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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

за 2012 година1 

1. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2012 година 
(„Службен весник на РМ“ бр.14/2012 и 144/2012) 

2. Oдлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2012 година наменети за 
финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.162/2012) 

 

 
Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

1 Организација 
на жените на 
општина Свети 
Николе (ОЖО 
Свети Николе) 
 

Зголеми ги своите 
вредности - 
едуцирај се 

Цел: Придонес кон зајакнување на капацитетите 
и стекнување на дополнителни вештини на 
младите невработени лица од општина Свети 
Николе, заради зголемување на конкурентноста 
на пазарот на трудот согласно побарувачката за 
работна сила. 
Активности: 
- Подготвителна фаза (изработка на 

соопштенија, формирање на целни групи, 
контакти со едукаторите за реализирање на 
работилниците и обуките, подготовка и 
печатење на едукативен материјал, набавка на 
дидактички материјал за реализирање на 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................... 133.728,00 
- Патни трошоци.............................. 6.908,00 
- Опрема........................................................0,00 
- Канцелариски материјал................ 0,00 
- Други директни трошоци.........16.123,00 
- Индиректни трошоци.................14.183,00 
- Специфични трошоци.............128.856,00 
Вкупно..................................................299.798,00 

                                                 
1 Податоците за проектите се прикажани согласно Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите за 2012 година, бр.42-2598/1, разгледан од Владата на Република Македонија на 195. седница, одржана на 2.4.2014 година 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

работилниците и обуките) 
- Реализациона фаза (едукативни работилници, 

три дневни обуки за изработка на бизнис 
план, изработка и печатење на сертификати, 
медиумско покривање на проектните 
активности) 

- Завршна фаза 
2 Фондација 

Меморијален 
центар Никола 
Кљусев 
Скопје 

Толковен 
туристички водич 
„Учи и истражи ја 
Македонија“ 
Learn&Explore 
Macedonia 

Цел: Лесно запознавање на туристите со 
градовите во Македонија, позначајните 
обележја во самите градови, толкување на  
македонските културни обележја како 
традиционални јадења, носии низ времето. 
Активности: 

- Подготовка на соодветен текст и фотографија 
- Превод на текстот на англиски јазик 
- Подготовка за печат, дизајн и лого, изработка 

на корица 
- Печатење и завршна обработка 
- Дистрибуција и промоција. Толковниот водич 

ќе се дистрибуира заедно со специјално 
изработени полици за негово изложување. 
Доставен е до: рецепциите на поголемите 
хотели, аеродромите, музеите, ново 
отворените сувенирници 

01.03.-
30.09.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................... 30.000,00 
- Патни трошоци................................ 0,00 
- Опрема.................................................... 0,00 
- Канцелариски материјал............ 0,00 
- Други директни трошоци............ 0,00 
- Индиректни трошоци.................... 0,00 
- Специфични трошоци.......... 240.000,00 
- Вкупно.............................................270.000,00  
 
Преостанати неискористени се 30.000 
денари 

3 Коалиција на 
младински 
организации 

Формирање на 
Совет на млади во 
општина Теарце 

Зголемување на младинското учество во 
процесите на донесување одлуки и креирање 
политики преку воспоставување на 

01.01.-
31.12.2013 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

СЕГА 
Прилеп 

функционални институционални механизми во 
составот на локалната самоуправа на општина 
Теарце. 
Активности: 

- Координативни состаноци на проектниот тим 
- Состаноци со претставници на локалната 

самоуправа и Советот на општина Теарце 
- Состаноци со претседателот на Комисијата за 

статут и прописи 
- Усвојување на предложените измени на 

статутот за воспоставување на Совет на 
млади 

- Поддршка на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и назначување за 
подготовка на документацијата за 
воспоставување на Советот на млади 

- Воспоставување, функционирање и работа на 
Совет за млади 

- Воспоставување, функционирање и работа на 
Младински Парламент 

- Ориентациони средби со Младинскиот 
Парламент и Советот на млади 

- Обука за застапување и лобирање за 
членовите на Советот на млади 

- Поддршка и спроведување на младинска 
иницијатива 

- Промоција на проектот 

- Вработени...................................... 161.000,00  
- Патни трошоци.......................... 102.900,00 
- Опрема..................................................        0,00  
- Канцелариски материјал.......    3.578,00 
- Други директни трошоци......  12.550,00 
- Индиректни трошоци..................        0,00 
- Специфични трошоци.............. 19.622,00 
Вкупно.............................................   299.650,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

Рокот за спроведување на проектот од 31 август е 
продолжен до 31 декември 2013 година. 
 

4 Здружение за 
развој на 
ромската 
заедница 
СУМНАЛ 
Скопје 

Придонесот на 
Ромите во изградба 
на современото 
македонско 
општество 

Цел: Зајакнување на капацитетите за учество на 
младите Роми во јавниот и политичкиот живот 
како можност за промоција на позитивните 
аспекти на ромската култура и придонесот на 
Ромите во изградбата на современото 
македонско општество преку учество во 
професионалниот, јавниот и политичкиот живот. 
Активности: 

- Обука на тим од 10 млади волонтери на 
СУМНАЛ за видео продукција (избор на 
заинтересирани кандидати; подготвителна 
обука за очекувањата и стандрардите на 
работа; сет од 4 еднодневни обуки во траење 
од 4 часа за: креирање и спроведување јавни 
политики, видео продукција, обработка на 
аудио запис, монтажа и продукција на снимен 
материјал) 

- Снимање и продукција на документарен 
филм „Придонесот на Ромите во изградба на 
современото македонско општество“ . 
умножување, промоција и дистрибуција на 
ДВД во Скопје, Прилеп, Битола, Гостивар и 
Куманово. 
 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.....................................  96.000,00 
- Патни трошоци............................ 68.836,00 
- Опрема............................................   20.000,00 
- Канцелариски материјал........         0,00 
- Други директни трошоци...... 32.742,00 
- Индиректни трошоци.............. 20.163,00 
- Специфични трошоци.............62.300,00 
Вкупно.......................................        300.041,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

5 Здружение на 
граѓани за 
демократија 
Тогетхер 
Мацедониа 
Битола 

Заедно градиме 
иднина! 

Цел: Активирање и вклучување на граѓаните во 
Битола, а особено младите, промоција на 
волонтерството како битен фактор за промоција 
на европските вредности, како и подигнување на 
свеста кај младите и нивна социјализација и 
интегрирање во граѓанското општество, како и 
лично исполнување. 
Активности: 
- Трибина и работилница по повод 9 Мај, Ден на 

Европската унија 
- Цртање на 3Д графити и пријателски 

фудбалски натпревар по повод 12 Август, 
Интернационален ден на младите 

- 4 работилници за карате, танц, уметност и  
театар по повод 20 Ноември, 
Интернационален ден на детето 

- Еднодневно волонтирање и волонтерски марш 
по повод 5 Декември, Интернационален ден на 
волонтерството 

- 3 бесплатни интензивни курсеви за 
конверзација по анлиски јазик 

- 10 тематски работилници на различни теми во 
соработка со Центарот за кулура-Битола 

- ЕВС Европски волонтерски сервис 
(организацијата да прими и прати над 30 
волонтери) 

- 20 трибини и инфо сесии во образовни 

01.01.2012-
31.01.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 182.240,00 
- Патни трошоци............................. 80.441,00 
- Опрема...................................................      0,00 
- Канцелариски материјал....... 24.300,00 
- Други директни трошоци............     0,00 
- Индиректни трошоци.............. 30.000,00 
- Специфични трошоци....................    0,00 
Вкупно.............................................316.981,00  
 
Сопствено учество на организацијата: 
16.981 денари   
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

институции за млади од 15 до 30 години и 3 
прес конференции 

6 Здружение 
Форум за 
авангардна 
креативност 
ФАК 
Прилеп 

Културен инфо 
центар II - Парк на 
Револуцијата 

Цел: Отворање на културен инфо центар во 
Паркот на револуцијата во Прилеп, промоција на 
Прилеп како туристички центар, збогатување на 
туристичката понуда и привлекување на 
инвестиции за развој на туризмот. 
Активности: 

- Одржани средби на проектниот тим со 
претставници на целни групи (Министерство 
за култура, Факултет за туризам и историја на 
уметност, Институт за старословенска 
култура, Завод и музеј, туристички агенции, 
угостителски објекти, изработувачи на 
сувенири и ракотворби, претставници на 
алтернативен спортски туризам и др.) 

- Набавка на трафика и опремување на 
културниот инфо центар 

- Подготовка и печатење на брошура за 
културните потенцијали на Прилеп 

- Подготовка и печатење на културна мапа и 
разгледници 

- Набавка на сувенири и ракотворби  
- Формирање на база на податоци 

01.05.-
31.10.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................... 119.333,00 
- Патни трошоци............................ 20.000,00 
- Опрема..................................................       0,00 
- Канцелариски материјал...........      0,00 
- Други директни трошоци...........     0,00 
- Индиректни трошоци...................     0,00 
- Специфични трошоци........... 160.530,00 
- Вкупно............................................ 299.864,00  
-  
Вкупната вредност на проектот е 
388.740 денари, од кои општина 
Прилеп учествува со 86.600 денари 
 

7 Здружение за 
култура и 
уметност 

Фестивал 
ТАКСИРАТ - 
четиринаесетто 

Цел: Продуцирање на седумдневен фестивал со 
богата, актуелна, информативна и естетски 
возбудлива програма, со акцент на музиката и 

01.11.2012-
30.06.2013 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

ТАКСИРАТ 
Скопје 

издание перформансите во живо, како на домашни, така 
и на светски популарни изведувачи, 
привлекување на голем број посетители, 
унапредување на позитивната слика и имиџ на 
земјата на интернационално ниво и 
поттикнување на инвестиции и бизнис 
активности. 
Активности: 
Во периодот од 23 ноември до 8 декември 2012 
година беше реализиран фестивалот ТАКСИРАТ 
кој опфати 7 фестивалски вечери и 9 промотивни 
фестивалски забави . 
Во периодот од 23-25 ноември 2012 година е 
реализирана музичката конференција ПИН со 
учество на музички оператори од регионот и 
светот. 

- Вработени................................. 2.982.089,00 
- Патни трошоци...................... 1.854.668,00 
- Опрема............................................ 832.710,00 
- Канцелариски материјал....... 40.962,00 
- Други директни трошоци...... 16.000,00 
- Индиректни трошоци............... 54.556,00 
- Специфични трошоци......... 1.720.715,00 
Вкупно.........................................     7.501.700,00  
(од кои 300.000 ден. од Владата на 
Република Македонија во делот на 
промотивни активности, 3.241.700 ден. - 
проекти финансирани од ЕУ и 
3.960.000 ден. - донации и спонзорства) 

8 Културно-
уметничко 
друштво 
Никола 
Вапцаров 
Скопје 

Меѓународен детски 
фестивал - Цветови 
2013 

Цел: Дружење, запознавање на меѓусебните 
култури, афирмација на фолклорното богатство 
на Македонија и запознавање со убавините на 
нашата земја. 
Активности:  
Концерти, дефиле и запознавање со убавините 
на нашата земја. 
 

05.2013 Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................... 86.500,00 
- Патни трошоци.......................... 153.090,00 
- Опрема...................................................      0,00 
- Канцелариски материјал............     0,00 
- Други директни трошоци............    0,00 
- Индиректни трошоци.....................   0,00 
- Специфични трошоци............. 89.540,00 
Вкупно.............................................   329.130,00  
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

Сопствено учество на организацијата: 
29.130 денари.   

9 Сојуз на 
здруженија за 
техничка 
култура 
Народна 
техника Кичево 
 

Народните носии - 
дел од културното 
наследство на 
Порече 

Цел: Континуиран пристап и развој на руралните 
простори, земјоделството, туристичката понуда, 
изработката на ракотворби, како и заштита на 
човековата околина на локално, регионално и 
национално ниво. 
Активности:  
- Научно истражувачка мисија со ограничен 

обем на впечатливите простори во одделни 
населени места (средби на терен, анкетирање 
на јавното мислење) 

- Изработка на брошура 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 165.000,00 
- Патни трошоци............................ 50.000,00 
- Опрема....................................................     0,00 
- Канцелариски материјал...... 22.000,00 
- Други директни трошоци...... 20.000,00 
- Индиректни трошоци.....................    0,00 
- Специфични трошоци............. 43.000,00 
- Вкупно............................................300.000,00  
 
Вкупната вредност на проектот е 
372.000 денари, од кои организацијата 
учествува со сопствени средства во 
висина од 72.000 денари 

10 Здружение за 
локален 
одржлив развој 
КАРШИАКА 
Студеничани 

Изградба на 
локален пат с.Горно 
Количани - 
с.Батинци 

Цел: Локален одржлив развој и обезбедување на 
оптимални услови на живот на повеќе населени 
места што гравитираат во овој регион од 
територијата на општината Студеничани. 
Активности:  
- Геодетско обележување и исколчување на 

целата траса на локалниот пат с.Горно 
Количани – с.Батинци од 4 км. во дебелина од 
25 см, односно 4000 м3 

01.05.-
30.07.2013 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

- Вградување и набивање на материјалот 
(тампонски слој од дробен камен) низ целата 
траса. 

- Специфични трошоци....................    0,00 
- Вкупно.............................................300.000,00  
 
Вкупната вредност на проектот е 
922.000 денари, а средствата добиени 
од Владата се искористени за трошоци 
за гориво за транспорт на тампонот 

11 Здружение за 
хуманитарни 
активности 
„Синергија“ 
Штип 

Активни граѓани - 
креираат политики 

Цел: Зајакнување на капацитетите на 
граѓанските организации и зголемување на 
улогата на граѓанското општество во 
демократските процеси. 
Активности:  
- Формирање на целна група (30 директни 

корисници од 10 НВО) 
- Изготвување и печатење на Прирачник за 

застапување и лобирање 
- Дводневна обука за застапување и лобирање 
- Еднодневен тренинг за изготување на 

стратегија за застапување и лобирање на НВО 
од источниот регион 

- Медиумска презентација, промоција на 
стратегијата во општините: Штип, Карбинци, 
Радовиш, Свети Николе, Кочани, Пробиштип и 
Виница 

- Изработка на рекламен промотивен спот со 
содржини од обуките и негова презентација 
на локалните ТВ во траење од 1 месец. 

01.01.-
30.07.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 113.496,00 
- Патни трошоци.............................. 9.744,00 
- Опрема.....................................................    0,00 
- Канцелариски материјал.......... 7.970,00 
- Други директни трошоци...... 69.684,00 
- Индиректни трошоци............... 12.005,00 
- Специфични трошоци............. 87.400,00 
- Вкупно............................................ 300.299,00  
 
Организацијата учествува во проектот 
со дополнителни сопствени средства 
од 38.620 денари 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

Временската рамка за реализација на дел од 
активностите на проектот е продолжена за еден 
месец (до 30.07.2013 година), поради 
координирање на Коалицијата на граѓански 
организации „Излези да гласаш“ и вклученоста 
во набљудувањето на локалните избори 2013 год. 

12 Здружение на 
деца и 
младинци без 
родители од 
детските 
домови и дом 
семејства во 
Република 
Македонија 
ГРАДИМЕ 
ИДНИНА 
Скопје 

Проект за курс по 
англиски јазик, втор 
степен за децата и 
младинците без 
родителска грижа 

Цел: Подобрување на условите за вработување 
на децта и младинците без родители преку 
стекнување на нови знаења, вештини и дипломи. 
Активности:  

- спроведен курс за познавање на англиски 
јазик-втор степен 

- полагање тест за провека на стекнатите 
знаења  

- свечено доделување сертификат за посета на 
кутсот и за успешно положен тест за 
проверка на стекнатите знаења. 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..............................................0,00 
- 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 доделени од Владата на 
Република Македонија се искористени 
за дел од трошоците за реализирање 
на проектот во делот на договори за 
услуги 

13 Друштво за 
музичко-
сценска 
уметност 

Азот - бисерот на 
централна 
Македонија 

Цел: Економски развој на целиот регион Азот и 
економски придобивки за населението, 
истражување со цел евидентирање на 
постоечките капацитети, компаративни 

01.02.-
30.09.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 

- Вработени............................... 168.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

СЦЕНА 
Велес 

предности, природни богатства, промоција и 
афирмација на регионот. 
Активности:  
Посета на регионот Азот од стручни лица; 
реализација на рекламен материјал и негова 
дистрибуција, изработка на веб страна и нејзино 
ажурирање, формирање на тим за соработка со 
општина Чашка, тим за комуникација и 
соработка со економски институции и субјекти и 
др. 

- Патни трошоци...................... 35.000,00 
- Опрема........................................ 66.000,00 
- Канцелариски ма.................. 14.500,00 
- Други директни тро............. 21.000,00 
- Индиректни трошо...................... 0,00 
- Специфични трошоци........43.000,00 
- Вкупно........................................347.500,00  

Сопствено учество на организацијата: 
47.500 денари   
 

14 Сојуз на 
Македонците со 
исламска 
религија на 
Македонија 
(СМИР) 
Скопје 

Македонска 
баклавијада на 
Косово 

Цел: Заштита и афирмација на етничкиот, 
јазичниот, културниот, верскиот, историскиот 
идентитет, континуитет, наследство, простор и 
ентитет на Македонците, заштита и афирмација 
на човековите и граѓански права и слободи на 
македонската заедница во Косово. 
Активности:  
Посета на сите населени места каде претежно 
живеат Македонци по потекло (Призрен, Драгаш, 
општина Драгаш села  Брод, Браќка, Диканце, 
Кукљане, Љубоишта, Лештане, Долна Радеша, 
Горна Радеша, Долна Рапча, Горна Рапча, Мал 
Крстец, Голем Крстец, Орчуша, Враниште, 
Млике, Глобочица, Злипоток, Крушево, 
Рестелица, од Призренска Жупа селата Речане, 
Љубине, Небрегошта, Плањане, Мушниково), 
определување на кандидати, набавка на 

01.04.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..............................................    0,00  
- Патни трошоци............................122.523,00  
- Опрема.............................................  44.956,00  
- Канцелариски материјал.............     0,00 
- Други директни трошоци............    0,00 
- Индиректни трошоци....................    0,00 
- Специфични трошоци............ 132.521,00 
Вкупно.............................................  300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

потребен материјал, како и организирање на 
културно уметничка програма. 
Поради обемноста на материјалот, во моментот 
на доставување на извештајот веб страната се 
уште беше во изработка. 

15 Здружение 
Совет за грижи 
и воспитување 
на децата на 
град Скопје 
 

Фестивал „Златно 
славејче 2012“ 

Цел: Презентирање, афирмирање и 
популаризирање на македонската музичка 
култура кај нас и надвор од границите на 
Република Македонија. 
Активности:  
Фестивалот Златно славејче 2012 се одржа од 9 
до 14 ноември 2012 година во Универзалната сала 
во Скопје. 

01.01.-
30.11.2012 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.................................... 300.000,00 
- 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.............................................300.000,00  
 
Средствата доделени од Владата на 
Република Македонија се искористени 
за дел од трошоците за реализирање 
на проектот во делот на исплата на 
авторски надоместоци 
 

16 Центар за 
помош и 
интегрирање на 
недоволно 

Заштита и 
ревитализација на 
првото училиште на 
македонски јазик за 

Цел: Ревитализирање на првото училиште на 
македонски јазик во Македонија за време на 
НОВ и негово ставање во функција на музеј, во 
с.Подвис, Другово, промоција на културно-

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................... 125.216,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

развиените и 
развиените 
подрачја во 
граѓанското 
општество 
Кичево 

време на НОВ како 
недвижно културно 
наследство 

историското наследство и развој на руралниот 
туризам. 
Активности:  
- Прибирање информации за училиштето 
- Ангажирање на стручни лица 
- Излегување на терен и евидентирање на 

фактичката состојба 
- Изработка на проект и фотографии 
- Доставување на материјалите до комисија на 

Управата за заштита на културното 
наследство 

- Промоција на проектот. 

- Патни трошоци............................. 31.500,00 
- Опрема.....................................................     0,00 
- Канцелариски материјал....... 21.000,00 
- Други директни трошоци......... 7.984,00 
- Индиректни трошоци......................    0,00 
- Специфични трошоци............ 114.300,00 
Вкупно.............................................    300.000,00 

17 Младинска 
алијанса 
Тетово 

Уметност без 
граници 

Цел: Промоција на културниот идентитет и 
културното наследство со цел развој на туризмот 
и промоција на културниот идентитет во 
функција на препознатливост на Република 
Македонија во меѓународни рамки преку 
спроведување на меѓународна младинска 
ликовна колонија. 
Активности:  
- Подготвителни активности (формирање на 

проектен тим, набавка на материјали, средби 
со директори и професори од средните 
училишта) 

- Организирана Ликовна колонија од 9 до 
16.06.2013 год. во с.Варвара, со учество на 36 
учесници – ученици од средните училишта од 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...........................................       0,00 
- Патни трошоци.......................... 172.350,00 
- Опрема...................................................      0,00 
- Канцелариски материјал............      0,00 
- Други директни трошоци............. 365,00 
- Индиректни трошоци....................      0,00 
- Специфични трошоци............ 127.285,00 
Вкупно.............................................    300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

Тетово и млади од Албанија, Србија и Турција 
- Изработка и печатење на каталог во 1000 

примероци 
- Одржани 2 ликовни изложби во Домот на 

култура „Иљо Антески Смок“ во Тетово и во ОУ 
„Кирил Пејчиновиќ-Тетоец“ во општина 
Теарце 

- 2 телевизиски емисии на регионалната 
телевизија „Кисс“ од Тетово и локалната 
телевизија „Арт“ Тетово. 

18 Здружение за 
заштита и 
развој на 
руралните 
простори 
ИЗВОР 
Кичево 

Руралните ресурси 
на Кичевијата 

Цел: Подигање на нивото на запознавање на 
жителите со потребата од одржливо управување 
со природните ресурси, заштита на природата и 
соодветно планирање на просторот. 
Активности:  
Подготвителни активности, избор и припрема на 
тимот за работа, елаборација на локации и 
мотиви, реализација на терен, научна обработка, 
припрема за презентација, завршни активности 
и промоција. 

01.01.-
29.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени............................................ 0,00 
- Патни трошоци................................ 

89.600,00 
- Опрема...................................................      0,00 
- Канцелариски материјал............      0,00 
- Други директни трошоци...... 76.088,00 
- Индиректни трошоци............... 51.000,00 
- Специфични трошоци............ 117.500,00 
- Вкупно...........................................  334.188,00  
Сопствено учество на организацијата: 
34.188 денари   

19 Граѓанско 
здружение „Ден 
на дрвото-

Еднодневни 
масовни акции за 
пошумување на 

Цел: Повикување на учество на сите граѓани во 
еден ден на традиционално масовно засадување 
– како поединци или во облици на здружување, 

Пролет 
„Садница 
+“ и есен 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

засади ја 
својата 
иднина!“ 
Скопје 

Република 
Македонија 

да се вклучат во засадување на својата иднина за 
себе и генерациите по нив. 
Активности:  
Заедно со јавни личности се организирани 
промотивни засадувања при посетите на 
градинките и училиштата, болниците во Скопје и 
низ градовите во Македонија од страна на 
локалните клубови на Ден на дрвото кои се 
опфатени со маркетинг кампањата со цел за што 
помасовно излегување на денот на засадувањето 
како централен настан на проектот. 

2013 - Вработени.......................................184.868,00 
- Патни трошоци..................................      0,00 
- Опрема....................................................      0,00 
- Канцелариски материјал.............      0,00 
- Други директни трошоци ...  116.292,00 
- Индиректни трошоци.....................     0,00 
- Специфични трошоци...................     0,00 
Вкупно.............................................    301.160,00 

20 Здружение 
Јосиф Багери 
Тетово 

Ликовна колонија - 
Јосиф Багери 

Цел: Промоција на културниот идентитет и 
културното наследство со цел развој на туризмот 
и промоција на културниот идентитет во 
функција на препознатливост на Република 
Македонија во меѓународни рамки преку 
спроведување на меѓународна младинска 
ликовна колонија. 
Активности:  
- Подготвителни активности (формирање на 

проектен тим, набавка на материјали, средби 
со директори и професори од средните 
училишта) 

- Организирана Ликовна колонија од 20 до 
26.05.2013 год. во с.Нистрово, со учество на 36 
учесници – ученици од средните училишта од 
Тетово и од соседните земји 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Патни трошоци.......................... 170.820,00 
- Опрема................................................... 0,00 
- Канцелариски материјал............ 0,00 
- Други директни трошоци........... 0,00 
- Индиректни трошоци.................... 0,00 
- Специфични трошоци........... 129.240,00 
Вкупно............................................     300.060,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

- Изработка и печатење на каталог во 1000 
примероци 

- Радио емисија на локалното радио Канал Плус 
Форте Тетово 

- Одржани 2 ликовни изложби во концертната 
сала на музичкото училиште „Тодор 
Скаловски“ во Тетово и во ОУ „Кирил 
Пејчиновиќ-Тетоец“ во општина Теарце 

- 2 телевизиски емисии на регионалната 
телевизија „Кисс“ од Тетово и локалната 
телевизија „Арт“ Тетово. 

21 Здружение на 
граѓанска 
иницијатива 
ХОРИЗОНТИ 
Пробиштип 

Грнчарски занает, 
кутурно и 
национално 
наследство и 
богатство и нови, 
современи 
можности за 
самовработување на 
младите 

Цел: Афирмирање на дел од македонското 
културно наследство – стариот грнчарски занает 
и поттикнување на младите на самовработување. 
Активности:  
- Работилница: Грнчарски занает – природни и 

други ресурси, видови производи, потребни 
алати и видови обуки 

- Работилница: Фолклорни белези и културно 
историски споменици на регионот на 
Пробиштип 

- Шест дводневни ликовни работилници 
- Индивидуална работа на членките на целната 

група 
- Изработка на промотивен материјал и каталог 
- Организирање на изложба во Домот на 

културата во Пробиштип. 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 146.766,00 
- Патни трошоци.............................. 5.750,00 
- Опрема..................................................      0,00 
- Канцелариски материјал......... 1.863,00 
- Други директни трошоци......... 4.349,00 
- Индиректни трошоци...................       0,00 
- Специфични трошоци............ 141.470,00 
Вкупно.............................................     300.198,00 



      

17 
 

 
Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

22 Здружение 
Доброволно 
против 
пожарно 
друштво ПЕГАЗ 
Битола 

Превенција и 
едукација за 
заштита од пожари 

Цел: Запознавање на младата популација со 
опасностите од пожари, нивно превенирање, 
откривање и гаснење. 
Активности:  
- Формирање на раководен тим, тим на 

едукатори и соработници 
- Подготвен едукативен и пропаганден 

материјал  
- Анкета за перцепција на припадниците на 

целните групи 
- 14 работилници во урбана средина 
- 6 работилници во рурални средини  
- Демонстрирање на вежби. 
Поради зголемен интерес, бројот на одржани 
работилници е зголемен за 4 во однос на првично 
планираните со проектот. 

01.02.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................... 133.666,00 
- Патни трошоци............................. 20.107,00 
- Опрема....................................................     0,00 
- Канцелариски материјал....... 19.023,00 
- Други директни трошоци....... 13.890,00 
- Индиректни трошоци......................    0,00 
- Специфични трошоци............ 113.234,00 
Вкупно.............................................   299.920,00 

23 Здружение 
Свет Крст 
Виница 

Културен иднетитет 
на Општина Виница 

Цел: Промовирање и подобрување на културно-
историското наследство на територијата на 
општина Виница преку издавањето на книгата 
„Виничката мистерија керамичката ризница од 
доцно античкото Кале“. 
Активности:  
- Научно-истражувачка работилница во 

Музејот на град Виница 
- Едукативни предавања за локалното 

население и туристичките работници 
- Подготовка на текстот за научниот труд 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

Виничката мистерија – Керамичката ризница 
од доцноантичкото кале 

- Превод на книгата на англиски јазик 
- Изработка на богат илустративен материјал 
- Промоција на книгата во земјата и странство 

Вкупната вредност на проектот е 
670.000 денари, а покрај Владата, 
финансиска поддршка е обезбедена и 
од општина Виница (250.000 денари) и 
Министерството за култура (120.000 
денари). Средствата од Владата се 
искористени за печатење на 
монографијата. 

24 Здружение 
Младински 
граѓански 
комитет Дебар 
МГК 
Дебар 

Домашното 
ракотворење - 
богатство во 
традицијата 

Цел: Зголемување на интересот и подигање на 
свеста на жителите од руралните средини за 
развој на занаетчиството и домашните 
ракотворби преку информирање, организирање 
на разни обуки и манифестации. 
Активности:  
- Одржани 10 креативни работилници за 

едукација на жени во руралните средини за 
изработка на традиционални носии (6 во 
регионот на општина Дебар и 4 во регионот на 
општина Центар Жупа); 

- Учество на културни манифестации (Реканска 
пита во Маврово и Ростуша, изложба во Домот 
на културата во Дебар и меѓугранична 
соработка во Дебар; 

- Печатење на постер. 

01.12.-
31.04.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 132.000,00 
- Патни трошоци............................ 27.500,00 
- Опрема.................................................       0,00 
- Канцелариски материјал......... 7.920,00 
- Други директни трошоци..........       0,00 
- Индиректни трошоци...................      0,00 
- Специфични трошоци............ 131.750,00 
Вкупно.............................................    299.170,00 

25 Здружение за 
одржлив социо-
економски 

Фестивал на 
органска храна 
Органска храна - 

Цел: Промоција на производство на органска 
храна, начините на производство, потребни 
мерки за зголемување на производството на 

01.04.-
31.12.2013 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

развој 
Изгрејсонце 
Скопје 

фактор во 
туристичката 
понуда 

органски производи, вмрежување на 
производители на органска храна и производи, 
поттикнување на традиционалниот начин на 
подготовка на македонски производи и исхрана, 
какои и да се изгради довербата помеѓу 
производителите и потрошувачите, односно да 
се надминат стереотипите за органската храна и 
производите. 
Активности:  
- истражувања и анализи на состојбата на 

производителите на органска храна, средби со 
производители и туристички работници, 
сертификациони тела и експерти од областа 

- промоција на фестивалот преку печатени 
материјали (флаери, плакати, инфо брошури и 
беџови и нивна дистрибуција) и медиумска 
промоција преку печатени и електронски 
медиуми 

- одржан фестивал на органска храна на 15 
септември 2013 година во Скопје, во реонскиот 
парк во Ѓорче Петров, на кој беа поставени 15 
штандови со голем број органски и еко 
производи, посетен од околу 1000 гости. 

- Вработени....................................... 24.000,00 
- Патни трошоци............................ 35.000,00 
- Опрема....................................................    0,00 
- Канцелариски материјал.............    0,00 
- Други директни трошоци............ 420,00 
- Индиректни трошоци.....................    0,00 
- Специфични трошоци.......... 240.580,00 
Вкупно.............................................   300.000,00 

26 Здружение за 
развој на 
екологијата, 
туризмот  и 

„Македонија на 
дланка“ ДВД 
презентација на 
туристичкит и еко-

Цел: Посета на локалитетите:Националните 
паркови Пелистер, Галичица и Маврово, 
Маркови Кули, Смоларски водопад, Водача, 
Куклица, Езерани, Кокино, Охрид, Битола, 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени.............................. 227.050,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

културната 
соработка 
ГРИН-ЛИСТ  
Битола 

локалитетите на 
Р.Македонија 

Скопје, Св.Јован Бигорски, Св.Јоаким Осоговски, 
Св.Наум и Биљанини извори, Галичник и 
Галичка свадба, Вевчани и Вевчанскиот 
карневал, Стоби, Хераклеа, Скупи и туристички 
еко куќи низ Р.Македонија и нивно 
фотографирање, во различни временски 
периоди од денот, со цел да се прикаже 
константноста на квалитетни содржини кои ги 
нудат овие локалитети. 
Активности:  
Размена на искуства со организации кои 
работење со слични проекти, испитување на 
јавното мислење за коков тип презентација и 
недостига на Република Македонија, посета и 
фотографирање (портретирање) на секој 
локалитет, во различни временски услови, 
монтирање и графичко обликување на 
материјалите, презентација на дел од 
материјалите во јавни институции и изработка 
на ДВД разгледница. 
Не е реализирана посета на Галичка свадба 
(поради временската рамка на завршување на 
проектот до 30.06.2013 год.), но се откупени 
авторски фотографии, а средствата за оваа 
намена се искористени за локалитетот Матка. 

- Патни трошоци......................... 7.045,00 
- Опрема.................................................. 0,00 
- Канцелариски материјал........... 0,00 
- Други директни трошоци 25.005,00 
- Индиректни трошоци................... 0,00 
- Специфични трошоци....... 36.900,00 
- Вкупно.......................................296.000,00  
 
Преостанатите 4.000,00 денари ќе се 
искористат за промотивни активности 
во текот на туристичката сезона 

27 Здружение на 
Власите на 

Влашката идила на 
селото Хума 

Цел: Промовирање на влашката култура, 
обичаите и традицијата, како и развивање на 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

општина 
Гевгелија 
МЕГЛЕНИЈА 
Гевгелија 

туризмот во регионот на Гевгелија, преку 
промовирање на локалитетот с.Хума како 
туристичка дестинација за развој на селско -
планински туризам. 
Активности:  
- Подготвителни активности (обезбедување на 

материјално –технички средства, покани, 
флаери, рекламен материјал-сувенири и др.); 

- Изработка на автентични влашки носии;  
- Подготовка на традиционални влашки јадења 

и дегустација;  
- Вечер на влашка поезија и песна. 
Активноста: Ликовна колонија, во траење од 7 
дена е заменета со изработка на автентични 
влашки носии (една машка и три женски), со цел 
поголема промоција на влашката култура, 
обичаите и традицијата, за што е доставено 
писмено известување до Генералниот 
секретаријат на 22.02.2013 година. 

Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 159.331,00 
- Патни трошоци............................ 15.750,00 
- Опрема........................................... 100.000,00 
- Канцелариски материјал................. 0,00 
- Други директни трошоци................ 0,00 
- Индиректни трошоци....................... 0,00 
- Специфични трошоци............ 59.419,00 
Вкупно.................................................334.500,00  
 
Сопствено учество на организацијата: 
34.550 денари   

28 Здружение на 
Сетинци и 
Попадинци од 
Лерин во 
Македонија 
Скопје 

Културниот 
идентитет на 
Македонците по 
потекло од 
Егејскиот дел на 
Македонија како 
фактор за јакнење 
на довербата и 

Цел: Афирмација на етничкиот, јазичниот, 
културниот, верскиот и историскиот идентитет, 
континуитет, наследство и простор на 
Македонците. 
Активности:  
- Учество на концерт во с.Воштарани, Лерин, 

Р.Грција, 20.08.2012 со КУД „Рушид Шаќир“ од 
Куманово 

2012 Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени........................................... 0,00 
- Патни трошоци........................ 324.172,00 
- Опрема.................................................. 0,00 
- Канцелариски материјал........... 0,00 
- Други директни трошоци...23.415,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

коегзистенцијата 
меѓу македонскиот 
и грчкиот народ и 
нивните држави 
Македонија и Грција 

- Во соработка со Сојузот „Македон“ 
организиран осмиот традиционален концерт 
„Песни и ора од Егејот“ 2012 

- Организирано присуство на: Велигденска 
Егејска средба, 25.04.2012 Св.Пантелејмон, 
с.Брест, Штип; посета и обележување на 
битката на врвот на Ножот, с.Ракле, Прилеп; 
традиционална погранична средба на 
Македонците од Егејскиот дел на Македонија 
с.Трново, Битола; учество на собирот по повод 
8-ми септември во Штип. 

Во извештајот не се содржани податоци за 
реализација на активностите наведени во 
проектот: Организирање посета на островот 
Волин, Р.Полска по повод поставување на 
спомен обележје; организирање трибини по 
повод прогонството на Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија во Скопје, август 
2012 година; организирано собирање на 
фотографии и документи по повод новата 
поставка во музејот на Македонија од 
прогонството на Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија; организирање на турнеја на КУД 
„Кочо Рацин“ (пет концерти) во Грција (Воден, 
Кукуш, Негуш, Солун и Бер). 

- Индиректни трошоци................... 0,00 
- Специфични трошоци.................. 0,00 
Вкупно.............................................347.587,00 
 
 Сопствено учество на организацијата 
од членарина: 47.587 денари. 30.000 
денари организацијата префрлила на 
други здруженија - Мичуринска 
средба, Ѕвезда и Свети Герман, на 
нивно барање за финансиска 
поддршка. 

29 Здружение за 
хуманитарен, 

Водата како водач 
кон убавите навики 

Цел: Зајакнување на свеста на заедницата за 
важноста на водата како природен ресурс во 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

социјален и 
културен развој 
„Деметра“ 
Штип 

образовниот процес на локално ниво, преку 
соработка на владиниот со невладиниот сектор, 
земајќи ја како појдовна точка најмладата 
генерација опфатена во образованието (ученици 
од 6 до 10 години) и предметните наставници. 
Активности:  
Медиумска промоција, состанок со директорите 
на основните училишта во Штип, составување на 
презентации од ангажираните експерти, 
реализација на едукативни часови, печатење на 
промотивен материјал, поставување на 
сензорски систем на чешми во петте основни 
училишта. 

Структура на расходи: 
- Вработени........................................ 68.550,00 
- Патни трошоци..................................      0,00 
- Опрема.............................................. 92.250,00 
- Канцелариски материјал.............     0,00 
- Други директни трошоци........15.200,00 
- Индиректни трошоци......................   0,00 
- Специфични трошоци........... 124.000,00 
- Вкупно.............................................300.000,00  
Сопствено учество на организацијата: 
94.267 денари 

30 Ансамбл на 
народни 
инструменти и 
песни Стефче 
Стојковски 
Скопје 

Антологија на 
македонската 
изворна музика „Од 
кладенецот на 
Пирин Планина“ 
вол.5 

Цел: Доближување, негување и презентација на 
изворната музика до младата популација, јасно 
диференцирање на изворната музичка 
традиција од турбо фолкот и „новите“ начини на 
свирење на традиционална музика кои се повеќе 
даваат погрешна слика и ја залажуваат јавноста. 
Активности:  
- истражување и собирање на музичкиот 

материјал 
- средување, документирање и мелографирање 

на музичкиот материјал 
- снимање, миксирање и мастеризирање на 

музичкиот материјал, студиско снимање 
- учество на музичари и вокални 

01.10.2012-
30.11.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 185.000,00 
- Патни трошоци............................ 15.000,00 
- Опрема..................................................      0,00 
- Канцелариски материјал...........     0,00 
- Други директни трошоци...... 28.532,00 
- Индиректни трошоци............... 79.866,00 
- Специфични трошоци.......... 400.035,00 
Вкупно............................................    708.433,00  
 
Сопствено учество на организацијата: 
408.433 денари 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

интерпретатори за проби и снимања на 
музички материјал 

- изработка на музички припеви и музички 
аранжмани 

- графички дизајн, подготовка и изработка на 
ЦД, омоти за ЦД, дигитални фотографии и 
филмови за про-изглед на ЦД-то, изработка на 
ЦД аудио, транспорт, шпедиција, осигурување 
и даноци по ф-ри 

- фотографирање и изработка на дигитални 
фотографии-ЦД. 

31 Здружение SOS 
Куманово 

Економско-
социјално 
партнерство 

Цел: Формирано партнерство меѓу граѓанскиот 
сектор, бизнис заедницата и институциите, со 
што ќе се влијае врз нивото на стекнати 
социјални (животни) вештини, социјална 
инклузија и поголема конкурентност на пазарот 
на трудот на лица со висок социјален ризик. 
Активности:  
- Организирани 11 работилници и 3 семинари за 

15 невработени лица учесници во проектот и 
регистрирани во Агенцијата за вработување 
на Република Македонија, 4 информативни 
тренинг сесии за млади невработени лица и 9 
работни средби со партнерски организации 

- Формирани Тренинг-лобистички центар во 
рамките на ДООЕЛ Тоска и Лоби интервентна 
група составена од претставници ма 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 100.002,00 
- Патни трошоци............................ 20.000,00 
- Опрема.............................................. 30.000,00 
- Канцелариски материјал....... 22.120,00 
- Други директни трошоци........ 8.399,00 
- Индиректни трошоци.............. 16.002,00 
- Специфични трошоци.......... 103.505,00 
Вкупно................................................300.028,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

граѓанскиот сектор, бизнис секторот и јавни 
институции 

- Организирана кампања за промоција на 
активностите на ТВ Крт и Куманово NEWS 

- Изработен ТВ спот „Научи да бидеш 
конкурентен“ емитуван на ТВ Крт и за време 
на Саемот на идеи  

- Изработен прирачник „Направи да бидеш 
конкурентен“ 

- Организиран 3 дневен Саем на идеи 24-
27.06.2013 година 

Дополнително се организирани обуки на 
невработени лица во две групи: невработени со 
висок социјален ризик и млади од 25 до 30 
години. 

32 Едукативно 
духовен центар 
ОКО 
Македонија 
Гостивар 

Заедно кон 
Европската Унија 

Цел: Афирмација на процесот на интегрирање 
кон ЕУ преку запознавање на младите со 
можностите за користење на ЕУ фондовите за 
напредок на Македонија и побрз влез во ЕУ 
Активности:  
- Одржани 7 работилници во универзитети и 

туторијали за квиз натпреварот 
- Објавување на конкурс за најдобар есеј 
- Одржување на презентации 
- Тестови на знаење за институциите на ЕУ 
- Одржување на квиз натпревар 

 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени............................................      0,00 
- Патни трошоци............................ 24.000,00 
- Опрема...................................................      0,00 
- Канцелариски материјал............      0,00 
- Други директни трошоци............     0,00 
- Индиректни трошоци............ 217.500,00 
- Специфични трошоци............. 58.500,00 
Вкупно.............................................   300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

33 Здружение 
Македонско-
хрватско 
друштво 
Тетово 

Застапничка 
кампања за 
лобирање за 
започнување на 
преговори за 
членство со 
Европската Унија и 
членство во НАТО 
алијансата 

Цел: Придонес кон интеграција во НАТО и ЕУ со 
засилен акцент на решавање на проблемот со 
името на државата на меѓународно ниво врз 
принцип на незагрозување на националниот 
идентитет, преку активно застапување и 
лобирање во институциите на Република 
Хрватска како пријателска партнерска држава 
од јадранската група на држави според НАТО и 
Западен Балкан според ЕУ. 
Активности:  
- Формирање на проектен тим 
- Подготовка на материјали за кампања за 

застапување и лобирање, за прес 
конференции и панел дискусии и др. (плакати, 
покани, веб страница на здружението) 

- Одржани прес конференции (Тетово, 29.01.2013 
год. и Скопје, 05.06.2013 год.) 

- Одржани панел дискусии (Тетово, 15.02.2013 
год. и Скопје, 05.06.2013 год. со учество на 
амбасадорот на Р.Хрватска во Република 
Македонија Н.Е. д-р Златко Крамариќ) 

- Посета на проектниот тим на Р.Хрватска, 
Загреб и воспоставена соработка со неколку 
здруженија 

01.01.-
31.07.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени....................................... 83.800,00 
- Патни трошоци........................... 164.657,00 
- Опрема...................................................       0,00 
- Канцелариски материјал............      0,00 
- Други директни трошоци............     0,00 
- Индиректни трошоци.....................     0,00 
- Специфични трошоци.............. 51.583,00 
Вкупно.............................................   300.040,00 

34 Здружение за 
помош и 
поддршка на 

Психосоцијална 
поддршка на жени и 
деца жртви на 

Цел: Низ континуирана стручна психолошка 
помош да им се помогне на жртвите да ги 
надминат психичките трауми, да се спречи кај 

01.04.-
30.06.2013 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

деца и 
семејства под 
ризик „За 
среќно детство“ 
Скопје 

трговија со луѓе, 
згрижени во 
Државниот центар 
за лица жртви на 
трговија со луѓе 

нив појавата на постравматски стресни 
пореметувања, успешно да се ресоцијализираат 
и реинтегрираат во општеството. 
Активности:  
- Одржан едукативен семинар за подготовка на 

тимот ангажиран за работа со жртвите 
згрижени во Центарот 

- Подготвена програма за психодијагностичка 
процена на психичката состојба на жртвите 

- Подготвени се индивидуални планови за 
помош и терапија за жртви сместени во 
Центарот од јануари 2012 до 25.06.2013 година 

- Изготвена психодијагностичка процена на 
психичката состојба, емоционалната и 
социјалната состојба и тестирање на 
интелектуалните способности на секоја жртва 
згрижена во Центарот 

- Реализирани се планираните индивидуални 
тераписки и едукативни активности за 
надминување на трауматските искуства на 
жртвите и за успешна интеграција во 
средината 

- Изготвени се извештаи за состојбата на 
жртвите, дневни и месечни извештаи на тимот 
и доставени до НМУ. 

 
 

- Вработени..................................... 285.000,00 
- Патни трошоци...............................       0,00 
- Опрема.................................................       0,00 
- Канцелариски материјал..........       0,00 
- Други директни трошоци......... 5.730,00 
- Индиректни трошоци......................    0,00 
- Специфични трошоци.....................    0,00 
- Вкупно............................................. 90.730,00  
 
Преостанатите 9.270 денари се 
резултат на понискиот износ од 
планираниот буџет за активностите на 
тимот и ќе бидат искористени за 
жртвите во периодот до обезбедување 
на средства за работа на Центарот 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

35 Црвен крст на 
Република 
Македонија 
Скопје 

Младите во борба 
против трговија со 
луѓе 

Цел: Да се зајакне капацитетот на Црвениот крст 
на Македонија да се обезбеди адекватна 
превенција на трговијата со луѓе меѓу младата 
популација, воспоставување мрежа на врснички 
едукатори меѓу 3 општински организации на 
Црвен крст и да се подигне свеста за трговија со 
луѓе меѓу 1061 учесници од основните и средните 
училишта. 
Активности:  
- Изработка на материјали за подигање на свест 
- Избор на учесници 
- Организирање на една 4 дневна тренинг 

работилница за врснички едукатори за 
трговијата со луѓе (15 волонтери од 3 
општински организации) 

- Организирање на една 4 дневна тренинг 
работилница за форум театар (15 волонтери од 
3 општински организации) 

- Работа на терен – одржување на работилници 
во основни и средни училишта и во клубови на 
млади 

- Координативни состаноци. 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..........................................        0,00 
- Патни трошоци.......................... 182.017,00 
- Опрема................................................         0,00 
- Канцелариски материјал....... 13.500,00 
- Други директни трошоци...... 10.800,00 
- Индиректни трошоци.................        0,00 
- Специфични трошоци............. 93.683,00 
Вкупно............................................... 300.000,00 

36 Здружение за 
еднакви 
можности 
СЕМПЕР 
Битола 

Превенција како 
одговор на 
трговијата со луѓе 

Цел: Да се зајакнат капацитетите на локално 
ниво за справување со трговијата со луѓе, да се 
подигне свеста за проблемот, да се придонесе во 
имплементацијата на Локалниот акционен план 
за превенција од трговија со луѓе во општина 

01.01.-
31.07.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................... 127.500,00 
- Патни трошоци............................... 9.772,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

Битола и намалување на жртви на трговија со 
луѓе во Република Македонија. 
Активности:  
- Еднодневна работилница со Локалниот 

комитет за борба против трговија со луѓе во 
општина Битола 

- Подготвен, испечатен и дистрибуиран 
едукативен материјал (4000 флаери и 200 
постери) 

- Избор на ученици за учество на обука – 
врсничка едукација 

- Две обуки за врсничка едукација 
- Девет интерактивни работилници на тема 

„Трговија со луѓе’ за ученици од основните и 
средните училишта во Битола (229 ученици) 

- Опрема..................................................       0,00 
- Канцелариски материјал.......... 7.872,50 
- Други директни трошоци........ 11.764,50 
- Индиректни трошоци....................     0,00 
- Специфични трошоци............ 143.091,00 
Вкупно...........................................     300.000,00 

37 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 заштита и економско 
јакнење на жртвите од трговијата со луѓе преку 
поддршка за функционирање на државното 
прифатилиште кое овозможува сместување, 
медицинска и правна помош, како и 
оспособување со реинтеграциони способности на 
жртвите. 
Активности:  
Социјална асистенција на 5 штитенички 
вклучени во програмата за социјална 
асистенција (обезбедување на хуманитарна 
помош; медицинска помош; специјализирана 

01.01.-
31.05.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..................................... 300.496,00 
- 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.............................................300.496,00  
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

психичка помош; правно советување; 
образование и дополнителна професионална 
квалификација; советување и информирање за 
правилата, принципите на прифатилиштето и 
видот на услугите; координација и соработка со 
релевантните организации и институции; 
евалуација на услугите на прифатилиштето-
Центарот). 

Вкупната вредност на проектот е 
1.860.796 денари, а средствата доделени 
од Владата на Република Македонија 
се искористени како надоместоци и 
хонорари на ангажираните лица 

38 Здружение за 
еднакви 
можности 
„Езерка“ 
Струга 

Отвори очи - со луѓе 
се тргува 
ИНФОРМИРАЈ СЕ!!! 

Цел: Континуирано продолжување на 
превенција и едукација за подигање на свест на 
младите за феноменот на трговија со луѓе како 
организиран криминал и најсурово кршење на 
човековите права, со цел намалување на појавата 
на трговија со луѓе, продолжување на борбата 
против криминалот и корупцијата и зајакнување 
на довербата на сите заедници во полицијата. 
Активности:  
- Организирани 10 работилници, 3 трибини од 

превентивен карактер и 2 трибини на 
почетокот и на крајот на проектот со 
претставници на Националната комисија за 
борба против трговија со луѓе на Владата на 
Република Македонија, Локалната Коалиција, 
Националниот механизам за упатување на 
жртви и претставници на локалните 
самоуправи 

- Печатење на пропаганден материјал 

01.01.-
30.06.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени...................................... 216.665,00 
- Патни трошоци............................... 3.735,00 
- Опрема.................................................        0,00 
- Канцелариски материјал..........        0,00 
- Други директни трошоци.........        0,00 
- Индиректни трошоци..................       0,00 
- Специфични трошоци............. 79.600,00 
Вкупно...........................................    300.000,00 
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Здружение/ 
Фондација 

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

- Анкетирање, кампањи, посети на терен и 
контакти со целните групи. 

Поради големиот интерес, дополнително се 
одржани работилници и трибини во 5 средни 
училишта во Струга. 

39 Здружение на 
граѓани 
Хуманитарно 
здружение 
Скопска Црна 
Гора 
Чучер Сандево 

Бесплатна 
компјутерска 
едукација на млади 
невработени лица 
од општина Чучер 
Сандево 

Цел: Да се поттикне и зголеми примената на 
информатичката технологија за зголемување на 
можноститеза изнаоѓање работни места, преку 
бесплатна обука на невработени лица за работа 
со компјутери и интернет комуникација. 
Активности:  
- приспособување на просториите за 

спроведување на обуката 
- објавување на соопштенија 
- набавка на дел од опремата 
- формирање на групи  
- изработка на брошури за настава 
- рализација на актвностите со 8 групи (50 

слушатели) 
Наместо привично планираните 100 лица, 
обучени се 50, колку што имало пријавени 
слушатели. Дел од средствата биле пренаменети 
за градежни материјали за приспособување на 
просториите за обука. 

01.09-
31.12.2013 

Доделени средства:                    300.000,00 
 
Структура на расходи: 
- Вработени..............................................   0,00 
- Патни трошоци.............................28.456,00 
- Опрема.............................................272.297,00 
- Канцелариски материјал...............  0,00 
- Други директни трошоци..............  0,00 
- Индиректни трошоци......................  0,00 
- Специфични трошоци....................   0,00 
Вкупно.............................................   300.753,00 

40 Институт за 
социо-културна 
антрополигија 

Образование - Чекор 
напред за Ромите 

Цел: Да се подигне свеста за важноста на 
образованието кај Ромите, да се промовира 
концептот на доживотно учење и усовршување 

01.01.-
30.06.2013 

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

 
Проект 

 
 

Цел на проектот и краток опис на активностите 
Време-

траење на 
проектот 

Буџет  
(во денари) 

на Македонија 
и Македонците 
Скопје 

преку обуки и тренинзи и да се нагласи нивната 
потреба во процесот на транзиција од образовни 
институции до идното вработување. 
Активности:  
Спроведени се 3 сета на обуки, во траење од по 
два дена, на теми:  
- работење и управување со основните 

компјутерски апликации-Microsoft Office 
- вештини за пишување CV и мотивациско 

писмо, симулација на интервју за работа 
- комуникациски вештини и вештини за 

презентирање. 
Наместо планираните 20 учесници, на обуките 
се пријавиле 11. 

- Вработени..................................... 220.750,00 
- Патни трошоци................................ 1.395,00 
- Опрема..................................................        0,00 
- Канцелариски материјал...........       0,00 
- Други директни трошоци....... 29.410,00 
- Индиректни трошоци.............. 12.000,00 
- Специфични трошоци............. 56.900,00 
Вкупно..................................................320.455,00  
 
Сопствено учество на организацијата: 
20.455 денари   

 

 

 

 
 
 
 


