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Ј А В Е Н   П О В И К 

 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ 
МАНИФЕСТАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
 

I. Предмет на јавниот повик  
 
Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за 
организирање и спроведување на локални манифестации од 
областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и 
водостопанството 
 
II. Право на учество во постапката  
 
Право на учество на јавниот повик имаат единиците на 
локалната самоуправа, здруженија од областа на 
земјоделството и руралниот развој, шумарството и 
водостопанството регистрирани согласно Законот за 
здруженија и фондации, стопански комори основани согласно 
закон, задруги регистрирани согласно Закон за задруги или 
Законот за земјоделски задруги за вршење на земјоделска 
дејност и/или за трговија со земјоделски производи и/или 

Врз oснова на член 101 став (7) од Законот за 
земјоделство и рурален развој („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 
15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 
83/2015, 154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016, 163/2016, 
74/2017 и 83/18), член 4 став 2 алинеја 2 и член 12 став 1 
од  Уредбата за видот на активности, максималниот износ по 
активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во 
постапката, поблиските критериуми и начинот за 
доделување на техничката поддршка во земјоделството и 
руралниот развој („Службен  весник на Република 
Македонија“ 6/13, 81/13, 181/13,  1/14, 23/14, 136/14, 157/14, 
139/15, 215/15, 133/16,76/18 и 100/18), Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство објавува: 

 
Број на сертификат: 

CT-16/3-023 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

 
Бр.02 – ___________ 

__.__.2018 год . 

Ул. Аминта Трети бр. 2 
1000 Скопје, 

Република Македонија 
 

Тел.  (02) 3134 477 
Факс: (02) 3134 477 

Е-пошта:info@mzsv.gov.mk 
Сајт: www.mzsv.gov.mk 

 
 



ББББББХХЈХЈХЈХУИХУИХБЈБНЈИ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

СТ
РА

Н
А
2 

јавни претпријатија регистрирани и за вршење на дејност 
организирање на саеми и саемски манифестации. 
 
III. Содржина на предлогот и потребна документација        
 
Учесниците на јавниот повик потребно е да достават: 

1. Предлог за користење на помош за техничка поддршка, 
за организирање и спроведување на локални 
манифестации; 

2. Податоци за предлагачот; 
3. Назив и резиме на предлогот; 
4. Опис на предлогот (опис на постоечки состојби,  

поставени цели и очекувани резултати); 
5. План на активности со временска рамка за реализација 

на предлогот по активности и методологија за нивна 
реализација; 

6. Финансиски план на трошоците, временска рамка за 
нивно настанување и извори на финансирање; 

7. Влијание на предлогот во смисла на понатамошна 
одржливост на активностите, целна група односно опис 
на директни и индиректни корисници на резултатите од 
активноста, понатамошна примена на резултатите и 
очекувани ефекти за корисниците; 

8. Банкарска сметка на која треба да се исплати 
поддршката; 

9. Доказ за континуирано одржување на манифестацијата 
во последните три години, со исклучок на 
манифестациите кои се организираат за прв или втор 
пат (копија од склучен договор со МЗШВ „Договор за 
користење на финансиска поддршка за организирање и 
спроведување на локална манифестација“ или изјава 
заверена на нотар под кривична и материјална 
одговорност биле организатори на истиот тип 
манифестација) . 

10. Предлог проект за локалната манифестација 
11. Тековна состојба од Централен регистар на Република 

Македонија; 
12. Препораки или други докази за претходна    

имплементација на други сродни предлози; 
13. За апликантите правни лица: потврда за евиденција во 

ЕРЗС (ако се занимаваат со примарно земјоделско 
производство), доказ од Централен регистар на 
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Република Македонија дека не е поведена стечајна и 
ликвидациона постапка и доказ од Управа за јавни 
приходи за платени даноци и други јавни давачки; 

14. За здруженија и стопански комори: годишна програма за 
работа со вклучени активности од предлогот усвоена 
согласно статутарните акти; 

 
IV. Доставување на предлогот  
 
Предлогот се доставува во еден оригинален примерок 
потпишан од овластено лице на предложувачот. Еден 
предложувач може да учествува во постапката за користење на 
техничка поддршка за организирање и спроведување на 
локални манифестации од областа на земјоделството, 
руралниот развој, шумарството и водостопанството само со 
еден предлог за користење.  
 
Предлозите може да се поднесуваат од денот на објавувањето 
на јавниот повик во дневниот печат до 31.10.2018 година.  
 
Предлозите се доставуваат до Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, ул. Аминта Трети бр. 2, 1000 
Скопје, Сектор за рурален развој. 
 
V. Прифатливи трошоци и предлози 
 
Прифатливи трошоци за организирање и спроведување на 
манифестации се: 

- Трошоци за закуп на простор за изложување на 
земјоделски производи ( примарни и преработени ); 

- Трошоци за изнајмување на штандови и уредување и 
опремување на изложбениот дел ( штанд, бина, аудио и 
видео опрема ) и/или 

- Трошоци за промотивен материјал ( покани, постери, 
летоци, банери, публикации, каталог, зборник, 
медиумска промоција за манифестацијата/саемот и за 
учесниците ( трошоци за изложбен производ ) кои 
изложуваат земјоделски производи ( примарни и 
преработени ). 

 
VI. Начин и висина на исплата на финансиски средства  
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Максималниот износ на горенаведената техничка поддршка не 
може да надмине 120.000,00 денари за локални манифестации 
во Република Македонија, по манифестација и по корисник. 
 
Висината на одобрената поддршка ќе биде дефинирана со 
склучен договор помеѓу Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и со организаторот на 
манифестацијата.  
 
Исплатата на финансиските средства се врши по потпишување 
на договорот во износ од 100% од износот на прифатливите 
трошоци, но не повеќе од максималниот износ и во согласност 
со одобрените средства во програмата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој.  
 
За искористените средства, корисниците се обврзуваат да 
достават Извештај за реализација до Министерството во рок од 
30 дена по завршувањето на активностите. 
 
VII. Прилози на јавниот повик 
 
За подготовка на предлогот за користење, Министерството на 
веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство www.mzsv.gov.mk., објавува детално Упатство 
за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка 
за организирање, и спроведување на локални манифестации.  
 
Организаторот на локалната манифестација е должен покрај 
логото на нивната институција да биде истакнато и логото на 
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство. 
 
Дополнителни информации може да се добијат во 
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство 
на телефон 02/ 31 34 477 или на веб страната на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  
www.mzsv.gov.mk   
 

 
МИНИСТЕР 

Љупчо Николовски  
 


