
   
 
    
 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
 

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10) 
и врз основа на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за 

финансирање на програми и проекти на здруженија и фондации за 2022 година бр. 
08-101/3 од 06.07.2022 година, Општина Ново Село објавува 

Ј А В Е Н   П О В И K бр. 01/2022 
за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот 

на Општина Ново Село за 2022 година 
 

 По повод Денот на Републиката, Илинден, Општина Ново Село објавува Јавен 
повик за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации за 
организирање на културни и спортски настани. 
 Финансиските средства се предвидени во Буџетот на Општина Ново Село за 
2022 година и ќе се доделуваат на здруженија на граѓани и фондации од Општина 
Ново Село во рамки на стратегиските развојни документи на општина Ново Село и 
утврдените развојни цели до 2022 година. 
 
Настаните за кој што се спроведува овој Јавен повик се поделени во две групи, и тоа: 
 -спортски настани 
 -културен настан 
 
Спортските настани се однесуваат за: 
1. Организирање на ноќен турнир во мал фудбал во Ново Коњарево 
2. Организирање на ноќен турнир на стрит баскет во Ново Село 
 
Културен настан: 
1. Организирање на Илинденски средби на Мокрински извори 
 
1. Право на учество  
 Право на учество во Јавниот повик имаат здруженијата и фондациите со 
планирани активности на територијата на Општина Ново Село, како доминантна 
општина каде што физички ќе се реализираат проектите, а кои ги исполнуваат 
следниве критериуми: 

• да се регистрирани како здружение или фондација во согласност со Законот за 
здруженија и фондации, со активности кои имаат позитивно влијание на 
територијата на Општина Ново Село; 

• да имаат активна трансакциска сметка и активен статус на дејствување од 
најмалку една (1) година;                                                                                                                     



• да поседуваат Статут и Решение за регистрација на здружението или 
фондацијата; 

• да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес во согласност со 
Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на 
програми и проекти на здруженија и фондации за 2022 година на Општина 
Ново Село; 

• да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган на државната 
управа или други извори за иста намена и активности за кои поднесуваат 
пријава, а што би значело двојно финансирање на истите активности од 
различни извори 

 
2. Критериуми за финансирање 
 За да се утврди дека програмите и проектите се од интерес на Општина Ново 
Село, тие треба да ги исполнат следниве општи критериуми:  

• да придонесат за побогат, поквалитетен и разновиден јавен живот на ниво 
на општината;  

• развој на спортски активности;  
 
3. Вредност и времетраење на проектите кои ќе се финансираат 
 За финансирање на понудените проекти/програмски активности, во 
согласност со овој Јавен повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Ново 
Село за 2022 година. Максималниот износ кој ќе се додели по проект е следниот: 
 
1. Организирање на ноќен турнир во мал фудбал во Ново Коњарево – 60.000,00 денари. 
2. Организирање на ноќен турнир на стрит баскет во Ново Село – 60.000,00 денари. 
3.  Организирање на Илинденски средби на Мокрински извори – 120.000,00 денари. 
 
Проектните / програмски активности треба да бидат реализирани во периодот од 
27.07.2022 до 31.08.2022 година 
 
4.  Начин на аплицирање и рок за поднесување на пријавите  
 Аплицирањето се врши на стандардизирани обрасци кои се задолжителни за 

секој апликант и се составен дел на документацијата од самиот јавен повик.  

Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава. 

Пријавите се преземат од веб страната на Општина Ново Село www.novoselo.gov.mk  и 

се пополнуваат со впишување на податоци на означеното место со потпис и печат на 

овластеното лице. За секој проект се пополнува одделна пријава.  

Апликантите, покрај Пријавата за финансиска поддршка, задолжително треба да ги 
достават и следните документи:  

- Изјава за двојно финансирање; 

- Копија од документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на 

Република Македонија;  

http://www.novoselo.gov.mk/


- Копија од тековна состојба издадена од Централен регистар на Република 

Македонија не постара од 6(шест) месеци до денот на поднесување на 

пријавата; 

- Копија од активна трансакциска сметка на здружението/фондацијата што се 

пријавиле на Јавниот повик на која може да се префрлат добиените средства; 

- Копија од Статут на здружението/фондацијата; 

- Програма за дејствување на здружението/фондацијата за 2022 година. 

Со пријавата може да се достават и други документи/материјали за дообјаснување на 

проектот за кои учесникот на Јавниот повик цени дека е потребно да ги достави.  

Пополнетите пријави за учество на Јавниот повик заедно со целокупната потребна 

документација се доставуват во затворен плик на кој на надворешната страна на  

треба да стои називот на Јавниот повик, настанот за кој се однесува пријавата, 

целосното име и адреса на подносителот и следното: Да не се отвара пред 

официјалната сесија за отварање. 

 Рок за поднесување на пријавите е 7 (седум) дена од денот на објавувањето. 

Пријавите со документите се доставуваат по препорачана пошта или лично во 

затворен плик во архивата на Општина Ново Село на следната адреса: ул. Мануш 

Турновски бр.13 А, 2434 Ново Село, најдоцна до 15.07.2022 година до 15:30 часот.  

Пријавите кои ќе пристигнат по утврдениот рок нема да бидат разгледувани. 

Сите пријави треба да се однесуваат за наведените спортски и културни настани 

наведени во Јавниот повик, во спротиво истите ќе бидат отфрлени како несоодветни 

пријави. 

Општината ќе води евиденција за сите пристигнати пријави и ќе даде релевантна 

потврда за прием. 

Здруженијата и фондациите учесници во Јавниот повик ќе бидат известени за 
резултатите по донесување на Решение за распределба на средства од Буџетот на 
Општина Ново Село за 2022 година за финансирање на здруженија и фондации. Ранг 
листата со избраните апликанти ќе биде објавена на веб страната на Општина Ново 
Село www.novoselo.gov.mk . 

Правна поука: Против Решението на Градоначалникот може да се поднесе приговор 
во рок од 8(осум) дена од добивање на известувањето за извршениот избор.  
Приговорот се поднесува до Градоначалникот на Општина Ново Село. 
 
5. Дополнителни информации 
 Дополнителни информации за Јавниот повик можат да се добијат на следниот 
начин: со достава на маил на официјалната маил адреса на Општина Ново Село- 
administracija@novoselo.gov.mk или телефонски на следниот број- 034/355-202.  
 
 
 

http://www.novoselo.gov.mk/
mailto:administracija@novoselo.gov.mk


6. Други важни информации 
 Општина Ново Село ќе организира информативен состанок – отворен ден, со 
потенцијалните подносители во Општина Ново Село, во рок од 5 дена од објавувањето 
на Јавниот повик. 
На состанокот, потенцијалните подносители ќе бидат подетално информирани за 
повикот, начинот на аплицирање, критериумите.   
Датум определен за одржување на информативниот состанок е 11.07.2022 година во 
11:00 часот, сала за состаноци во Општина Ново Село. 
 
 
7. Критериуми за оценување 

Проект Бодови 
1. Организациски капацитет 10 
Дали здружението/ фондацијата има 
организациска структура и ресурси за 
спроведување на проектот (вработени и/или 
волонтери и/или хонорарно вработени, 
техничка опрема и способност да раководи со 
буџетот)? 

10 

2. Апликација 20 
Детално разработен проект/програма согласно 
правилникот, јавниот повик и уредно 
пополнета пријава (апликација) 

15 

Време на траење на проектот (колку повеќе 
трае проектот повеќе бодови да се дадат) 

5 

2. Буџет 20 
Детално разработен финансиски план за 
средствата потребни за реализација на 
програмата/проектот  

 

10 

Оправданоста на трошоците во предложениот 
финансиски план (реален буџет во однос на 
активностите и бројот на ангажирани лица, 
опис на трошоците по позиции) 

5 

Обезбедени дополнителни средства од 
сопствени или други извори 

5 

4. Квалитет на програмата/проектот 50 
Придонес за решавање на определен проблем 
на подрачјето на Општина Ново Село 

25 

Иновативност, впечатливост и оригиналност 
на идејата 

15 

Износ на барани средства (кој бара помал износ 
добива повеќе бодови) 

5 

Големина на таргет група (поголема група 
повеќе бодови) 

5 



8. Склучување на Договор 
Општина Ново Село по завршување на постапката и донесувањето на Решението за 
распределба на средствата, ќе склучи Договор за обезбедување на финансиска 
поддршка со здружението или фондацијата, со секој апликант одделно.  
 
9. Достава на извештаи и начин на исплата 
 Финансискиот и наративниот извештај се доставуваат до Комисијата за 
отворање, разгледување, одлучување по пристигнати програми и проекти како и 
проверка на финансиските и наративните извештаи формирана од страна на 
Градоначалникот.  
 Исплатата на средствата ќе се врши поединечно во два дела и тоа: првата 
половина од финансиските средства ќе бидат исплатени пред отпочнување со 
реализација на проектот, а втората половина по доставување на финалниот 
(наративен и финансиски) извештај од реализацијата на проектот од страна на 
корисникот. Комисијата формирана од страна на Градоначалникот доставува предлог 
за исплата до Одделението за Финансиски прашања откако претходно ќе ги провери 
и одобри наративниот и финансискиот извештај за секој проект поединечно. 
Здруженијата и фондациите доделените средства треба да ги користат исклучиво за 
намената за која им се доделени. 
 Најдоцна 30 дена по реализацијата на проектот здруженијата и фондациите се 
должни до Општината да поднесат финален извештај за реализација на активностите 
и потрошените средства. 
 Наративниот извештај треба да биде поткрепен со фотодокументација, а 
финансискиот извештај со копии од сметки, фактури и изводи од банка.  
 Доколку се утврди дека доделените средства се трошат ненаменски и 
спротивно на договорот, во тој случај извештајот ќе биде одбиен, а апликантот е 
обврзан да ги врати добиените финансиски средства. 

 Корисникот на кој што му се одобрени финансиски средства од Буџетот на 
Општина Ново Село за реализација на проектот/програмата има обврска на сите 
материјали (печатени и електронски) што ќе бидат продуцирани во рамките на тој 
проект/програма на видно место да стои:  
 
“Поддржано од Општина Ново Село“ заедно со лого на Општина Ново Село. 
 

 
 
 
 
 
 
 


