобранител – 
модел за заштита 
на детските права 

Цел: Интегрирање на моделот ,,Дете 
правобранител“ во основните и средните 
училишта во 4 градови во Република Македонија. 
Активности: 
- Координативни состаноци на проектниот тим 

и локалните координатори; 
- Избор на деца правобранители и нивни 

заменици; 
- Зајакнување на капацитетите на децата 

правобранители и нивните заменици; 
- Организирање работилници од децата 

правобранители за заштита на детските 
права; 

- Инфо-денови за промоција на моделот ,,Дете 
правобранител“. 

01.01.-
31.05.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................  90.000,00 
- Патни трошоци........................ 123.190,00  
- Опрема.........................................             0,00 
- Канцелариски материјал..             0,00 
- Други директни трошоци      4.902,00 
- Индиректни трошоци........              0,00 
- Специфични трошоци.......     81.710,00 
- Вкупно........................................  299.802,00  

 
Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

средства, без претходно писмено 
одобрение. 

6 Сојуз на 
здруженија за 
техничка 
култура 
Народна 
техника 
Кичево 

Народните обичаи 
- дел од 
културниот 
идентитет на 
Поречијата 

Цел: Зголемување на нивото на едукација и свест 
на жителите на општина Македонски Брод, 
Југозападниот планински регион и Поречаните 
за заштита на богатиот етнолошки материјал. 
Активности: 
- Анкета за испитување на јавното мислење; 
- Посети на терен; 
- Фото и видео документирање; 
- Одржување на презентации и расправи. 
Поради парламентарните избори, дел од 
планираните активности биле поместени 
временски и просторно. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................  110.000,00 
- Патни трошоци.......................     50.000,00 
- Опрема...........................................               0,00 
- Канцелариски материјал...    53.000,00 
- Други директни трошоци..     15.000,00 
- Индиректни трошоци..........     15.000,00 
- Специфични трошоци.........     57.000,00 
- Вкупно............................................ 300.000,00  
 
Вкупниот буџет на Предлог-проектот 
изнесува 372.000,00 денари, од кои 
здружението учествува со 72.000,00 
денари. 
Како докази за потрошените средства се 
доставени само Налози за службени 
патувања и фактури, а нема докази за 
префрлени средства од жиро сметката на 
здружението. 

7 Здружение 
Совет за 
грижи и 
воспитување 

Фестивал Златно 
славејче 2013 

Цел: Презентација и популаризација на 
македонската музичка култура во земјата и 
надвор од границите на Република Македонија. 
Активности: 

Ноември 
2013 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.....................................              0,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

на децата на 
град Скопје 
Скопје 

Организација на фестивалот ,,Златно славејче“ 
Фестивалот Златно славејче 2013 се одржал од 15-
20 ноември 2013 година во Универзалната сала во 
Скопје. 

- Патни трошоци........................               0,00 
- Опрема..........................................               0,00 
- Канцелариски материјал...               0,00 
- Други директни трошоци..               0,00 
- Индиректни трошоци.........                 0,00 
- Специфични трошоци.......    300.000,00 
- Вкупно.........................................   300.000,00  

 
Средствата добиени од Владата се дел од 
вкупните трошоци на проектот наменети 
за сценографија, озвучување, 
осветлување и сл. 

8 Здружение на 
Власите на 
општина 
Гевгелија – 
Мегленија 
Гевгелија 

Хума - повик од 
нашите предци 

Цел: Промовирање на локалитетот - с. Хума како 
туристичка дестинација за развој на селско-
планински туризам. 
Активности: 
- Собирање материјали, подготовки за главни 

активности; 
- Обезбедување на потребни материјално-

технички средства за   
       изведување на активности; 
- Изработка на рекламен материјал; 
- Изложба на слики; 
- Презентација на влашки носии; 
- Промоција на с. Хума како “воздушна бања“. 
Поради временски непогоди, наместо за Штанд 
за изложување на производи, дел од средствата 

01.01.-
31.08.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вкупно.......................................... 306.844,00  
  
Вкупнат вредност на проектот е 
306.844,00 денари, од кои здружението 
учествува со 6.844,00 денари. 
 Нема детален финансиски извештај - 
Трошоците се претставени во вид на 
расходи во вкупен изос на фактури и 
хонорари. 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

биле употребени за реновирање на чешма во с. 
Хума. 
 

9 Здружение на 
граѓани 
Симбиоза  
Штип 

Основна обука за 
монтажери на 
термални и 
фотонапонски 
соларни системи 
во регионот на 
Источна 
Македонија 

Цел: Обука на постојни и идни монтажери за 
правилна монтажа за термални и фотонапонски 
соларни системи. 
Активности: 
- Организирање на теоретски и практични 

обуки на постојни и идни монтажери за 
правилна монтажа за термални и 
фотонапонски соларни системи; 

- Запознавање на јавноста преку локалните 
телевизии за потребата од ваков вид на 
обуки. 

01.01.-
31.03.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................   119.111,00 
- Патни трошоци.......................             0,00      
- Опрема.........................................             0,00 
- Канцелариски материјал..             0,00 
- Други директни трошоци              0,00 
- Индиректни трошоци........    73.299,00 
- Специфични трошоци.......  107.567,00 
- Вкупно......................................... 299.977,00  
 
Како докази за трошење на средствата 
доставени се авторски договори и 
фактури, а нема докази за префрлени 
средства од жиро сметката на 
здружението. 
Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение. 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

10 Извиднички 
одред 
„Димитар 
Влахов“  
Велес 

Младинско-
економска 
самопомош 

Цел: Промовирање на младинското 
самовработување и искористување на 
природните ресурси и подзаборавените стари 
занаети и создавање на одговорност кај младите 
кои пристапиле во извидничкото движење. 
Активности: 
- Прес конференција за промовирање на 

Проектот; 
- Промоција на Проектот на ТВ Канал 21; 
- Промоција на Проектот на Радио; 
- Подготовка на радио џинг и ТВ спот; 
- Анкетирање на 100 млади лица од Велес; 
- Емитување на радио-џингл и ТВ спот; 
- Пишување и објавување на текст во ,,Вечер“; 
- Испраќање дописници до учесниците на 

првиот камп на тема-,,Да не се заборави“. 

05.01.-
25.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.................................              0,00 
- Патни трошоци.......................  123.015,00  
- Опрема........................................    38.468,00 
- Канцелариски материјал..    11.330,00 
- Други директни трошоци.    18.915,00 
- Индиректни трошоци........    35.363,00 
- Специфични трошоци........   69.620,00 
- Вкупно......................................... 296.711,00  
 
Како докази за трошење на средствата 
доставени се фактури и фискални 
сметки, а нема докази за префрлени 
средства од жиро сметката на 
здружението. 
Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение. 

11 Здружение на 
граѓани 
Космос  

Богатствата на 
Кратово како 
економски ресурс 

Цел: Подобро запознавање на граѓаните пред се 
од кратовскиот регион, но и пошироко, за 
традиционалните културни вредности. 

01.01.-
30.04.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Кратово за туристичка 
атракција 

Активности: 
- Проучување на археолошките наоди од 

различни периоди, архитектонски 
споменици, иконописи, копаничарство; 

- Собирање на податоци преку фотографирање 
и документирање на обработените места; 

- Анализа и обработка на податоците; 
- Дизајнирање на веб-страна и внесување на 

претходно обработените податоци во 
електронска форма. 

- Вработени..........................       138.050,00 
- Патни трошоци..............          37.000,00  
- Опрема................................                   0,00 
- Канцелариски материјал      6.500,00 
- Други директни трошоци.   18.450,00 
- Индиректни трошоци.....      32.000,00 
- Специфични трошоци....      68.000,00 
- Вкупно........................................ 300.000,00  
 
Како докази за трошење на дел од 
средствата доставени се само фискални 
сметки кои не соодветствуваат на 
активностите од Проектот. 

12 Граѓанско 
здружение 
„Ден на дрвото 
- засади ја 
својата 
иднина!“  
Скопје 

Еднодневни 
масовни акции за 
пошумување на 
Република 
Македонија 

Цел: Пошумување на голините и опожарените 
површни во Република Македонија. 
Активности: 
Еднодневни масовни акции за пошумување 

01.01.-
30.11.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вкупно..................................................300.000,00  

 
Нема детален извештај за финансискиот 
дел од проектот. Во Предлог-буџетот за 
проектот побарани се 312.500 денари за 
ставката Вработени, а се доставени 
докази за потрошени 108.381,00 денари. За 
преостанатите средства се доставени 
докази  (налози за исплата) за други 
намени (завршна сметка, постер, 
материјални трошоци и сл.) 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

13 Здружение 
Доверба  
Куманово 

Рурален развој 
преку културни 
обележја во 
кумановско 

Цел: Развивање на европската димензија на 
обука за млади луѓе од рурална средина со фокус 
на туристичкиот сектор преку подобрување на 
квалитетот на услугите во областа на туризмот и 
зголемување на конкурентноста на ранливите 
групи на пазарот на трудот кои ќе работат кон 
подобрување на културното, историското и 
еколошкото наследство на регионот на општина 
Старо Нагоричане. 
Активности: 
- Јавен повик во медиуми за избор на учесници 

на проектот; 
- Интервју со кандидатите кои се пријавиле на 

конкурсот за аниматори за туристички 
настани во општина Старо Нагоричане; 

- Обука на различни теми; 
- Изработка на веб локација; 
- Изработка и издавање на 1000 двојазични 

(македонско-англиски) брошури за 
карактеристиките на заедницата; 

- Отворање на ,,Етно-соба“. 
Одржана е една дополнителна работилница, а 
наместо една планирана ТВ емисија имало 
снимен материјал кој потоа бил презентиран на 
локална телевизија, електронски весници и 
национални телевизии. 
На покана на здружението, претставник од 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...........................................   64.000,00 
- Патни трошоци..................................   76.189,00  
- Опрема..................................................... 17.599,00 
- Канцелариски материјал.............    5.228,00 
- Други директни трошоци............  10.262,00 
- Индиректни трошоци.....................  12.979,00 
- Специфични трошоци................... 113.729,00 
- Вкупно.................................................. 299.986,00  
 
Вкупната вредност на проектот е 
350.000,00 денари. Здружението 
учествува со 50.000,00 денари, а Владата 
со 300.000,00 денари. 
Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение. 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Одделението за соработка со невладини 
организации присуствуваше на последната 
активност од проектот. 

14 Организација 
на жени 
турчинки во 
Република 
Македонија 
ДЕРЈА  
Скопје 

Стоп за семејното 
насилство врз 
жените 

Цел: Подигање на свеста на граѓаните за 
постоење на насилство врз жената и потребата 
од преземање чекори за решавање на овој 
проблем. 
Активности: 
- Формирање на проектен тим; 
- Изработка на детален план за 

имплементација на предвидени проектни 
активности; 

- Организација и одржување на дводнеен 
семинар за зајакнување на капацитетите на 
проектниот тим; 

- Организирање на тркалезна маса; 
- Селекција на кандидати; 
- Формирање групи; 
- Подготовка и печатење на информативен 

флаер; 
- Подготовка на анкетни листови; 
- Организирање на работилници. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................ 122.000,00 
- Патни трошоци...........................    20.550,00  
- Опрема...............................................              0,00 
- Канцелариски материјал........    19.455,00 
- Други директни трошоци.......              0,00 
- Индиректни трошоци...............              0,00 
- Специфични трошоци..............  137.995,00 
Вкупно.................................................     300.000,00 

15 Здружение 
Македонски 
Егеј  
Штип 

Културниот 
идентитет - 
симбол на нашиот 
народ 

Цел: Подигање на света на младите за 
културниот идентитет и за значењето на 
националните богатства. 
Активности: 
- Презентација на проектот пред претставници 

01.03.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени .........................................  110.500,00 
- Патни трошоци................................ 157.000,00   
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

на Општина Штип; 
- Информирање на претставници на Општина 

Пустец и основното училиште за посета на 
Средновековниот град-тврдина Исар и 
Археолошко наоѓалиште Баргала; 

- Назначување на одговорни лица-предавачи и 
останат персонал за спроведување на 
Проектот; 

- Предавања за историјата, значењето, 
пронајдените артефакти, посети на 
Средновековниот град-тврдина Исар и 
Археолошко наоѓалиште Баргала; 

- Медиумска покриеност и промотивни 
активности; 

- Подготвување на брошури. 

- Опрема....................................................    8.000,00 
- Канцелариски материјал...........    11.000,00 
- Други директни трошоци..........      9.000,00 
- Индиректни трошоци.................               0,00 
- Специфични трошоци...............     80.500,00 
- Вкупно.................................................. 376.000,00  
 
Вкуната вредност на проектот е 
376.000,00 денари, од кои здружението 
учествува со 76.000,00 денари. 

16 Центар за 
детска и 
младинска 
иницијатива 
ВИДЕЛИНА  
Прилеп 

Нов дизајн на 
природните 
извори од 
општина Прилеп 

Цел: Обезбедување адекватен пристап до 
изворите со вода, нивно уредување и одржување, 
анимирање на јавноста за постојните извори на 
вода и подигање на свеста за значењето и 
зачувувањето на водите. 
Активности: 
- Координативен состанок, формирање 

координативно тело; 
- Прес конференција; 
- Снимање на состојбата; 
- Теренски активности; 
- Засадување на дрвца; 

12.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..........................................    44.550,00 
- Патни трошоци................................   19.000,00  
- Опрема...................................................            0,00 
- Канцелариски материјал............    6.970,00 
- Други директни трошоци............    8.313,00 
- Индиректни трошоци...................            0,00 
- Специфични трошоци................ 220,387,00 
Вкупно...................................................... 299.220,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

- Печатење флаер; 
- Промоција на работата на – Виделина. 

 
17 Ромски 

едукативен 
центар 
Амбрела 
Скопје 

Јас сум совршен Цел: Интеграција на децата Роми со посебни 
потреби во општина Шуто Оризари. 
Активности: 
- Третмани по терапевтско пливање; 
- Спроведување на работилници; 
- Дебата со учесници-родители, претставници 

на институции и невладини организации. 
Наместо планираните 6 третмани по терапевтско 
пливање биле спроведени 15, а наместо 2 дебати 
се спровела една завршна дебата. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...........................................  113.300,00 
- Патни трошоци.................................   10.800,00  
- Опрема..................................................   26.000,00 
- Канцелариски материјал..........    40.200,00 
- Други директни трошоци..........    13.860,00 
- Индиректни трошоци..................    14.000,00 
- Специфични трошоци.................    81.840,00 
Вкупно.................................................     300.000,00 

18 Здружение на 
граѓани за 
демократија 
Тогетхер 
Мацедониа  
Битола 

НВО – 
Инфоцентар 

Цел: Вмрежување на активните граѓански 
организации во регионот и заедничко делување 
како и охрабрување на граѓаните за вклучување 
во активностите на невладиниот сектор. 
Активности: 
- Отворање на канцеларија (техничка и 

логистичка поддршка); 
- Консултирање за изработка на проекти; 
- Консултирање околу истражувањето на 

интересите и аплицирањето за грантови; 
- Медиумска промоција. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..........................................  219.222,00 
- Патни трошоци...............................     80.778,00  
- Опрема.................................................               0,00 
- Канцелариски материјал........                 0,00 
- Други директни трошоци........                0,00 
- Индиректни трошоци................                0,00 
- Специфични трошоци..............                 0,00 
Вкупно..................................................    300.000,00 

19 Организација 
на жените на 

Убавите нешта се 
во мали пакувања 

Цел: Промовирање на македонското културно и 
историско наследство во Хрватска, Словенија и 

01.01.-
31.05.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Свети Николе 
Свети Николе 

- Запознај ја 
Македонија 

Италија. 
Активности: 
- Контакти со локалните координатори од 

партнер организации од Хрватска, Словенија 
и Италија; 

- Формирање на група учесници од Република 
Македонија за презентирање на 
македонското културно наследство; 

- Набавка на промотивен и информативен 
материјал; 

- Прибирање на податоци и фотографии, 
подготовка и печатење на брошури; 

- Организирање на превоз и сместување на 
учесниците од Република Македонија; 

-  Набавка и подготовка на традиционална 
храна и пијалоци; 

- Одржување на културните настани во 
Хрватска, Словенија и Италија. 

Структура на расходи: 
- Вработени............................................   83.001,00 
- Патни трошоци................................. 175.249,00  
- Опрема.......................................................         0,00 
- Канцелариски материјал............             0,00 
- Други директни трошоци...........      5.881,00 
- Индиректни трошоци..................              0,00 
- Специфични трошоци.................    35.800,00 
Вкупно..................................................... 299.931,00 

20 Здружение за 
заштита и 
развој на 
руралните 
простори 
ИЗВОР  
Кичево 

Ресурси и 
можности за 
развој на Кичевско 
Сувополе 

Цел: Подигање на нивото на запознавање на сите 
кои живеат на просторот на Кичевско Сувополе 
со потребата од одржливо управување со 
природните ресурси, заштита на самата природа, 
а во тој контекст и соодветно планирање на 
просторот. 
Активности: 
- Подготвителни активности; 
- Избор и припрема на тимот за работа; 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................... 110.000,00 
- Патни трошоци..............................    50.000,00 
- Опрема.................................................               0,00 
- Канцелариски материјал..........    53.000,00 
- Други директни трошоци.........     15.000,00 
- Индиректни трошоци.................     15.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

- Елаборација на локации и мотиви; 
- Реализација на терен; 
- Научна обработка, завршни активности. 

- Специфични трошоци...............     57.000,00 
- Вкупно.................................................. 300.000,00  
 
Вкупниот буџет на Предлог-проектот 
изнесува 372.000,00 денари, од кои 
здружението учествува со 72.000,00 
денари. 
За голем дел од потрошените средства 
како докази користени се само фактури и 
Налози за службени плаќања, а нема 
докази за префрлени средства од жиро 
сметката на здружението. 

21 Здружение за 
хуманитарни 
активности 
Синергија 
Штип 

ЛЕС - Логопедски 
едукативен 
софтвер 

Цел: Креирање на иновативен пристап во 
логопедскиот третман со примена на ИКТ за да 
се обезбеди мотивираност кај учениците со 
артикулаторни проблеми за активно учество во 
корективните третмани, преку искористување на 
можностите што ги нуди ИКТ. 
Активности: 
- Формирање на примерок за истражувањето; 
- Спроведување на тестирање кај децата од 

предучилишна возраст; 
- Креирање на логопедски едукативен софтвер; 
- Подготвување и печатење на прирачник за 

користење на софтверот; 
- Реализација на обука; 
- Подготвување на веб презентација; 

01.01.-
31.10.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................... 192.100,00 
- Патни трошоци................................             0,00  
- Опрема...................................................             0,00 
- Канцелариски материјал...........     5.600,00 
- Други директни трошоци..........    16.300,00 
- Индиректни трошоци..................   50.000,00 
- Специфични трошоци.................    21.592,00 
Вкупно..................................................... 285.592,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

- Дистрибуција на логопедскиот едукативен 
софтвер; 

- ТВ промоција на проектните активности; 
- Подготвување наративен и финансиски 

извештај. 
На барање на здружението, Генералниот 
секретаријат со акт бр.28-84/3 од 13.05.2014 
година одобри продолжување на рокот за 
реализација на проектот до 31.08.2014 година. 

22 Хуманитарно 
здружение за 
помош и 
поддршка на 
лица со 
посебни 
потреби 
Бравура 
Кооператива  
Делчево 

Регионално 
партнерство за 
еднакви можности 

Цел: Подобрување на квалитетот на живеење на 
лицата со посебни потреби во Брегалничкиот 
регион, преку градење на еднакви можности за 
социјална инклузија во заедницата. 
Активности: 
- Формирање на координативен тим; 
- Формирање на работни групи; 
- Иницијална средба и состанок; 
- Работни активности на групата;  
- Дводневна работилница;  
- Работни средби и посети; 
- Презентација на претставниците на ЛЕР; 
- Еднодневна работилница; 
- Печатење на промотивен материјал. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................ 145.200,00 
- Патни трошоци.............................   50.000,00  
- Опрема..............................................               0,00 
- Канцелариски материјал.....      14.000,00 
- Други директни трошоци......     15.800,00 
- Индиректни трошоци.............                0,00 
- Специфични трошоци............     75.000,00 
Вкупно...............................................        299.800,00 

23 Здружение 
Свет Крст 
Виница 

Туристички водич 
за Виница 

Цел: Промовирање на културно – туристичките 
потенцијали и настани во општината преку 
издавање на информативен албум преведен на 
англиски јазик со цел запознавање и 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...........................................   59.253,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

привлекување на пошироката јавност. 
Активности: 
- Формирање на тим за имплементација; 
- Избор на лице за спроведување на 

активностите; 
- Собирање на материјал за водичот, превод 

дизајн, печатење на туристичкиот водич; 
- Промоција на проектот (реализирана на 

13.07.2014 година). 

- Патни трошоци................................             0,00 
- Опрема.................................................... 101.726,00 
- Канцелариски материјал............   12.767,00 
- Други директни трошоци...........             0,00 
- Индиректни трошоци..................              0,00 
- Специфични трошоци.................  126.630,00 
Вкупно..............................................         300.376,00 

24 Центар за 
помош и 
интегрирање 
на недоволно 
развиените и 
развиените 
подрачја во 
граѓанското 
општество 
Кичево, НВО 
Центар  
Кичево 

Унапредени 
работнички права 
= повисок процент 
на вработеност на 
жените 

Цел: Целта на проектот е јакнење на свеста кај 
жените за практикување на работничките права 
но и создавање простор за нивно унапредување. 
Активности: 
- Информативна сесија;  
- Спроведување на анкетен прашалник; 
-  Теренски дебати. 

01.01.-
31.03.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени............................................. 113.700,00 
- Патни трошоци..................................  36.200,00  
- Опрема...................................................             0,00 
- Канцелариски материјал...........   40.000,00 
- Други директни трошоци...........             0,00 
- Индиректни трошоци..................              0,00 
- Специфични трошоци................   110.100,00 
- Вкупно................................................  300.000,00  
 
За поголем дел од средствата не се 
доставени фактури за одделните ставки 
од буџетот,  со доставените докази за 
трошење на средствата не може да се 
утврди нивниот износ по одделните 
ставки. 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

25 Здружение на 
уметници 
ракотворци 
Македонски 
ракотворби 
Битола 

Колонија на 
уметници 
ракотворци од 
различна 
културна и 
етничка 
припадност 

Цел: Унапредување на културната разноликост и 
меѓуетничките односи преку културна 
соработка. 
Активности: 
- Подготовки за одржување на колонија на 

уметници ракотворци од различна етничка 
припадност; 

- Одржување на петдневна колонија на 
уметници ракотворци од различна етничка 
припадност; 

- Печатење промотивни материјали; 
- Организирање на заедничка изложба на 

уметниците ракотворци учесници на 
колонијата. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени............................................ 147.000,00 
- Патни трошоци...................................  32.145,00 
- Опрема...................................................   16.649,00 
- Канцелариски материјал...........    12.387,00 
- Други директни трошоци..........    12.500,00 
- Индиректни трошоци....................            0,00 
- Специфични трошоци..................    79.319,00 
- Вкупно..............................................     300.000,00  
 
Дел од доказите за потрошени 
финансиски средства не соодветствуваат 
на активностите од Проектот. 
 

26 Здружение на 
студенти по 
право и млади 
правници 
Павел Шатев 
Кочани 

Креативно 
информирање на 
граѓаните од 
Источна 
Македонија 

Цел: Информирање на граѓаните од источниот 
дел на Македонија за целите на одредени 
политики и за можностите кои истите им ги 
нудат на граѓаните. 
Активности: 
Превоз на волонтери и експерти од здружението 
до населените места во источниот дел на 
Македонија и комуникација со граѓаните кои 
живеат во тие населени места, а се целна група 
на проектите кои ги спроведува здружението. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.........................................               0,00 
- Патни трошоци..............................               0,00  
- Опрема.................................................. 300.000,00 
- Канцелариски материјал.........                0,00 
- Други директни трошоци........                0,00 
- Индиректни трошоци................                0,00 
- Специфични трошоци...............                0,00 
Вкупно..................................................... 300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

27 Здружение за 
духовно 
обединување 
на Сетинци, 
Попадинци и 
Крушодари од 
Лерин во 
Македонија 
Скопје 

Културниот 
идентитет на 
Македонците по 
потекло од 
Егејскиот дел на 
Македонија како 
фактор за јакнење 
на довербата и 
коегзистенцијата 
меѓу 
македонскиот и 
грчкиот народ и 
нивните држави 
Македонија и 
Грција 

Цел: Афирмација на етничкиот, јазичниот и 
културниот идентитет, наследство и простор на 
Македонците од Егејскиот дел на Македонија. 
Активности: 
- Поставување на спомен плочи на локации 

каде се лекувале ранетите борци од 
граѓанската војна во Грција, Македонци и 
грци од 1946 до 1949 година во Јасеново и 
Катланово; 

- Одбележување на 65 години од 
прогонувањето на децата бегалци и 100 
години од Букурешкиот договор преку повеќе 
манифестации во текот на 2013 година во 
Скопје, Битола, Велес и Штип; 

- Организирано собирање на фотографии и 
документи по повод новата поставка која се 
организира во музејот на Македонија; 

- Организирање на турнеја на културно-
уметничкото друштво ,,Кочо Рацин“ во грција, 
во четири населени места со пет концерти. 

2013 
година 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вкупно............................................ 368.163,00  
 
Расходите се прикажани во вид на 
трошоци во вкупен износ од 368.163,00 
денари, но не може да се утврди кои 
ставки се финансирани од Владата, а кои 
од партиципација на здружението, 
донации или други извори. 

28 Здружение за 
еднакви 
можности 
Семпер  
Битола 

Ропство е 
забрането, сите 
човечки суштества 
се слободни 

Цел: Намалување на ранливоста на младите за 
трговија со луѓе, подигнување на свеста за 
проблемот, давање придонес во 
имплементацијата на националната Стратегија 
за борба против трговија со луѓе и намалување на 
бројот на жртвите на трговија со луѓе во 
Република Македонија. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................... 113.850,00 
- Патни трошоци................................   10.932,00  
- Опрема..................................................             0,00 
- Канцелариски материјал.........    10.827,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Активности: 
- Доставување информативни писма за 

реализација на проектот; 
- Еднодневна работилница за претставниците 

од Локалниот комитет за борба против 
трговија со луѓе во Битола; 

- Подготовка на информативно-едукативен  
материјал; 

- Реализација на 6 отворени трибини; 
- Организирање на јавен настан за 

одбележување на светскиот ден на ропството 
(2-ри декември); 

- Документирање на активностите од проектот.  
Дополнително била реализирана една трибина и 
наместо јавен настан била реализирана 
еднодневна работилница. 
На покана на здружението, претставник од 
Одделението за соработка со невладини 
организации присуствуваше на еднодневната 
работилница. 

- Други директни трошоци........     11.390,00 
- Индиректни трошоци.................   66.300,00 
- Специфични трошоци................    86.701,00 
- Вкупно................................................. 300.000,00  
  
Еден дел од доказите за трошење на 
средствата кои се однесуваат на првата 
фаза од проектот (за периодот јануари-
март 2014 година) се доставени во прилог 
на Тримесечниот извештај за реализација 
на проектот, а другиот дел докази кои се 
однесуваат за втората фаза од проектот 
(за периодот април-јуни 2014 година), се 
доставени во прилог на Завршниот 
извештај. 

29 Полио Плус - 
движење 
против 
хендикеп  
Скопје 

Еднакви 
можности за 
вработување 

Цел: Да се промовира целосната инклузија и да 
се зајакне учеството на лицата со хендикеп во 
општеството, во согласност со Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп на Обединетите 
нации, преку развивање на нови политики со кои 
ќе се осигури почитување и спроведување на 
правата на лицата со хендикеп. 

01.07.-
30.11.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................................   0,00 
- Патни трошоци.......................................   0,00  
- Опрема.........................................................    0,00 
- Канцелариски материјал..................   0,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Активности: 
- Организирање на 5 јавни дебати во врска со 

иницијативата за подготвување на нов 
системски закон за вработување на лица со 
хендикеп; 

- Организирање на 1 јавно сослушување во 
врска со иницијативата (предлог-закон) за 
вработување на лица со хендикеп. 

- Други директни трошоци.................    0,00 
- Индиректни трошоци.........................   0,00 
- Специфични трошоци.............  300.000,00 
- Вкупно............................................ 300.000,00  
 
Како докази за потрошени средства 
користени се само фактури, а нема 
докази за префрлени средства од жиро 
сметката на здружението. 

30 Здружени за 
еднакви 
можности 
Езерка 
Струга 

Кажи не за 
трговија со луѓе 
Информирај се!!! 

Цел: Континуирано продолжување на превенции 
и едукација за подигање на јавната свест на 
младите за феноменот на трговија со луѓе, 
продолжување на борбата против криминалот и 
корупцијата и зајакнување на довербата на сите 
заедници во полицијата. 
Активности: 
- Одржување на работилници и тркалезни 

маси со претставници од Советите за 
превенција на локалните самоуправи, 
вработените во текстилниот, градежниот, 
земјоделскиот и угостителскиот сектор, 
млади на возраст од 12 до 30 години, ризични 
групи, дисфункционални семејства и ромска 
популација; 

- Печатење на пропаганден материјал. 
Активностите се продолжиле со 3 трибини во 
општина Дебарца со ученици и родители од 

3.01.-
3.07.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................... 2 19.998,00 
- Патни трошоци..............................   13.900,00  
- Опрема........................................................    0,00 
- Канцелариски материјал..................   0,00 
- Други директни трошоци.................    0,00 
- Индиректни трошоци..........................   0,00 
- Специфични трошоци.......          66.102,00 
- Вкупно................................................ 300.000,00  
 
Како докази за потрошените средства 
делумно се доставени изводи од банка, 
фактури и уплатници. 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

селата Злести, Лешани и Ботун. 
31 Здружение за 

помош и 
поддршка на 
деца и 
семејства под 
ризик За 
среќно 
детство 
Скопје 

Психолошка 
помош, 
советување и 
терапија на жени 
и деца жртви на 
трговија со луѓе, 
згрижени во 
Државниот центар 
за лица жртви на 
трговија со луѓе 

Цел: Обезбедување на психолошка помош, 
советување и терапија на жртвите на трговија со 
луѓе сместени во Државниот центар за лица 
жртви на трговија со луѓе во Скопје, 
надминување на тревматските искуства и 
подобрување на менталното функционирање, 
како и зајакнување на способностите на жртвите 
за успешна ресоцијализација и реинтеграција во 
општеството. 
Активности: 
- Спроведување на напредни обуки на тимот за 

работа со случаи на жртви со специфични 
проблеми (посебни потреби, зависност); 

- Спроведување на обука за работа со 
семејствата на жртвите; 

- Подготвување на програми за работа со 
жртвите; 

- Спроведување на индивидуално советување и 
терапија за надминување на стресот и 
ублажување на психичките трауми; 

- Репатријација – враќање на жртва во 
нејзината матична земја – Романија; 

- Размена на добри практики помеѓу тимовите 
кои работат во прифатни центри во други 
земји; 

-  Спроведување супервизија, мониторинг и 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................... 276.000,00 
- Патни трошоци................................              0,00  
- Опрема..................................................              0,00 
- Канцелариски материјал...........              0,00 
- Други директни трошоци.........     23.976,00 
- Индиректни трошоци.................               0,00 
- Специфични трошоци...............                0,00 
Вкупно................................................... 299.976,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

евалуација на работата на психолошкиот тим; 
- Одржување на координативни состаноци. 

 
32 Здружение за 

акција против 
насилство и 
трговија со 
луѓе Отворена 
порта 
Скопје 

Сместување и 
психо-социјална 
поддршка на 
жртвите од 
трговија со луѓе 

Цел: Обезбедување на заштита и економско 
јакнење на жртвите од трговија со луѓе преку 
поддршка за функционирање на државното 
прифатилиште. 
Активности: 
- Обезбедување на хуманитарна помош; 
- Медицинска помош; 
- Специјализирана психолошка помош; 
- Правно советување; 
- Образование и дополнителна професионална 

квалификација; 
- Советување и информирање за правилата, 

принципите на прифатилиштето - Центарот и 
видот на услугите; 

- Координација и соработка со релевантни 
организации и институции; 

- Евалуација на услугите во прифатилиштето – 
Центарот. 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................... 317.203,00 
- Патни трошоци................................              0,00  
- Опрема..................................................              0,00 
- Канцелариски материјал...........              0,00 
- Други директни трошоци.........               0,00 
- Индиректни трошоци.................               0,00 
- Специфични трошоци...............                0,00 
Вкупно...................................................    317.203,00 
 
Вкупната вредност на проектот е 
317.203,00 денари, од кои здружението 
учествува со 17.203,00 денари. 

33 Здружение на 
граѓани 
Хуманитарно 
здружение 
Скопска Црна 
Гора 

Обука на лица со 
хендикеп од 
областа на 
информатичката 
технологија 

Цел: Подобрување на компјутерските вештини 
на 20 лицата со хендикеп во сферата на 
информатиката во општина Чучер Сандево. 
Активности: 
- Приспособување на просториите; 
- Објавување на соопштенија; 

01.02.-
31.05.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вкупно.....................................300.000  
 
Нема детален извештај за финансискиот 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Чучер Сандево - Селекција на 20 лица; 
- Формирање на групи; 
- Набавка на опрема; 
- Ангажирање на обучувач; 
- Подготовка на програмата за обука; 
- Обезбедување на транспорт; 
- Обука. 
Почетокот на проектот бил пролонгиран поради 
потребата од преадаптација на објектот во кој е 
реализиран проектот. 

дел од проектот. Во прилог не се 
доставени  докази за потрошените 
финансиски средства. 

34 Здружение за 
негување на 
националните, 
верските и 
културните 
традиции на 
припадниците 
на дел од 
српскиот 
народ кој 
живее во 
Република 
Македонија - 
Српски 
културен 
центар  
Скопје 

Културно 
наследство 

Цел: Младите ученици од српска националност, 
но и од другите националности подобро да се 
анимираат за да се запознаат со културното 
наследство на Србија. 
Активности: 
- Посета на едукативниот тим на основни 

училишта и одржување на предавања; 
- Разгледување на знаменитости. 
Поради лоши временски услови дошло до измена 
на планот за посета на ОУ Светозар Марковиќ во 
Старо Нагоричане, ОУ Браќа Рибар во Табановци, 
како и црквата Св. Ѓорѓија и манастирот Забел во 
Старо Нагоричане. Овие активности се 
реализирале во спортската сала Партизан во 
Куманово. 

Септември 
2013 год. 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.........................................  132.114,00 
- Патни трошоци...........................    113.379,00  
- Опрема...............................................              0,00 
- Канцелариски материјал.......              0,00 
- Други директни трошоци......               0,00 
- Индиректни трошоци..............               0,00 
- Специфични трошоци............      54.507,00 
- Вкупно.................................................  300.00,00  
 
Вкупната вредност на проектот е 
727.980,00 денари. Здружението од 
Владата побарало 387.966,00 денари и во 
Предлог-буџетот од проектот има 
предвидено 66.500,00 денари за ставките-
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Канцелариски материјал, Други 
директни трошоци и Индиректни 
трошоци. Од Завршниот финансиски 
извештај кој го има доставено 
здружението се гледа дека за овие ставки 
нема потрошено средства, а доставени се 
докази за потрошени средства за 
ставките-Вработени, Патни трошоци и 
Специфични трошоци. 

35 Центар за 
демократски 
развој РИТО 
Дебар 

Поддршка за 
индивидуален 
развој 

Цел: Обучување на младите од дебарскиот 
регион со вештини и знаења за пристап на 
пазарот на трудот и изнаоѓање начин за 
самовработување. 
Активности: 
- Формирање на тим за реализација на 

проектот; 
- Формирање на целна група; 
- Информирање за целите и активностите на 

проектот; 
- Печатење на пропаганден материјал и 

промовирање на проектот; 
- Одржување на работилници. 

01.01.-
31.07.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................... 179.820,00 
- Патни трошоци.............................             0,00  
- Опрема...................................................         0,00 
- Канцелариски материјал.......              0,00 
- Други директни трошоци......    16.302,00 
- Индиректни трошоци.............  107.180,00 
- Специфични трошоци............               0,00 
- Вкупно............................................... 303.302,00  
 
Потрошените средства по ставки се 
прикажани според Завршниот извештај 
кој го има доставено здружението, но дел 
од доказите за потрошени средства не 
соодветствуваат со класификацијата на 
трошоците по одделните ставки 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

предвидена во Предлог-буџетот на 
проектот. 
 

36 Книжевен 
клуб Јехона е 
Карадакут  
Куманово 

Книжевниот 
културен 
идентитет на 
Карадак 

Цел: Запознавање на културните особености на 
географскиот регион ,,Карадак“ преку 
книжевноста и заштитата на културното и 
духовното наследство. 
Активности: 
- Организирање на литературен конкурс за 

средните училишта; 
- Организирање на научно-литературна 

трибина во Центар за култура ,,Трајко 
Прокопиев“ во Куманово. 

01.09.-
31.12.2013 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени......................................... 117.000,00 
- Патни трошоци.............................             0,00  
- Опрема................................................   51.980,00 
- Канцелариски материјал........   20.220,00 
- Други директни трошоци.........   81.136,00 
- Индиректни трошоци...............              0,00 
- Специфични трошоци..............   27.080,00 
- Вкупно............................................... 297.416,00  
 
Во ставката-Други директни трошоци 
пресметани се и Банкарските услуги во 
износ од 1.136,00 денари. Неискористени 
се 2.584,00 денари. Кај ставките постои 
разлика во однос на побараните 
финансиски средства во Предлог-буџетот 
за проектот и потрошените финансиски 
средства, односно извршени се 
пренамени на средства, без претходно 
писмено одобрение. 

37 Здружение 
ЛАСЕР ТДП 

Поблиску до 
европските 

Цел: Афирмација на процесот на интегрирање 
кон ЕУ преку запознавање на младите со 

01.01.-
30.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

Тетово интеграции можностите за користење на фондовите 
Европската унија за напредокот на Република 
Македонија и побрз влез во ЕУ. 
Активности: 
- Подготвителни активности; 
- Одржување на 7 работилници во 

универзитетите; 
- Објавување на конкурс за најдобар есеј; 
- Одржување на презентации; 
- Тестови на знаење за институциите на 

Европската Унија; 
- Одржување на квиз натпревар; 
- Евалуација на проектот. 

Структура на расходи: 
- Вработени........................................              0,00 
- Патни трошоци............................    24.000,00  
- Опрема..............................................               0,00 
- Канцелариски материјал.......              0,00 
- Други директни трошоци......      6.240,00 
- Индиректни трошоци.............   132.000,00 
- Специфични трошоци..............  137.760,00 
- Вкупно............................................... 300.000,00  
Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение. 

38 Младински 
граѓански 
комитет 
Дебар МГК 
Дебар 

Едукација и 
информација на 
младите 

Цел: Подобрување на условите за 
самовработување на 300 млади лица од општина 
Дебар и Центар Жупа, преку формирање база на 
податоци и обука на 100 млади во период од 8 
месеци. 
Активности: 
- Почетен состанок; 
- Изработка на веб страна; 
- Формирање на листа на учесници; 
- Одржување на работилници; 
- Одржување состаноци со Центарот за 

01.01.-
31.07.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................... 120.000,00 
- Патни трошоци..............................   14.300,00  
- Опрема................................................             0,00 
- Канцелариски материјал........    10.120,00 
- Други директни трошоци........             0,00 
- Индиректни трошоци...............              0,00 
- Специфични трошоци............... 156.665,00 
- Вкупно............................................... 301.085,00  
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

вработување и Бизнис секторот; 
- Дизајнирање и печатење на пропаганден 

материјал; 
- Прес конференција; 
- Подготвување на Извештај за спроведените 

активности. 
Поради одржување на парламентарните избори, 
изменет е временскиот распоред на обуките. 

 
Кај дел од ставките постои разлика во 
однос на побараните финансиски 
средства во Предлог-буџетот за проектот 
и потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение.  
Во ставките-Патни трошоци и 
Канцелариски материјали за дел од 
потрошените средства е плаќано во 
готово (како докази се користени 
фактури и фискални сметки), а нема 
докази за префрлени средства од жиро 
сметката на здружението. Дел од 
сметките не се читливи. 

39 Здружение 
Јосиф Багери 
Тетово 

Уметноста не 
познава граници 

Цел: Промоција на културниот идентитет и 
културното наследство во функција на 
препознатливост на Република Македонија во 
меѓународни рамки преку спроведување на 
младинска ликовна колонија. 
Активности: 
- Набавка на материјали за сликање; 
- Подготовка на средства за работа; 
- Контакти со ученици и професори од 

средните училишта; 
- Прес конференција; 

8 месеци Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени......................................               0,00 
- Патни трошоци............................       5.900,00  
- Опрема..............................................     21.600,00 
- Канцелариски материјал.......              0,00 
- Други директни трошоци......               0,00 
- Индиректни трошоци..............               0,00 
- Специфични трошоци............   272.500,00 
- Вкупно.............................................. 300.000,00  



      

30 
 

 
Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

- Одржување на средби со професори; 
- Одржување на меѓународна младинска 

ликовна колонија; 
- Дизајнирање и печатење на каталог и 

плакати во боја; 
- Одржување радио и телевизиски емисии; 
- Одржување на ликовни изложби. 

 
Потрошените средства по ставки се 
прикажани според Завршниот извештај 
кој го има доставено здружението, а сите 
трошоци по одделните ставки се врз 
основа на само еден Договор склучен 
помеѓу здружението и еден правен 
субјект кој ја има извршено целокупната 
организација и имплементација на 
предвидените активности. Притоа, како 
доказ за трошењето на средствата 
доставен е Извод од банка-плаќање по 
основ на промет на производи и стоки 
помеѓу правни субјекти во износ од 
297.950,00 денари. 

40 Организација 
на жени 
Радика  
Скопје 

Река-културна 
вредност, раритет 
и разноликост 

Цел: Зачувување и ревитализација на локалното 
културно наследство и културните вредности, 
обичаи, песни, легенди како и презентација и 
промоција на специфичностите на 
традиционалната кујна на Реканскиот крај. 
Активности: 
- Одржување на Информативен состанок; 
- Одржување на 4 едукативни работилници; 
- Одржување на 2 изложби; 
- Печатење на брошура. 
Зголемен е бројот на активности, наместо 3 се 
одржале 4 едукативни работилници и еден 

1.12.2013-
1.06.2014 

Доделени средства:                300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени......................................... 140.798,00 
- Патни трошоци.............................    33.178,00 
- Опрема................................................             0,00 
- Канцелариски материјал........    13.122,00 
- Други директни трошоци.......    14.635,00 
- Индиректни трошоци...............              0,00 
- Специфични трошоци.............    99.904,00 
- Вкупно................................................. 301.637,00  
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет 
(во денари) 

информативен состанок. Здружението учествува со сопствени 
средства од 1.637,00 денари. Кај дел од 
ставките постои разлика во однос на 
побараните финансиски средства во 
Предлог-буџетот за проектот и 
потрошените финансиски средства, 
односно извршени се пренамени на 
средства, без претходно писмено 
одобрение. 

 


