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Сите  пријави треба да бидат дпставени пп ппшта или преку Архивата (вп затвпрен плик), на 

адреса: Министерствп за екпнпмија на Република Македпнија-Сектпр за туризам и 

угпстителствп, ул. „Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скппје. Пријавите треба да се испратат сп назнака 

или наслпв на ппраката „ ЈАВЕН ППВИК ЗА ППДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ ПД ИНТЕРЕС НА  

РАЗВПЈПТ НА ТУРИЗМПТ ЗА 2019-та гпдина “.   

 
Краен рок за поднесување на предлозите e 15-ти Март 2019 година

Република Македонија 
Министерство за економија 



 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ПОДДРШКА  

Дпделуваое средства за ппкриваое на дел пд трпшпците за прганизација на 

манифестации пд интерес за развпј на туризмпт. 

 

II. КОРИСНИЦИ 

 

Кприсници на ппддршка се прганизатпри на манифестации пд следните категприи: 

а) единици на лпкална сампуправа и Центри за развпј на планските регипни 

б) туристички прганизации, туристички кпмпри и кластери 

в) културни и сппртски здруженија и други аспцијации и здруженија 

г) градански прганизации и фпндации 

д) јавни устанпви.  

Д) правни лица , чија дејнпст е ппврзана сп предметнипт јавен ппвик 

Ппднпсителпт на бараоетп мпже да се пријави самп сп еден прпект. 

 

III. НАМЕНА НА СРЕДСТВА 

 

Средствата мпжат да се кпристат исклучивп за прганизираое на манифестации кпи имаат 

забавен, културен, сппртски карактер. Прпграмата не вклучува ппддршка стручнп 

тематски настани, кпнференции и сличнп. 

Средствата се наменети за кпфинансираое на трпшпците за набавка на стпки и услуги за 

неппсреднп пстваруваое на манифестации сп медунарпдна, регипнална и наципнална 

важнпст и кпи придпнесуваат за развпјпт на туристичката ппнуда на ппределена 

дестинација. 

Средствата мпжат да се кпристат за: 

• изнајмуваое ппрема (аудип и визуелна техника, бина итн.) и набавка на рабптен / 

пптрпшен материјал ппврзани сп прганизираое на манифестацијата 

• изнајмуваое прпстпр за пдржуваое на манифестацијата 

• трпшпци за превпз на прганизатпри и изведувачи ппврзани сп прганизираое на 

манифестацијата 

• трпшпци за сместуваое и патни трпшпци на изведувачи и спрабптници ангажирани пп 

дпгпвприте; 

• трпшпци за прпмпција на манифестацијата 

• услуги за пбезбедуваое на манифестацијата 

• други сппдветни трпшпци ппврзани сп неппсредна прганизација на манифестацијата. 
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IV. ИЗНОС НА ПОДДРШКА И НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ 

 

Најгплемипт изнпс на средства штп мпже да се пдпбри е: 

- дп 40% пд  прифатливите трпшпци, дпдека максимален изнпс на ппддршка е 120.000,00 

денари за манифестации чија вкупна вреднпст е дп 300.000,00 денари 

-дп 30% пд прифатливите трпшпци, дпдека максимален изнпс на ппддршка е 180.000,00 

денари за манифестации чија вкупна вреднпст е ппмеду 300.000,00 - 600,000,00 денари 

-дп 20% пд прифатливите трпшпци, дпдека максимален изнпс на ппддршка е 300.000,00 

денари за манифестации чија вкупна вреднпст е ппвеќе пд 600.000,00 денари 

Кприсникпт е дплжен пстанатите средства да ги пбезбеди пд други извпри на 

финансираое.  

Одпбрените средства вп изнпс пд 50% мпже да бидат исплатени пп пптпишуваоетп на 

Дпгпвпрпт. Останатите 50%  пд средства се исплаќаат пп реализацијата на 

манифестацијата, пп дпставуваое на финансискипт извештај, дпказ за наменскп трпшеое 

на пдпбрените средства, какп и дпкази за трпшеое на пстанатите средства пбезбедени пд 

кприсникпт и / или другите дпнатпри. 

 

V. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

 

Предлпзите се дпставуваат вп писмена фпрма на Фпрмулар пп ппшта или преку Архивата 

на Министерствптп за екпнпмија, ул. Јуриј Гагарин 15, 1000 Скппје, вп затвпрен плик сп 

назнака: “За Јавнипт ппвик за ппддршка на манифестации пд интерес за развпј на 

туризмпт за 2019-та гпдина”, најдпцна дп 15.03.2019 гпдина.  

Кпмисија фпрмирана пд Министерпт ќе ги разгледа предлпзите , ќе изврши бпдираое на 

прпектите врз пднапред утврдени критериуми и ќе изгптви ранг листа. Листата на 

дпбитници на средствата за ппддршка на манифестации пд интерес за развпј на туризмпт 

ќе биде пбјавена на веб страната на Министерствптп за екпнпмија 

Министерствптп мпже да ппбара дппплнителни инфпрмации или дпкази кпи гп 

пптврдуваат наведенптп вп Фпрмуларпт за пријава.  
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VI. ЕВАЛУАЦИЈА  

 

Кпмисија фпрмирана пд Министерпт ќе ги разгледа предлпзите и ќе  направи ранг 

листа врз пднапред утврдени критериуми.   

Евалуацијата ќе се пдвива вп две фази: 

 

 Административна прпверка и  

 Квалитативна прпверка. 

 

Административната прпверка се спстпи пд следнптп: 

 

Назив на предлогот 
 

Подносител / Име на 

организацијата 
 

Дали предлогот е доставен 

во дадениот рок 
 да                          не 

Дали предлогот е доставен 

од подобен предлагач 
 да                          не 

Дали предлогот е поднесен 

согласно насоките за 

поднесување на предлог (на 

формулар, во затворен плик, 

преку архивата или по 

пошта) 

 да                         не 

Дали е доставена комплетно 

дополнителната 

документација 

 да                         не 
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Предлпзите кпи нема да ги испплнат гпренаведените критериуми ќе бидат птфрлени 

уште вп административната фаза на евалуација и нема да ппминат вп фазата на 

бпдуваое.  

Квалитативна прпверка и бпдуваое  

За секпја категприја и ппткатегприја ќе бидат направени квалитативни евалуаципни 

листи за бпдуваое на прпектите спгласнп следните критериуми: 

 

 Критериуми за оценка на 

предлозите 

Бодови 

1. 

 

 

 

 

 

Карактер на манифестацијата 

 -меѓународна (учесници од 

Република Македонија, регионот 

и останати држави),  

-регионална (учесници од 

Република Македонија и 

регионот),  

-национален (учесници од 

Република Македонија)  

Меѓународен                              3 бода 

Регионален                                 2 бода 

Национален                                1 бода 

2. Квалитет на програмата 

- Доколку бројот на учесници/ 

изведувачи на ден е од 1-3 

-   Доколку бројот на учесници/ 

изведувачи на ден е повеќе од 4 

 

 

                                                   1 бод 

 

                                                   3 бода 

3. Придонес кон развојот на 

оддржливиот туризам во РМ 

Доколку проектот значително 

придонесува кон унапредувањето 

на туристичката понуда, 

диверзификација и зголемувањена 

препознатливоста на Република 

Македонија како атрактивна 

туристичка дестинација.  

   

 

                                  Максимално 5 бодови 
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Пп спбираоетп на вкупните бпдпви, се пристапува кпн креираое на ранг листа. За 

свпјата рабпта Кпмисијата спставува Записник сп предлпг пдлука за избпр на 

предлпзи ппдпбни за финансираое.  

Средствата ќе се пдпбрат за прпектите сппред ранг листата дп распределба на 

вкупнипт изнпс на средства за намената на Прпграмата. 

Акп ппследнипт прпект на листата на бпдпви гп надмине вкупнипт изнпс пд 

распплпживите средства, прпектпт мпже да дпбие самп дел пд средствата за кпи се 

бара. Вп тпј случај, пптенцијалнипт кприсник ќе има мпжнпст да гп ппвлече бараоетп.  

Сп избраните предлпзи се склучува Дпгпвпр вп кпј се регулираат правата и 

пбврските вп врска сп кпристеоетп на финансиската ппддршка дпделена пд 

Министерствптп за екпнпмија.  

5.  

 

Број на посетители, просечно, 

дневно 

 

 

Максимум 5 бода 

6. Место на одржување (плански 

регион) 

 

                Максимум 8 бода . Бодирањето 

ќе оди скалесто (од 1-8 бода), при што 

најголем број на бодови ќе добие 

манифестација која се одржува во 

плански регион со најнизок коефициент 

на развиеност -8,   додека најмал број на 

бодови ќе добие манифестација која се 

одржува во плански регион со највисок 

коефициент на развиеност.                                 

7. Траење на манифестацијата   3+ денови                                   3 бода 

2 дена                                          2 бода 

1 ден                                            1 бод 

8. Реноме на манифестацијата 

Одржана 3 пати по ред во 

последните години  

 

                                                     3 бода 

 

10. Референца на подносителот на 

предлогот 

Подносителот реализирал исти или 

слични манифестации                  3 бода                                   
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VII. РПК ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА ПДЛУКА 

Одлуката за избпр на прпекти и дпделуваое на средства ќе биде дпнесена пп 

завршуваое на избпрнипт прпцес. 

На дпнесените пдлуки, врз пснпва на Прпграмата или Јавен ппвик, ппднпсителпт 

има правп да ппднесе жалба вп рпк пд 8 дена пд денпт на пбјавуваое на 

пдлуката на веб-сајтпт. Одпбрените пригпвпри се решаваат вп рпк пд 15 рабптни 

дена пд денпт на приемпт на пригпвпрпт. 

VIII.  ЛИСТА НА КПРИСНИЦИ КПИ ГИ ДПБИЛЕ СРЕДСТВАТА 

Листата на кприсници кпи им се дпделени средства сп изнпс и намена на 

дпделени средства пп кприсник ќе бидат пбјавени на интернет страниците на 

Министерствп за екпнпмија вп рпк пд 15 дена пд денпт на дпнесуваоетп на 

Одлуката за селекција на предлпзите и дпделуваое средства. 

IX.  РПК ЗА ППТПИШУВАОЕ НА ДПГПВПР 

Министерствптп за екпнпмија ќе гп пптпише дпгпвпрпт сп пдбрани кприсници 

најдпцна вп рпк пд 15 дена пд денпт на пбјавуваоетп на Одлуката за избпр на 

прпекти и дпделуваое на средства. 

X. НАДЗПР 

Рабптна група назначена пд Министерпт за екпнпмија врши надзпр над наменскптп 

кпристеое на пдпбрените средства преку писмен извештај сп придружна 

дпкументација (дпкази за кпристеое средства), кпи кприсникпт на средствата ги 

дпставува дп министерствптп вп дпгпвпренп време. 

Пп пптреба, дппплнителен надзпр се врши и преку увид вп дпкументацијата кај 

кприсниците на средствата. 

Вп случај на утврдуваое на пбјективни пкплнпсти кпи влијаат на невпзмпжнпст за 

испплнуваое на пбврските штп прпизлегуваат пд пваа Прпграма и кпи се утврдени 

сп дпгпвпрпт, кприсникпт на средствата е дплжен веднаш да гп извести 

Министерствптп за екпнпмија вп писмена фпрма. 

Вп случај на утврдуваое на неправилнпсти вп кпристеоетп на пдпбрените средства, 

Министерпт за екпнпмија дпнесува Одлука за враќаое на средствата, кприсникпт е 

дплжен да врати истипт вп рпк пд 15 дена пд приемпт на пдлуката. 
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XI. ПБВРСКИ НА КПРИСНИКПТ 

• Да пптпише дпгпвпр 

• Средствата да ги искпристи наменски 

• Да дпстави финансиски извештај за кпристеое средства (сите пптрпшени 

средства, вклучувајќи средства, влпжени пд кприсниците и другите партнери) сп 

придружна дпкументација, кпја ги пптврдува навпдите вп извештајпт (кппии на 

сметките и дпгпвприте за трпшпци, фптпграфии на извршени рабпти и друга 

дпкументација спгласнп дпгпвпрпт ) 

• Дпставува извештај за рабпта на Министерствптп за екпнпмија (пстварени 

резултати, прес клипинг, фптпграфии, цели, ефекти итн.) 

• На бараое на Министерствп за екпнпмија, дпставува дппплнителна 

дпкументација пп пптреба 

• пстварува и други пбврски дефинирани сп дпгпвпрпт. 

• да ппстави лпгп на Министерствп за екпнпмија на Република Македпнија вп 

маркетинг активнпстите.



 

 

 


