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1. Информации за јавниот повик 
 

1.1 Информации за основата на јавниот повик 

 

Јавниот повик се објавува врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување 

и услуги на пазарот на трудот за 2022 година, усвоен од Владата на Република Северна  Македонија, за 

мерката 8. Поддршка за креирање на нови работни места преку зелени инвестиции – компонента 8(а): 

Финансиска поддршка за креирање на нови работни места преку зелени инвестиции, финансирана од 

Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. 

 

Мерката е дел од проектот “Креирање можности за работа за сите - IV” кој е имплементиран од страна на 

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). 

 

1.2 Цел на мерката за поддршка  

 

Цел на мерката е да придонесе кон намалување на невработеноста во земјата преку поттикнување на 

создавањето на нови работни места и катализирање на процесот на зелена трансформација на 

приватниот сектор преку воведување на зелени производи, услуги, технологии или процеси во 

претпријатијата.  

 

Мерката за поддршка се однесува на  претпријатија1 од приватниот сектор кои се подготвени да отворат 

нови работни места и да реализираат зелени инвестиции преку користење на неповратни финансиски 

средства – грантови.  

 

1.3 Очекувани резултати од мерката за поддршка 

 

Со реализација на мерката се очекува да се постигнат следните резултати: 

- Минимум 34 до максимум 100 претпријатија се подржани со неповратни средства за реализација на 

зелени инвестиции. 

- Успешно реализирани минимум 34 до максимум 100 зелени инвестиции во поддржаните 

претпријатија. 

- Реализираните зелени инвестиции придонесуваат кон намалување на стакленичките гасови и/или на 

друг начин придонесуваат кон заштита на животната средина.  

- До 100 невработени лица евидентирани во АВРСМ се вработени во поддржаните претпријатија 

 

1.4 Износ и намена на финансиската поддршка 

 

Финансиската поддршка за нови вработувања изнесува од минимум 205.000 денари до максимум 

615.000 денари по претпријатие во зависност од бројот на одобрени вработувања: 

                                                             
1 Со исклучок на група 25.4 - Производство на оружје и муниција. 
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- Минимум 1 вработување за минималниот износ на грант од 205.000 денари; 

- Минимум 2 вработувања за износ на грант од 410.000 денари; 

- Минимум 3 вработувања за износ на грант од 615.000 денари. 

  

Поддршката се доделува во вид на грант - неповратни средства наменети за финансирање на нови 

деловни инвестиции насочени кон транзиција кон зелена економија при што ќе бидат поддржани 

следните видови на вложувања: набавка на нова опрема (машини, алати, опрема за обновливи извори на 

енергија, специјализиран софтвер, лиценци за користење на софтверот, и слични основни средства), и 

опрема и материјали за енергетска ефикасност. Со поддршката може да биде поддржана набавка 

исклучиво на нова опрема и/или материјали. 

 

Претпријатието има можност да додаде сопствени средства кон доделената финансиска поддршка 

доколку вредноста на набавката го надминува предвидениот износ на грантот. 

 

1.5 Право на учество во програмата  

 

Право на учество во програмата имаат претпријатијата од приватниот сектор кои ги исполнуваат следните 

критериуми: 

 

- Подготвени се да го поттикнат својот деловен развој преку создавање на нови работни места и 

реализација на зелени инвестиции; 

- Во периодот од 01.01.2020 до објавување на огласот имаат најмалку 4 вработени лица; 

- Вкупниот број на работници на неопределено време на денот на аплицирање и пред реализација на 

поддршката, не треба да биде понизок од просечниот број вработени лица2 на неопределено време 

во претходната календарска година, освен ако причините за намалување на бројот на вработени лица 

на неопределено време се поради прекин на работниот однос (поради отказ од работникот), 

остварување на право на пензија, смрт или неспособност за работа.  

- Бројот на ново вработени лица не може да биде поголем од 50% од просечниот број на вработени 

лица на неопределено време во претходната календарска година; 

- На денот на аплицирање ги имаат подмирено сите обврски по основ на исплатени плати и придонеси 

од задолжително социјално осигурување;  

- Да немаат финансиска загуба во претходната година освен ако загубата е направена поради 

капитални инвестиции од страна на правниот субјект3;  

- Во 100% приватна сопственост при што најмалку 50,1% е во сопственост на лице/лица со државјанство 

на Република Северна Македонија. 

 

 

                                                             
2 Терминот „просечен број на вработени“ се однесува само на потребите на имплементацијата на активните 
програми/мерки за вработување 
3 Овој критериум не се применува за правните субјекти кои се регистрирани по 01.07.2021 година 
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1.6 Обврски на претпријатието – корисник на финансиска поддршка: 

 

Работодавачите корисници на финансиска поддршка се должни да ги исполнат следните обврски: 

 

- Работодавачот е должен да реализира одреден број на нови вработувања со полно работно време во 

зависност од износот на одобрениот грант односно:  

o Минимум 1 вработување за минималниот износ на грант од 205.000 денари; 

o Минимум 2 вработувања за износ на грант од 410.000 денари; 

o Минимум 3 вработувања за износ на грант од 615.000 денари. 

- Работодавачот е должен да ги реализира новите вработувања во рок од 3 месеци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

по потпишувањето на договорот. 

- Работодавачот е должен да ги реализира планираните набавки во рок од 3 (три) месеци по 

потпишувањето на договорот. 

- Работодавачот кој вработува невработено лице во рамките на оваа програма е должен да го вработи 

лицето со полно работно време и да го задржи во работен однос најмалку 12 месеци сметано од 

денот на засновање на работниот однос. Доколку на лицето за чие вработување е обезбедена 

финансиска поддршка му престане работниот однос по било кој основ, освен во случај на смрт, 

пензионирање или неспособност за работа, работодавачот е должен во рок од 30 работни денови на 

негово место да вработи друго евидентирано невработено лице, во спротивно е должен да ги врати 

средствата  обезбедени во вид на финансиска поддршка во паричен износ сразмерно со 

преостанатото времетраење на вработувањето до истекот на утврдениот период. 

- Работодавачот е должен во текот на целиот период на предвидената обврска да не го намали 

вкупниот број на вработени на неопределено време (кој го имал на денот на аплицирање) освен во 

случај на смрт, пензија или неспособност за работа, во спротивно е должен во рок од 30 работни 

денови да вработи друго невработено лице - со цел надополнување на бројот. Доколку новото 

вработување не биде реализирано во дадениот рок, работодавачот е должен да ги врати средствата 

обезбедени во вид на финансиска поддршка во паричен износ сразмерно со преостанатото 

времетраење на вработувањето до истекот на утврдениот период. 

 

1.7 Регулирање на правата и обврските 

 

Правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу претпријатијата на кои им е 

одобрена финансиска поддршка и УНДП, и посебен договор со АВРСМ. 

 

 

2. Критериуми и процес на евалуација 
 

Сите доставени апликации ќе бидат оценувани во четири фази во согласност со подолу наведените 

критериуми. Првата фаза е елиминаторна и во неа ќе се изврши проверка на исполнувањето на 

административните и критериумите за право на учество. Во втората фаза ќе се оценува техничкиот 

квалитет на предлог проектот. Во третата фаза ќе бидат спроведени теренските посети за верификација на 
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веродостојноста на податоците и анализа за проценка на ризик. Во четвртата фаза ќе биде  усвоен 

списокот на селектирани работодавачи за кои ќе биде одобрена финансиската поддршка.  

 

Проверката во првата фаза ќе биде спроведена од страна на УНДП во соработка со АВРСМ. Оценувањето 

на предлог проектите во втората фаза ќе се спроведе од страна на Комисија за евалуација (Работна Група) 

составена од претставници на УНДП, МТСП и АВРСМ. Теренските посети и анализата за проценка на 

ризикот во третата фаза ќе бидат спроведени од страна на УНДП. Списокот на селектирани работодавачи 

ќе биде утврден од страна на Работната Група и одобрен од Одборот на проектот. Во согласност со 

Оперативните упатства, кои се усвоени од Управниот одбор на АВРСМ, списокот на селектирани 

работодавачи  ќе помине низ постапка на одобрување од страна на Комисијата за селекција на учесници 

во активни мерки и програми за вработување.  

 

Фаза 1: Отворање на пристигнатите апликации и проверка на исполнувањето на административните и 

критериумите за право на учество  

 

Во рамките на првата фаза, по приемот и отворањето на апликациите, ќе бидат оценети следните 

елементи: 

 

Административни барања 

- Достава на апликацијата во утврдениот рок. Доколку апликацијата е доставена по овој рок, истата ќе 

биде одбиена. 

- Достава на една апликација. Доколку подносителот достави повеќе од една апликација, апликациите 

ќе бидат одбиени.  

- Достава на сите придружни документи кои се наведени во секција 4.2 Поднесување на апликацијата. 

Доколку апликацијата е некомплетна, истата ќе биде одбиена.  

 

Критериуми за право на учество 

- Исполнување на сите критериуми за право на учество. Доколку одговорот на едно од прашањата 

наведени подолу е “НЕ”, апликацијата нема да биде понатаму разгледувана.  

 

Исполнување на критериумите за право на учество 

  
ДА НЕ 

Подносителот е претпријатие од приватниот сектор 
 

    

Во периодот од 01.01.2020 до објавување на огласот имаат најмалку 4 вработени 

лица 
   

Вкупниот број на работници на неопределено време на денот на аплицирање и    
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пред реализација на поддршката, не треба да биде понизок од просечниот број 

вработени лица4 на неопределено време во претходната календарска година, освен 

ако причините за намалување на бројот на вработени лица на неопределено време 

се поради прекин на работниот однос (поради отказ од работникот), остварување на 

право на пензија, смрт или неспособност за работа 

Бројот на ново вработени лица не може да биде поголем од 50% од просечниот број 

на вработени лица на неопределено време во претходната календарска година 
   

На денот на аплицирање ги имаат подмирено сите обврски по основ на исплатени 

плати и придонеси од задолжително социјално осигурување 
   

Да немаат финансиска загуба во претходната година освен ако загубата е направена 

поради капитални инвестиции од страна на правниот субјект5  
    

Во 100% приватна сопственост при што најмалку 50,1% е во сопственост на 

лице/лица со државјанство на Република Северна Македонија  
    

 

Сите апликации кои ќе ги исполнат административните и критериумите за право на учество се 

квалификуваат за втората фаза во која ќе се евалуира квалитетот на предлог проектот и капацитетот на 

подносителот за негова реализација. 

 

Претпријатијата кои поднеле апликација со документи за поддршка, а кои се предселектирани врз основа 

на административните и критериумите за право на учество, ќе бидат внесени во системот на АВРСМ по 

службена должност. Претпријатијата ќе бидат известени доколку е потребно да достават Пријава за 

учество во локалните Центри за вработување. 

 

Фаза 2: Техничка евалуација на предлог проектот   

 

Техничката евалуација на апликациите вклучува оценка на релевантноста, квалитетот, ефектите, 

можноста за реализација и одржливоста на предложениот проект во согласност со следните критериуми: 

 

Релевантност на предлог проектот  

 
Максимален 

број на 

бодови  

95 

  

                                                             
4 Терминот „просечен број на вработени“ се однесува само на потребите на имплементацијата на активните 
програми/мерки за вработување 
5 Овој критериум не се применува за правните субјекти кои се регистрирани по 01.07.2021 година 
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Бројот на планирани нови вработувања одговара на износот на бараната 

финансиска поддршка односно: 

- Минимум 1 вработување за минималниот износ на грант од 205.000 денари; 

- Минимум 2 вработувања за износ на грант од 410.000 денари; 

- Минимум 3 вработувања за износ на грант од 615.000 денари.  

 

Работодавачот ќе вработи соодветен број на лица:  

 Да: 5 бодови 

 Не: Апликацијата ќе биде одбиена 

 

 
5 

Новите вработувања ќе бидат реализирани во рок од 3 (три) месеци по 

потпишувањето на договорот: 

 Да: 5 бодови 

 Не: Апликацијата ќе биде одбиена 

 

 5 

Новите вработувања ќе вклучат вработување на припадници на ранливите групи  

(корисници на гарантирана минимална помош - ГМП, жени, млади до 29 години, 

Роми, лица со попреченост, и долгорочно невработени лица): 

 Вработување на 1 ранливо лице: 10 бодови 

 Вработување на 2 ранливи лица: 20 бодови 

 Вработување на 3 или повеќе ранливи лица: 30 бодови 

 30 

Планираните набавки ќе бидат реализирани во рок од 3 (три) месеци по 

потпишувањето на договорот.  

 Да: 5 бодови 

 Не: Апликацијата ќе биде одбиена 

 

 5 

Планираната зелена инвестиција ќе придонесе кон намалување на 

стакленичките гасови и/или на друг начин ќе придонесе кон заштита на 

животната средина: 

 

 Предлог проектот јасно и со податоци докажува дека планираната зелена 

инвестиција ќе придонесе кон намалување на стакленичките гасови и/или на 

друг начин ќе придонесе кон заштита на животната средина: 50 бодови 

 

 50 

Квалитет на предлог проектот 
 

Максимален 

број на 

бодови  

30 

 

Предлог проектот е пополнет според дадениот формат и дадени се одговори на  5 
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сите прашања  

Описот на предлог проектот е детален и логичен при што планираните 

активности и очекуваните резултати се јасно дефинирани 
 10 

Планираните активности и очекуваните резултати се во согласност со правилата 

на повикот 
 5 

Планот на активности поврзан со набавка на нова опрема и/или материјали е 

изводлив во предвидениот рок за реализација (до 3 месеци по потпишувањето 

на договорот) 

 10 

Одржливост на предлог проектот  

Максимален 

број на 

бодови  

10 

Предлог проектот дава јасно образложение дека реализираната зелена 

инвестиција ќе продолжи да придонесува кон намалување на стакленичките 

гасови и/или на друг начин ќе продолжи да придонесува кон заштита на 

животната средина и по истекот на првата година од потпишувањето на 

договорот: 

 Да: 10 бодови 

 Не: 0 бодови 

 10 

Буџет на предлог проектот  

Максимален 

број на 

бодови  

15 

Бараната финансиска поддршка се однесува на набавки во согласност со 

правилата на овој Повик: набавка на нова опрема (машини, алати, опрема за 

обновливи извори на енергија, специјализиран софтвер, лиценци за користење 

на софтверот, и слични основни средства), и опрема и материјали за енергетска 

ефикасност: 

 Да: 5 бодови 

 Не: Апликацијата ќе биде одбиена 

 5 

Предложениот буџет е реален, јасен, содржи опис на секоја од предвидените 

набавки и коректно ги одразува пазарните цени и услови на набавка: 

 Да: 10 бодови 

 Не: 0 бодови 

 

 

10 

 

Вкупен број на бодови  150 

Напомена: Доколку при проверката на исправноста на податоците биде утврдена техничка грешка 

(погрешна формула и/или формат на податоците), Комисијата за евалуација го задржува правото да 

направи корекција и во понатамошниот процес на евалуација да ги користи коригираните податоци.  

 



10 
 

По извршената техничка евалуација на предлог проектите во согласност со горе наведените критериуми, 

Комисијата за евалуација ќе подготви список на селектирани работодавачи според бројот на бодовите во 

рамките на расположивите средства за финансиска поддршка. Овој список претставува прелиминарна 

ранг листа која ќе биде потврдена или модификувана по спроведувањето на теренските посети за 

верификација на веродостојноста на податоците содржани во апликацијата и на проценката на ризикот на 

предложените корисници на финансиска поддршка.  

 

Фаза 3: Теренски посети 

 

УНДП ќе спроведе теренски посети на прелиминарно селектираните работодавачи со цел да се потврди 

дека податоците во поднесените апликации се во согласност со реалната состојба. Наодите од теренските 

посети ќе бидат документирани и доставени до Комисијата за евалуација која ќе ги земе во предвид при 

дефинирањето на ранг листата на работодавачи.  

 

УНДП воедно ќе изготви проценка на ризикот на предложените корисници на финансиска поддршка во 

согласност со правилата на УНДП.  

 

Подносителите на апликациите за финансиска поддршка се должни да соработуваат со УНДП и да 

обезбедат непречен увид во релевантната документација, опрема и простории на претпријатието при 

спроведувањето на теренските посети и проценката на ризикот. 

  

Фаза 4: Финална селекција на корисниците на финансиска поддршка 

 

Врз основа на бодовите добиени при техничката евалуација на предлог проектите, како и наодите од 

теренските посети и проценката на ризикот, Комисијата за евалуација ќе подготви предлог список на 

селектирани работодавачи. Притоа, бројот на  корисници на финансиската поддршка ќе биде утврден во 

согласност со расположивите средства. 

 

Доколку при теренските посети се утврдени неправилности или несовпаѓања помеѓу податоците во 

апликацијата и фактичката состојба, односно доколку при проценката на ризикот биде утврден зголемен 

ризик, Комисијата за евалуација врз основа на овие наоди ќе ја дисквалификува апликацијата. 

 

Списокот на селектирани работодавачи за кои се предлага одобрување на финансиска поддршка ќе биде 

доставен до Одборот на проектот “Креирање можности за работа за сите - IV” за потпис и одобрување. 

Овој список понатаму се доставува како предлог до Комисијата за селекција на учесници во активни 

мерки и програми за вработување за финално одобрување. 

 

 

3. Исплата на средствата и мониторинг на реализацијата на предлог 

проектите 
  



11 
 

3.1 Постапка за исплата на финансиската поддршка 

 

По донесувањето на одлуката за исплата на неповратни финансиски средства на основа на овој Повик, со 

избраните корисници ќе се потпише  договор за доделување на средства во согласност со правилата на 

УНДП. Во договорот ќе бидат дефинирани обврските и роковите за реализација на тие обврски. УНДП ќе 

се обврзе да ги исплати средствата според утврдениот распоред на исплата додека корисниците ќе се 

обврзат дека ќе ги реализираат планираните вработувања и набавки.  

 

Корисниците ќе потпишат и посебен договор со АВРСМ со кој подетално ќе бидат регулирани нивните 

обврски за реализација на дефинираниот број на нови вработувања.  

 

По склучувањето на договорите со УНДП и АВРСМ, неповратните средства наменети за нови зелени 

инвестиции ќе бидат префрлени на трансакциските сметки на корисниците врз основа на следната 

испорака од страна на корисниците и нејзино одобрување од страна на УНДП: 

 

- Испорака 1: 100% од одобрените неповратни средства по потпишување на договорот и: 

o Достава на фактура издадена од корисникот на поддршката. Во описот на фактурата треба да се 

наведе опремата и/или материјалите чија набавка ќе биде финансирана со доделената 

финансиска поддршка; и  

o Достава на про-фактура за набавка на опрема и/или материјали.  

o Реализација на планираниот број на нови вработувања во согласност со одобрениот износ на 

неповратна финансиска поддршка. Реализацијата на новите вработувања ја утврдува УНДП врз 

основа на потврда на вработувањата од страна на АВРСМ. 

 

Овие испораки како и другите обврски кои произлегуваат од овој Повик и од прифатениот предлог проект 

ќе бидат наведени во договорите со УНДП и АВРСМ.  

 

Напомена: Со финансиската поддршка може да биде исклучиво финансирана вредноста на набавката без 

ДДВ. Корисникот на поддршката е должен да обезбеди средства и да ги подмири обврските по основ на 

ДДВ за овие набавки. За селектираните корисници на финансиска поддршка кои се ДДВ обврзници ќе 

бидат обезбедени документи врз основ на кои од УЈП ќе им биде издадена е-фактура за промет 

ослободен од данок на додадена вредност. 

 

Селектираните корисници на финансиска поддршка кои не се ДДВ обврзници ќе издадат своја фактура 

без ДДВ.  

 

Корисникот има обврска да ги употреби неповратните средства исклучиво за намената која е дефинирана 

во договорот за доделување на неповратни средства склучен помеѓу корисникот и УНДП. Наменското 

користење на доделените неповратни средства е предмет на следење и контрола од страна на УНДП.  
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Корисникот кој ненаменски ќе ги употреби доделените средства или нема да ги реализира планираните 

набавки во предвидениот рок, е должен да го врати износот на тие средства на АВРСМ во рок од 4 

(четири) месеци  по потпишувањето на договорот.  

 

Корисниците на финансиската поддршка се должни да обезбедат одржливост на проектот при што 

мораат да осигураат дека: 

 

- Средствата кои се набавени со финансиска поддршка од УНДП ќе останат во сопственост на 

претпријатието корисник односно корисникот не смее да ги продава, отуѓува, префрли или на било 

кој друг начин направи трансфер  на сопственоста врз набавените средства кон трети физички или 

правни лица најмалку 1 (една) година од потпишувањето на договорот со УНДП;  

- Средствата кои се набавени со финансиска поддршка од УНДП редовно се одржуваат во согласност 

со препораките на производителот / добавувачот; 

- Целокупната документација која се однесува на договорт со УНДП ќе биде чувана најмалку 2 (две) 

години од потпишувањето на договорот со УНДП. 

 

3.2 Известување 

 

Секој корисник на финансиска поддршка е должен да достави: 

 

- Копии од сите документи кои се однесуваат на предвидените набавки (фактури, изводи од банка, 

итн.) најдоцна до крајот на третиот месец од потпишувањето на договорот со УНДП. 

 

3.3 Мониторинг 

 

Преставниците на УНДП ќе спроведат детално следење на спроведувањето на договорните обрски. За таа 

цел, ќе бидат реализирани мониторинг посети на корисниците на финансиската поддршка.  Корисниците 

на финансиската поддршка се должни да соработуваат со УНДП и да обезбедат непречен увид во 

релевантната документација, опрема и простории на претпријатието. Цел на овие посети, покрај 

проверката на реализацијата на обврските, е да се приберат податоци за ефектите од зелената 

инвестиција.  

 

4. Поднесување на апликација за учество во програмата 
 

4.1 Форма и содржина на апликацијата 

 

Кон Формуларот за аплицирање треба да се приложат следните документи:  

 

- Документи од Централен регистар:  

o Прилог 1: Потврда за Тековна состојба на субјектот; 

o Прилог 2: Биланс на успех за претходната фискална година; 
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o Прилог 3: Тековна состојба на сопственост по ТД-ДПЛ (Тековна состојба на вистински сопственици 

на субјект) 

 

Напомена: Прилог 2 и 3 можат да се достават дополнително но најдоцна пред финалната селекција на 

апликациите.  

 

Документацијата треба да биде подготвена на македонски јазик. Непотполните апликации нема да бидат 

земени во предвид. Доколку во процесот на проверка и евалуација се утврди дека доставените 

информации се невистинити, апликaцијата ќе биде одбиена. 

 

 

4.2 Поднесување на апликацијата 

 

Заинтересираните работодавачи можат да аплицираат до 26 октомври 2022  со поднeсувањe на  

следните документи: 

 

- Формулар за аплицирање кој треба да се пополни на следниот линк: ХХ.  

- Скенирани документи за поддршка кои се наведени во Формуларот за аплицирање и кои треба да се 

прикачат на истиот линк.  

 

Дополнителни информации за мерката може да се побараат на email 

адреса: rabotaimoznosti.mk@undp.org 

 

 

mailto:rabotaimoznosti.mk@undp.org
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