


 

• Посебни критериуми кои треба да ги исполнуват Здруженијата и Фондациите кои 
учествуваат на овој повик се: 
 

- Предлог програмите  да кореспондираат со Стратегијата за Социјална заштита на Општина 
Струмица до 2020 година; 
- Предлог програмите да бидат изработени и доставени на начин дадено во  упатството  со 
насоките  и обрасците (формуlарите) составен дел на јавниот повик; 
- Доделените средства да се користат исклучително за намената за која ќе бидат доделени и на 
начин определен во предлог програма,согласно образецот за Буџет на проектот; 
- За сите програми задолжително е кофинансирање во износ од најмалку 10% од вкупниот буџет 
на проектот. 
- Организациите(здруженијата и фондациите) кои се јавуваат на јавниот повик  како апликанти 
може да настапуваат со една програма самостојно или да вклучат соработници;  

Времетраење на реализацијата на програмите 

Програмите може да бидат со времетраење од најмалку 6 до најмногу 8 месеци. 
Програмите(програмските активности) мора да се спроведат во периодот од мај 2018 до ноември 
2018 или до декември 2018(со отстапки од утврдениот рок во методологијата по претходна 
писмена најава, или: 

 Планиран термин за реализација на  активностите од програмите  е: 01.05.2018 до  
10.11.2018 година, кога  се поднесуваат и комплетните завршни наративни и финансики 
извешти, секако со можност за отстапки за евентуално продолжување на истиот од 
оправдани причини, но не покасно од 31.12.2018 година. 

Потребна документација која Здружението или Фондацијата треба да ги достави кон 
Пријавата.  

Покрај пријавата како анекс бр. 1, организациите кои се јавуваат на јавниот повик( здружението 
или фондацијата) која треба да биде пополнета  со печатни букви во кирилично писмо, 
потпишана од застапникот , заверена со печат и штембил, изработена соодветно на даденото 
упатство и насоки, составен дел на јавниот повик, апликантот во прилог на истата задолжително 
треба да ги достави следниве прилози-анекси: 

Анекс 2 Преглед на буџет 
Анекс 3 Логичка рамка  
Анекс 4 План на активности и видливост/промоција  
Анекс 5 Формулар со административни податоци за подносителот 
Анекс 6  Формулар со финансиски податоци за подносителот 
Анекс 7 Изјава за подобност  
Анекс 8 Листа за проверка 
 

 
Напомена! 
Пријавата со прилозите се достапни и може да се превземат од  веб страницата на Општина 
Струмица (www.strumica.gov.mk) во работна верзија! Документите се доставуваат во два 
идентични примероци во хартиена форма и иден примерок во електронска форма(CD или 
USB). 
 
 
 

http://www.strumica.gov.mk/





