ЈАВЕН ПОВИК
за субвенционирање на нови занаетчиски бизниси
1. Предмет на јавниот повик е субвенционирање на физички лица кои ќе се регистрираат
како занаетчии согласно Закон за занаетчиство (Сл. Весник на РМ бр.215/15), во занаетчискиот
регистар што го води Занаетчиска комора Скопје. Целта на овој јавен повик е да го поттикне
регистрирањето на занаетчиските бизниси и зголемувањето на бројот на занаетчии на
територијата на град Скопје со финансиска поддршка од Проектот на УСАИД за развој на
деловниот екосистем. Финансиската поддршка се состои од вкупно 38.700 денари за еден ново
регистриран занаетчиски бизнис и истата вклучува 5.100,00 денари за месечна пресметка за
платени придонеси од задолжително социјално осигурување за 6 месеци, како и еднократен
трошок за регистрација на бизнис во занаетчискиот регистар во износ од 8.100,00 денари.
2. Право на учество на јавниот повик имаат:

Физички лица кои досега не добиле буџетски средства за отворање на сопствен бизнис
од слични проекти за субвенционирање од други извори;

Физички лица кои за првпат се регистрираат согласно Законот за вршење на
занаетчиска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 15/2015) без ограничување на
занаетчиската дејност која ќе ја вршат.

3.Потребни документи за пријавување:

ПополнетoБарање (може да се подигне од архивата или од веб страната на
Занаетчиска комора Скопје www.zkomora.com.mk);

Изјава заверена на нотар од апликантот дека досега не користел средства од други
извори за отворање на сопствен бизнис;

Потврда од АВРМ дека лицето е невработено или изјава заверена на нотар дека не е
во работен однос;

Доказ за стручно образование доколку согласно Правилникот за занаетчиски дејности
за дејноста треба да има доказ за стручно образование.
Горенаведената документација целосно пополнета се доставува во оригинал или копии
заверени на нотар.
Ненавремена и нецелосна документација нема да биде предмет на разгледување од
страна на Комисијата формирана од Занаетчиска комора Скопје за разгледување на
апликациите.

4. Субвенционирање на трошоци

Барањата од физичките лицаќе ги разгледува Комисија за спроведување на
постапката за субвенциoнирање на нови
занаетчиски бизниси формирана од
Занаетчиска комора Скопје. Изборот на апликантите кои ги исполнуваат условите
утврдени во Јавниот повик, ќе се прави запазувајќи го принципот “прв дојден, прв
услужен“, односно по редослед на поднесување на апликацијата, се до исцрпување на
расположливите средства.

По изборот на апликанти ќе следи донесување Решение од страна на
Претседателот на Занаетчиска комора Скопје со кое се усвојува барањето за
субвенционирање на занаетчиите.


Субвенционирани ќе бидат само докажаните трошоци за месечни придонеси за
задолжително социјално осигурување со приложување на доказ платен МПИН во
банка, како и трошокот за регистрација во комората кој ќе биде докажан со
приложување на решението за упис во занаетчиски регистар и занаетчиската дозвола.

Апликантот кој ќе биде избран за субвенционирање на трошоците согласно овој
Јавен Повик се обврзува да не го затвара бизнисот за времетраење на финансиската
помош и најмалку четири месеци по денот на завршување на финансиската помош.

Апликантот кој ќе биде избран за субвенционирање на трошоците согласно овој
Јавен Повик прифаќа дасе вклучи во менторската програма за водење на занаетчиска
дејност која ќе ја обезбедат вработените на комората.
Барањето за субвенционирање на нов занаетчиски бизнис со комплетна документација за упис
во занаетчиски регистар треба да се достави на адреса: Занаетчиска комора Скопје, ул.
Битпазарска бр.12.
Во моментот кога ќе бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Занаетчиска комора
Скопје ќе го објави завршувањето на Јавниот повик преку својата веб страна.
За пристигнатите и обработени барања ќе се води листа со следните податоци: име и презиме
на апликантот, адреса, како и датум и час на пристигната пријава на Јавниот повик.
Исплатата на одобрените средства ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати
барања по принципот “прв дојден, прв услужен“, а по донесување на решенија за усвојување на
барањата од страна на Претседателот на Занаетчиската Скопје.
Во случај на неусвојување на барањето, подносителот ќе биде навремено писмено известен за
неусвојувањето. Комисијата ќе ги извести барателите доколку немаат уредна и комплетна
документација и ќе им ја врати истата во прилог на известувањето.
Барањата за субвенционирање на занаетчиисе достапни во Архивата на Занаетчиска комора
Скопје. Архивата на Занаетчиска комора Скопје примените барања ќе ги евидентира со точното
време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се
разгледуваат барањата.
Прашања за појаснување може да се поставуваат на
Контакт тел: (02) 32237-850, 078 312 134 Анета Атанасовска

