
 

 

Врз основа на член 27, став 2, алинеја 2 од Законот за иновациската дејност („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/2016, 53/16, 

190/16 и 64/18), Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на 

седницата одржана на .......... 2020 година, го донесе следниот 

 

 

ПРАВИЛНИК  

за доделување средства за поддршка на  

научно-технолошката извонредност и претприемништвото кај 

учениците и младите 
 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат целите, критериумите и постапките за аплицирање и за 

доделување средства за поддршка на научно-технолошката извонредност и 

претприемништвото кај учениците и младите како и за следење на активностите 

поддржани преку доделената поддршка (во понатамошниот текст: Правилник). 

 

 

II. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Општи цели на финансиската поддршка 

Член 2 

Целта на оваа поддршка е да го идентификува потенцијалот за извонредност и 

способностите кај учениците и младите за наука, технологија, инжинерство, уметност, 

математика (во понатомошниот текст „НТИУМ“) и претприемништво, да ги зајакне 

нивните знаења и вештини во однос на нивните врсници на светско ниво, да им обезбеди 

на младите можности за стекнување меѓународни искуства и учење од своите врсници во 

светот, како и да им овозможи услови за пренос и примена на овие искуства, знаење и 

вештини во поширокиот општествен котекст.  

Меѓу другото, целта на оваа поддршка е и јакнење на капацитетите на учениците и 

младите како и во насока на нивно понатамошно вклучување во Центри на извонредност.  

 

Целна група 



 

 

Член 3 

Поддршката е наменета за образовни установи на сите нивоа на образование и  здруженија 

на граѓани кои спроведуваат активности насочени кон ученици, студенти и млади кои 

покажуваат особен успех и извонредност во поедини области на науката, технологијата, 

инжинерството, индустрискиот дизајн и математиката, како и претприемачки 

способности.  

 

Член 4 

Поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај учениците и 

младите се доделува во вид на грант во износ од минимум 30.000 (триесет илјади) денари 

до максимум 600.000 (шестотини илјади) денари.   

Грантот може да го покрива целиот износ на потребното финансирање за предвидените 

активности. Кофинансирањето обезбедено од други извори, ќе се земе во предвид при 

бодувањето на апликациите.  

 

Член 5 

Времетраењето на спроведување на активностите може да биде до 24 (дваесет и четири) 

месеци. 

Под оправдани околности, времетраењето на спроведување на активностите може да се 

продолжи за дополнителни 3 (три месеци) по претходно одобрување од страна на Фондот. 

 

 

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ  

 

Член 6 

Поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај учениците и 

младите може да биде доделена на правно лице кое е регистрирано во Централен Регистер 

на Република Северна Македонија како: 

- државно или приватно основно или средно училиште или високообразовна 

установа основана во постапка предвидена согласно позивните прописи во 

Република Северна Македонија; 

- здружение на граѓани чии цели се во насока на поттикнување и развој на 

образованието, науката, технологијата, и/или претприемништвото, поттикнување 

на истражувањето, поддршка и неформално образование на учениците, студентите 

и младите и слично. 

Како апликант може да се јави едно правно лице. 



 

 

Апликантот може да предвиди и партнери при што како партнери може да се јават 

трговски друштва, образовни установи, здруженија на граѓани, фондации, развојни 

агенции на други држави и/или единиците на локалната самоуправа. 

Особено се ценат партнерства помеѓу образовните установи и здруженијата како 

апликанти со приватниот сектор.  

 

Член 7 

Поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај учениците и 

младите може да биде доделена за активности кои вклучуваат: 

- подготовка за присуство на меѓународни манифестации од натпреварувачки 

карактер; 

- присуство на учениците и нивните ментори на меѓународни манифестации од 

натпреварувачки карактер; и 

- пренос и примена на овие искуствата, знаењето и вештините на натпреварувачите 

во поширок општествен котекст.  

Сите три вида на активности се кумулативни односно обврзувачки за поддршката да биде 

доделена. 

Под меѓународна манифестација од натпреварувачки карактер од ставот (1) на овој член 

се подразбира манифестација на која се натпреварувале ученици и/или млади лица од 

најмалку десет различни држави на годишно ниво во претходните 2 (две) години. 

 

Трошоци прифатливи за финансирање 

Член 8 

Прифатливи за финансирање се единствено долунаведените трошоци:  

- трошоци за надоместоци за менторите на натпреварувачите поврзани со активности 

на подготовка; 

- патни трошоци и трошоци за сместување за времетраење на подготовките за 

учество на меѓународната манифестација (исклучиво прифатливо е патување со 

јавен превоз и/или организиран групен превоз и сместување во капацитети 

категоризирани со максимум три звезди); 

- меѓународни и локални патни трошоци поврзани со подготовка и со присуство на 

натпреварувачите и менторите на меѓународната манифестација од 

натпреварувачки карактер (исклучиво прифатливо е патување со економска класа и 

сместување во капацитети категоризирани со максимум три звезди); 

- трошоци за сместување за времетраење на меѓународната манифестација од 

натпреварувачки карактер за натпреварувачите и менторите (исклучиво 

прифатливо е сместување во капацитети категоризирани со максимум три звезди); 

- трошоци за виза, трошоци поврзани со прибавување на виза;  



 

 

- трошоци за патничко осигурување;  

- трошоци за котизација за учество на меѓународната манифестација од 

натпреварувачки карактер; 

- патни трошоци поврзани со пренос и примена на искуствата, знаењето и вештините 

на натпреварувачите во поширок општествен котекст (во максимален износ од 

6.000 (шест илјади) денари); 

- трошоци за промотивни материјали (во максимален износ од 5% од вкупниот износ 

на доделената поддршка) поврзани со информирање на целните групи, промоција 

на резултатите, пренос и примена на искуствата, знаењето и вештините на 

натпреварувачите во поширок општествен котекст; 

- трошоци за потрошни материјали и потребна литература;  

- административни трошоци за сметководство, управување со проектот и банкарски 

трошоци (во максимален износ од 10% од вкупниот буџет на проектот). 

Вкупниот износ на сите трошоци предвидни во став 1, алинеа 1 и 2  не смеат да 

надминуваат повеќе од 30% од вкупниот износ на Буџетот. 

Само трошоците настанати за времетраење на проектот се подобни за финансирање. 

Поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај учениците и 

младите не покрива трошоци кои се веќе финансирани од други извори. 

 

Надоместоци за ментори 

Член 9 

Менторите на натпреварувачите кои ги подготвуваат учесниците на меѓународните 

манифестации од натпреварувачки карактер имаат право на надоместоци во висина и 

согласно следните критериуми: 

- Ментори со завршено високо образование во областа на натпреварот – надоместок од 

15 евра од ден исплатен во денарска противвредност, 

- Ментори со завршени магистерски студии во областа на натпреварот – надоместок од 

25 евра од ден исплатен во денарска противвредност, 

- Ментори со завршени докторски студии во областа на натпреварот – надоместок од 35 

евра од ден исплатен во денарска противвредност, 

- Ментори со завршени постдокторски студии во областа на натпреварот – надоместок 

од 50 евра од ден исплатен во денарска противвредност. 

Како ментор кој ги подготвува учесниците на меѓународните манифестации од 

натпреварувачки карактер може да се јави  и лице кое  живее или привремено претстојува 

надвор од Република Северна Македонија (дијаспора). 

Доколку како ментор се јави лице од дијаспората, менторот покрај правото на 

надоместоци во висина определена во став 1 од овој член ќе има и право на надоместок на 

патни трошоци (во економска класа) и трошоци за сместување во Република Северна 

Македонија (во хотел со максимум три звезди).  



 

 

Трошоците за надоместоци, пат и сместување на менторите од дијаспората заедно со 

другите трошоци подобни за финансирање согласно член 8 од овој Правилник, може да го 

надминуваат максималниот износ предвиден член 4, став 1 од овој Правилник.   

 

III. ПРОЦЕС НА АПЛИЦИРАЊЕ 

 

Член 10 

За добивање на финансиска поддршка за научно-технолошка извонредност и 

претприемништво кај учениците и младите, апликантот може да достави апликација до 

Фондот во било кое време по објавено известување за отпочнување со доделување на 

средства на веб-страната на Фондот. 

Апликациите се доставуваат во електронска верзија на електронската адреса 

fondzamladi@fitr.mk и во хартиена верзија на адресата наведена на веб-страницата на 

Фондот.  

 

Член 11 

За добивање на финансиска поддршка за научно-технолошка извонредност и 

претприемништво кај учениците и младите Апликантот треба да поднесе: 

- Проектна апликација пополнета, потпишана и печатирана во образец определен од 

страна на Фондот; 

- Тековна состојба на апликантот издадена од Централен регистар на Република 

Северна Македонија не постара од 6 (шест) месеци од датата на доставување на 

апликацијата;   

- Копија од Статут (единствено за здруженија на граѓани); 

- Биографии на менторите (менторите треба да бидат наставници, професори и/или 

физички лица со соодветно образование во стручната област и со претходно 

искуство во работа со ученици и млади); 

- Договор за соработка (доколку Апликантот аплицира во партнерство со други 

правни лица). 

Фондот го задржува правото, доколку е потребно, да побара и друга документација од 

апликантот, кој е должен истата да ја достави во најкраток можен рок. 

Документите се доставуваат во хартиена верзија во Архивата на Фондот и во електронска 

верзија, скенирани во PDF формат на електронска адреса на Фондот. 
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V. ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА 

ПОДДРШКА  

 

Член 12 

За потребите од разгледување и оценување на поднесените Апликации за доделување на 

финансиска поддршка за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај 

учениците и младите и бодувањето на истите Фондот формира Комисија. 

Комисијата се состои од најмалку пет (5) члена. Членови на Комисијата можат да бидат и 

надворешни лица. Членовите на Комисијата кои се надворешни лица се бираат по пат на 

објавен јавен оглас од страна на Фондот со утврдени критериуми за избор. 

Мандатот на членовите на Комисијата е со времетраење од 5 (пет) години. 

Работењето на Комисијата ќе биде уредено со Деловник за работа на Комисијата. 

Членовите на Комисијата имаат право на надоместок согласно Тарифник за надоместоци 

за членовите на Комисијата. 

 

Разгледување на барањата 

Член 13 

Комисијата ја разгледува секоја доставена Апликација за да утврди дали доставената 

документација е комплетна. Во случај да се утврди дека доставената документација е 

нецелосна или доколку Комисијата утврди дека е потребна дополнителна документација, 

Фондот ќе го повика Апликантот да ја дополни Апликацијата во рок претходно определен 

од Комисијата.  

Доколку Апликантот не ја достави бараната документација во дополнителниот рок, 

Апликацијата ќе биде одбиена.   

 

Критериуми за бодување 

Член 14 

По утврдена комплетна документација, Комисијата пристапува кон бодување на 

Апликацијата согласно следните критериуми: 

- Квалитет на планот на активности 

- Капацитет на апликантот, менторите и квалитет на партнерствата 

- Квалитет на меѓународната манифестација од натпреварувачки карактер 

- Распределба на ресурсите, проценка на вредноста во однос на вложувањето и 

обезбедено дополнително кофинаснирање 

- Општествено влијание 



 

 

Критериумите од став 1 подетално се уредени во Критериуми за бодување за доделување 

средства за поддршка на научно-технолошката извонредност и претрпиемништвото кај 

учениците и младите, Прилог 1 на овој Правилник. 

 

VI. ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

 

Член 15 

Секој од критериумите за оценување определени во член 14 на овој Правилник се бодува 

со 20 поена. Поддршка ќе биде доделена на Апликации кои ќе освојат над 70 бода. 

Одлуката за доделување на финансиска поддршка за научно-технолошката извонредност 

кај младите ја носи Фондот на основа на оценката на Апликацијата добиена од 

Комисијата. 

Фондот го задржува правото по препорака на Комисијата да бара намалување или промена 

на предложениот Буџет во рамки на Апликацијата и/или промена во Планот на активности 

и/или тимот на ментори. 

Фондот го известува апликант во рок од 10 (десет) дена од денот на донесување на 

одлуката. 

 

Член 16 

Преку поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај учениците 

и младите, Фондот обезбедува поддршка како грант во вид на парична помош.   

Фондот ќе доделува поддршка согласно овој Правилник сѐ до исцрпување на средствата 

наведени во објавеното известување за отпочнување на доделување средства. 

За отпочнувањето на доделување на средствата и исцрпување на средствата Фондот е 

должен да даде соодветно известување на својата веб страна. 

 

VII. ДОГОВОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

 

Елементи на договорот за доделување на финансиска подршка 

Член 17 

Фондот и Корисникот на поддршка за кој е донесена одлука за доделување на финансиска 

поддршка ќе потпишат Договор за доделување на финансиска поддршка. 

Задолжителни елементи на договорот за доделување на финансиска поддршка се:  

- договорни страни; 

- предмет на договорот; 

- дефиниции и толкување; 



 

 

- вредност на договорот; 

- времетраење на договорот; 

- права и обврски на договорните страни; 

- виша сила; 

- раскинување на договорот; 

- завршни одредби и  

- Апликација со Буџет. 

 

Исплата на средства 

Член 18 

Исплатата на средствата ќе се врши на начин што Фондот по потпишување на договорот 

за доделување на финансиска поддршка, на Корисникот на поддршка ќе му исплати аванс 

од 70% од вкупниот износ на финансиската поддршката. 

Остатокот од 30% од финансиската поддршка Фондот ќе го исплати на Корисникот на 

поддршката по доставен доказ за искористени 80% од претходно исплатените средства и 

одобрен Финансиски извештај. 

 

Обврски на Корисникот на поддршка 

Член 19 

Корисникот на поддршка има обврска доделените средства да ги реализира ефективно и 

ефикасно во согласност со Апликацијата, Буџетот на Проектот и Договорот за доделување 

на финансиска поддршка и во согласност со добрите технички, економски, финансиски, 

управувачки, еколошки и социјални практики и стандарди. 

Секоја промена на проектот треба да биде оправдана и во насока на постигнување на 

очекуваните проектни резултати.  

Корисникот на поддршка е должен трошоците да ги реализира со динамика и во рамки на 

износите прикажани во Буџетот на проектот. Корисникот на поддршка има право на 

пренамена на средства во вкупен износ до 5% (пет проценти) од вкупниот Буџет на 

проектот за целото времетраење на проектот во насока на постигнување на очекуваните 

проектни резултати. За пренамената Корисникот на поддршка е должен да го извести 

Фондот во рамки на периодичните извештаи и завршниот извештај. 

Секоја промена на Проектната апликација (на пример, промени во Планот на активности, , 

менторите, учесниците итн.) и Буџетот на проектот (во износ повисок од 5% (пет 

проценти), треба да биде претходно одобрена од страна на Фондот, врз основа на барање 

поднесено од страна на Корисникот на поддршка со прилог ревидиран Буџет на проектот.  



 

 

Во случај на пренамена на средства одобрени од страна на Фондот, Корисникот на 

поддршка е должен да ги реализира трошоците во согласност со ревидираниот Буџет на 

проектот. 

Во случај на пренамена на средствата не е дозволено зголемување на износот на 

доделените финансиски средства. 

 

Член 20 

Корисникот на поддршка има обврска да доставува периодични извештаи согласно 

роковите предвидени во Договорот за доделување на финансиска поддршка а во зависност 

од Планот на активности, времетраењето на Проектот и износот на доделени средства. 

Корисникот на поддршка има обврска да достави и Завршен извештај во рок од 30 дена по 

завршување на Проектот. 

Извештаите се поднесуваат во образец утврден од страна на Фондот.  

 

Правила за видливост на поддршката 

Член 21 

Корисникот на поддршка е должен да ги следи насоките од Фондот во однос на 

транспарентност и комуникација кон јавноста, согласно Упатството за транспарентност и 

комуникација на проектите на Фондот. 

За време на спроведувањето, Корисникот на поддршка е должен во комуникацијата јасно 

да истакне дека активностите се спроведуваат со финансиска поддршка од Фондот и кога 

е применливо да го користи логото и називот на Фондот.  

За време на учество на натпреварите односно настаните, Корисникот на поддршка е 

обврзан да обезбеди видливост на Фондот како давател на поддршка, па во таа насока во 

случај на изготвување на промотивни материјали и слично, истите да ги означи со логото 

и називот на Фондот и јасно да истакне дека учеството на меѓународни манифестации од 

натпреварувачки карактер е помогнато со поддршка од Фондот. 

 

VIII. НАДЗОР 

 

Начин на следење 

Член 22 

Фондот врши надзор на спроведените активности, направените трошоци и постигнатите 

резултати од доделената финансиска поддршка. 

Надзорот се врши преку увид во доставените Извештаи од страна на Корисникот на 

поддршка и нивно одобрување, како и одобрување на натамошните исплати.  



 

 

Одобрувањето на Завршен извештај го вршат членовите на Комисијата од член 12 од овој 

Правилник.  

Фондот го задржува правото во секое време, за време на спроведување на проектот и во 

рок од 1 (една) година по датата на завршување на проектот да изврши најавен или 

ненајавен надзор на активностите на проектот и да го провери постоењето и содржината 

на спроведените активности. 

Доколку се утврди дека постоењето и содржината на спроведените активности не 

соодветствува со содржината на Апликацијата одобрена за финансирање, Фондот има 

право од Корисникот на поддршката да побара делумен или целосен поврат на средствата 

исплатени од страна на Фондот. 

 

 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 23 

За сите работи кои не се уредени со овој Правилник, ќе се применуваат одредбите од 

законските прописи на Република Северна Македонија.  

 

Член 24 

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето на огласната табла на Фондот, а 

ќе се објави по добиената согласност од Владата на Република Северна Македонија. 

 

 

Бр.___________                            Претседател на Управен одбор на 

Скопје, ___________    Фонд за иновации и технолошки развој 

                                                                                           ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 1: 

 

 

КРИТЕРИУМИ ЗА БОДУВАЊЕ 

за доделување средства за поддршка на  

научно-технолошката извонредност и претрпиемништвото кај 

учениците и младите 
 

 

Критериум Број на 

бодови  

Квалитет на планот на активности 

Под овој критериум најмногу бодови ќе добијат оние проекти кои: 

- Соодветно и на балансиран начин ги предвидуваат сите фази на проектот 

(подготовка, присуство на меѓународна манифестација од натпреварувачки 

карактер, како и примена на стекнатите вештини и знаења и промоција) 

- Вклучуваат активности соодветни на целите на проектот и целите на 

поддршката за научно-технолошка извонредност и претприемништво кај 

учениците и младите 

- Предвидуваат селекција и опфат на учесниците во активностите која 

предвидува еднакви можности за идентификација и унапредување на 

способностите на сите учениции и млади, особено на учениците и младите со 

помалку можности 

/20 

Капацитет на правното лице апликантот, менторите и квалитет на партнерствата 

Под овој критериум најмногу бодови ќе добијат оние проекти кои: 

- Се поднсени од апликант чија основна дејност е во областите на формално и 

неформално образование на ученици и млади 

- Се поднесени од апликант со претходно искуство во подготовка на ученици за 

меѓународни манифестации од натпреварувачки карактер 

- Вклучуваат ментори со образовни квалификации во соодветната област на 

меѓународната манифестација од натпреварувачки карактер и претходно 

искуство во работа со ученици и млади 

- Вклучуваат ментори со претходно искуство во менторирање на ученици и 

млади кои освоиле награди на меѓународната манифестација од 

натпреварувачки карактер 

- Вклучуваат партнерства со/помеѓу образовни установи и/или јавни установи 

и/или единиците на локалната самоуправа, фондации, приватни правни лица, 

/20 



 

 

развојни агенции на други држави  

- Вклучуваат партнерства со приватниот сектор 

Квалитет на меѓународната манифестација од натпреварувачки карактер 

Под овој критериум најмногу бодови ќе добијат оние проекти кои вклучуваат 

присуство на меѓународна манифестација/ии од натпреварувачки карактер која/и: 

- Подразбира натпреварување во области на науката, технологијата, 

инжинерството, индустрискиот дизајн, математиката и претпремништвото 

- Вклучува голем број на земји учеснички 

- Има традиција и континуитет на оддржување 

- Има воспоставено мрежа на партнерства и/или с/е поддржана/и од кредибилни 

високообразовни институции и/или приватни компании  

/20 

Распределба на ресурсите, проценка на вредноста во однос на вложувањето и 

обезбедено дополнително кофинаснирање 

Под овој критериум најмногу бодови ќе добијат оние проекти кои: 

- Нудат значителна вредност за вложените средства од аспект на број и опфат на 

учесници и примена на стекнатите знаења и вештини  

- Нудат значителна вредност за вложените средства од аспект на очекувани 

натпреварувачки резултати 

- Имаат адекватна распределеност на човечките и материјалните ресурси по 

однос на активностите на проектот. 

/20 

Општествено влијание 

Под овој критериум најмногу бодови ќе добијат оние проекти кои: 

- Имаат значително влијание врз индивидуалните учесници во активностите 

- Имаат значително влијание врз апликантот и партнерите вклучени во проектот 

- Имаат значително влијание врз пошироката заедница во поглед на пренос на 

знаења и вештините на дирекните учесници 

- Имаат значително влијание врз промоција на НТИУМ и претприемништвото 

кај учениците и младите 

/20 

Вкупно /100 

 

 


