
Почитувани занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, Ве информираме дека  општина 

Гази Баба го објавува следниов : 

 

ЈАВЕН ПОВИК 

За финансиска поддршка на микро и мали претпријатија, занаетчии, саемско партнерство и 

семејни земјоделски стопанства 

 

● Предмет на овој јавен повик е финансиска поддршка до 60 000 денари на поединечно 

барање  на микро и мали претпријатија и занаетчии. Финансиската поддршка е наменета 

само за докажани трошоци настанати од датата на објавување на јавниот повик. Трошоците 

кои може да бидат финансирани треба да бидат за следниве намени: 

- набавка на опрема и алати за микро и мали претпријатија регистрирани не порано од 

01.01.2017 год.; 

- дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата – веб 

страна, дизајн на логотип, рекламен материјал за микро и мали претпријатија регистрирани 

не порано од 01.01.2017 година (за првите две ставки наменети се вкупно 600 000 денари); 

- учество на регионални саеми (Србија, Грција, Бугарија, Албанија) за микро и мали 

претпријатија регистрирани не подоцна од 01.01.2015 година (наменети се вклупно 600 000 

денари); 

- набавка на опрема и системи за наводнување капка по капка, за земејни земјоделски 

стопанства (наменети се 1 200 000 денари) 

Финансиска поддршка не е предвидена за следниве трошоци: 

- набавка на потрошен материјал, возила, компјутери и компјутерска опрема 

- износот платен за ДДВ за наменети/трошоците за кои се бара финансирањето 

- царина за намените/трошоците за кое се бара финансирањето 

-курсни разлики 

-закупнини за деловен простор 

- трошоците чие плаќање е направено со компензација 

● Право на учество имаат следниве лица: 

Микро и мали претпријатија регистрирани како ТП, ДООЕЛ, ДОО и занаетчии од лица со 

адреса на живеење на територија на општина Гази Баба или со регистрирано седиште на 

фирма на територија на општина Гази Баба (предност ќе имаат лицата кои имаат и деловно 

седиште и адреса на живеење на територија на општина Гази Баба).  

Овие субјекти треба да ги исполнуваат следниве услови: 

- да се регистрирани не порано од 01.01.2017 година доколку се аплицира за првите две 

намени од јавниот повик 

- да се регистрирани не подоцна од 01.01.2015 година, доколку се бара финансиска 

поддршка за саемско партнерство 

- да имаат минимум еден вработен на неопределено полно работно време (м1/м2 обрасци) 

- намирено даночните обврски кон општина Гази Баба, државата и кон своите вработени. 

● Потребни документи за пријавување: 

- потполнет образец барање (може да се подигне од архивата или на веб страната на општина 

Гази Баба); 

- изјава заверена на нотар дека средствата ќе бидат искористени за дејноста за која се 

наменети; 



-решение за регистрирана дејност и тековна состојба од Централен регистар, не постара од 2 

месеци 

- листа на моментално вработени лица во претпријатието издадена од Агенција за 

вработување, не постара од 2 месеци – м1 и м2 обрасци; 

- уверение за платени даноци и придонеси од Управа за јавни приходи на РМ не постаро од 2 

месеци. 

● Целокупната документација се доставува во оригинал или копија. Доколку документацијата 

се доставува во копија, веродостојноста се потврдува на секоја страна со потпис и печат од 

страна на подносителот на барањето. 

 

При доделувањето на финансиската поддршка, општината ќе го применува принципот „прв 

дојден, прв услужен“ се до исцрпување  на расположливите средства. 

Еден апликант може да користи финансиска поддршка само еднаш по овој Јавен повик. 

Барањата со целокупната документација се доставуваат до Архивата на општина Гази Баба 

со НАЗНАКА – за Јавниот повик за финансиска поддршка на микро и мали претпријатија, 

занаетчии, саемско партнерство и семејни земјоделски стопанства, на ул. Архимедова 2, 

Скопје, најдоцна до 31.12.2018 год. 

 

Подетални информации за јавниот повик може да најдете на веб страната на Општина Гази 

Баба www.gazibaba.gov.mk 

 

http://www.gazibaba.gov.mk/

