
Врз основа на член 101 став (2) од Законот за земјоделство и руралниот развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18) и 
членовите 7 и 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“ бр. 06/13, 81/13, 181/13, 
1/14, 23/14, 136/14, 157/14, 139/15, 215/15, 133/16, 76/18, 100/18 и 127/18), Министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува, 

Ј А В Е Н  П О В И К  
за техничка поддршка за изработка и публикување на едукативни, 

информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и 
списанија 

 

I.ПРЕДМЕТ 

Предмет на овој јавен повик е реализација на средствата утврдени согласно 
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/18), дел II Мерки за техничка поддршка на 
земјоделството и руралниот развој, точка 1.4 „изработка и публикување на едукативни 
информативни, научни пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија. 

II.ПРАВО НА УЧЕСТВО 

Право на учество на јавниот повик имаат здруженија на земјоделски производители 
регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, јавни научни установи и 
самостојни научни работници согласно Законот за научно истражувачка дејност, 
образовна институција или установа која ги исполнува условите согласно Законот за 
високо образование, Законот за средно образование, Законот за стручно образование 
и обука и Законот за образование на возрасните и физички и правни лица кои издале 
книги/стручни материјали/публикации како издавач, автор или група автори. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ДОСТАВИ  

Учесниците на јавниот повик за техничка поддршка за изработка и публикување на 
едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и 
списанија задолжително се должни да достават предлог за користење на техничка 
поддршка, кој содржи:  

1. Податоци за предлагачот; 
2. Назив и резиме на предлогот за користење; 
3. Опис на предлогот за користење (опис на постоечки состојби, поставени цели, 
очекувани резултати);  
4. План на активности со временска рамка за реализација на предлогот по активности 
и методологија за нивна реализација;  
5. Финансиски план со трошоците, временска рамка за нивно настанување и извори на 
финансирање и 
6. Влијание на предлогот во смисла на понатамошна одржливост на активноситите, 
целна група односно опис на директни и индиректни корисници на резултатите од 
активноста, понатамошна примена на резултатите и очекувани ефекти за корисниците. 

Кон предлогот се приложуваат и следните документи:  

1.Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија;  
2.Изјава од одговорното лице за веродостојност на податоците од предлогот (според 
упатството); 
3. Препораки или други докази за претходна имплементација на сродни предлози;  
4. За подносителите - правни лица:  



- потврда за евиденција во ЕРЗС (ако се занимаваат со примарно земјоделско 
производство),  

- доказ од Централен регистар на Република Македонија дека не е поведена 
стечајна и ликвидациона постапка и  

- доказ од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки и  

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

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ 

Предлогот се доставува во пополнет образец „Предлог за користење на помош  за 
техничка поддршка за изработка и публикување на едукативни, информативни, научни 
пропагандни и стручни материјали публикации и списанија“,  кој се доставува  во еден 
оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на субјектот. 

Еден корисник може да поднесе само еден предлог за користење на средствата од 
оваа Програма. 

Предлогот со документацијата се доставува во затворен плик преку пошта на адреса: 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. Аминта Трети број 
2, 1000 Скопје, или со предавање во архивата на Министерството секој работен ден 
9.00 до 15.00 часот. На предната страна на пликот во горниот лев агол да пишува “НЕ 
ОТВОРАЈ”, а под тоа „за изработка и публикување на едукативни, информативни, 
научни пропагандни и стручни материјали публикации и списанија“.   

Предлозите кои нема да ги содржат бараните податоци на овој јавен повик, ќе се 
сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

V. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ 

Крајниот рок на доставување на предлогот е најдоцна до 10.09.2018 година. 
Предлозите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок нема да бидат 
разгледувани.  

VI. ПОСТАПКА И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ И ОДОБРУВАЊЕ НА 
ПРЕДЛОГОТ  

Постапката за избор на корисници со предлогот за одобрување ја спроведува комисија 
формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа 
на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови, утврдени во член 
14 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“ бр. 06/13, 81/13, 181/13, 1/14, 23/14, 
136/14, 157/14, 139/15, 215/15, 133/16, 76/18, 100/18 и 127/18): 

 



Како прифатливи ќе се сметаат предлозите кои после изборот од страна на комисијата 
ќе освојат повеќе од 50 бода.  

Висината на одобрената поддршка ќе биде дефинирана со договори потпишани од 
страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со избраните 
корисници врз основа на записник за избрани корисници на комисијата.  

Исплатата на поддршката по корисници се врши двократно и тоа: авансно 50% од 
одбрениот износ и 50% по завршување на активоста со достава на финансиски 
извештај.  

Постапката за избор ќе се спроведе и доколку на повикот има доставено само едно 
барање за реализација на средствата од  Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година, Мерки за техничка поддршка на земјоделството и 
руралниот развој, за изработка и публикување на едукативни, информативни, научни 
пропагандни и стручни материјали публикации и списанија. 

VII. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА  

Максималниот износ на поддршка изнесува 1.200.000,00 (милион и двесте илијади) 
денари од вредноста на прифатливите трошоци за побликуван материјал, публикација 
или списание и по корисник. Трошоците се однесуваат за изработка на едукативни, 
информативни, научни пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија, 
трошоци за подготовка на печатење и печатење на едукативни, информативни, научни 
пропагандни и стручни материјали, побликации и списанија и/или трошоци за 
промоција на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, 
публикации и списанија. 
 
По завршување на проектот, до Министерството, задолжително се доставува 
комплетен финансиски извештај и наративен извештај за реализираните средства за 
изведба на проектот, најдоцна 15 дена по крајниот рок за имплементација на проектот. 

VIII. ПРИЛОЗИ НА ЈАВНИОТ ПОВИК  

За подготовка на предлогот за користење Министертвото објавува детално Упатство 

за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка кое се наоѓа на веб 

страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство: 

www.mzsv.gov.mk. 

IX. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ  

За дополнителни информации барателите може да се обратат до Министерството за 

земјоделство шумарство и водостопанство на телефон 02/31 34 477 или да ја посетат 

веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

www.mzsv.gov.mk 

 

 

http://www.mzsv.gov.mk/

