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Врз основа на Програмата за заштита на потрошувачите на oпштина 

Охрид за период 2022-2023 година (“Службен гласник на општина Охрид” бр. 8 
од 01.08.2022 година), општина Охрид  објавува 
 

Јавен повик 
за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на општина 

Охрид за 2022 година, наменети за реализација и финансирање на 
Програма за заштита на потрошувачите на општина Охрид за 2022-2023 

година  
 
Распределбата на средствата од Буџетот на општина Охрид за 2022 година од 
Програмата Е0 – општинска администрација, наменети за финансирање на 
Програмата за заштита на потрошувачите на општина Охрид за 2022 година ќе 
се врши согласно критериумите и приоритетите дадени во овој повик. 
 

I. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани  
 
Во рамките на овој Јавен повик финансиски ќе бидат поддржани:  
 
а) Проектите и активностите од Програмата за заштита на потрошувачите на 
Општина Охрид за 2022 година, и тоа од следниве приоритетни области: 

• Давање информации и советување преку здруженијата за заштита на 
потрошувачите согласно Законот за заштита на потрошувачите;  

• Анализа на проблемите на граѓаните согледани низ спроведените 
советувања и давање предлози до Советот за заштита на 
потрошувачите на општина Охрид за утврдување приоритети на 
делување; 

• Подготовка, печатење и промоција на информативни материјали за 
правата на потрошувачите врз основа на утврдени приоритети за 
информирање согледани преку советувањето на потрошувачите; 

• Едукација на децата како потрошувачи од основните училишта во 
општина Охрид; 

• Информирање на потрошувачите преку пласирање на лесно разбирливи 
и родово чувствителни информации,практични совети, најчесто 
поставувани прашања со одговори со одредена родова динамика; 

• Јавна кампања за одржлива потрошувачка и одлагање на отпад во 
период на туристичка сезона во соработка со ЈП Комуналец – Охрид; 

• Средби со јавните претпријатија и покренување на иницијатива за 
формирање на сектори за грижа на корисници како и надградба на веб 
страните со можност за поднесување на електронска поплака и 
добивање на електронски одговор; 

• Спроведување на други активности во координација со потрошувачката 
политика на Владата на Република Македонија кои ќе се јават како 
приоритет согласно барањата на ЕУ врз основа Поглавјето 28 – Заштита 
на потрошувачи и јавно здравје. 
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2. Временска рамка и вкупно предвидени/достапни средства 
 
Средствата за реализација на проектите и активностите од Програмата за 
заштита на потрошувачите на општина Охрид за 2022 година се обезбедени од 
Буџетот на општина Охрид за 2022 година во износ од 100.000,00 денари. 
 
 
3. Основни организациски критериуми  
 
Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат субјектите кои 
учествуваат на овој повик се: 
 

o Субјектите да се регистрирани во Централен регистар на Р. Македонија; 
o Субјектите да не добиле средства или поднеле пријава од/до друг орган 

на државната управа или други извори за иста намена и активности за 
кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно финансирање на 
истите активности од различни извори. 

o Субјектите да имаат искуство во областа на заштита на потрошувачите 
 
 
4. Критериуми кои треба да ги исполнуваат субјектите 
 
Проценката на пријавите на субјектите кои ги исполнуваат основните 
организациски критериуми, ќе се врши врз основа на следниве критериуми: 
 
Критериуми Максимум бодови 
1. Организациска структура и ресурси 40 
1.2 Стручни лица кои учествуваат во реализирање  на 
програмата 

20 

1.3 Соодветен канцелариски простор и техничка опрема 
за реализирање на програмата 

20 

2. Кофинансирање на проектот 10 
2.1 Субјектот да обезбедува процент на сопствено 
учество во реализирање на програмата  

10 

3. Квалитет на проектот 50 
3.1 Колку општата цел на Програмата ќе придонесе кон 
реализација на дадените приоритети, колку е јасна и 
соодветно определена 

10 

3.2 Понудени квалитетни и иновативни решенија во 
предлог програмата 

10 

3.3 Обезбедена вклученост на други субјекти и 
организации 

10 

3.4 Планот за реализација на Програмата да е јасен и 
остварлив 

10 

3.5 Предложениот финансиски план да е реален (описот 
на трошоци по категории позиции соодветствува со 
пазарните цени) 

10 

 
Секоја област од посебните програмски критериуми ќе се вреднува со 1 бод, 5 
бода или 10 бодови, со следното значење: 1-не, 5-делумно и 10-да. 
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5. Потребна документација која субјектите треба да ги достават кон 
Пријавата за реализација и финансирање на Програмата за заштита на 
потрошувачите на општина Охрид за 2022 година 
 
Покрај Пријавата за реализација и финансирање на Програмата за заштита на 
потрошувачите на општина Охрид за 2022 година која треба да биде пополнета 
(со печатни букви), потпишана од застапникот на субјектот и заверена со печат 
на субјектот, субјектот задолжително треба да ги достави следниве прилози: 
 

• Статут на субјектот;  
• Фотокопија од решението за регистрација на субјектот; 
• Извештај за добиените средства од Буџетот на општина Охрид во 

изминатата фискална година и начинот на нивната реализација (доколку 
субјектот бил корисник на средства доделени од Буџетот на општина 
Охрид за 2021 година); 

• Годишен извештај на субјектот за реализирани програми и активности од 
областа на заштита на потрошувачите за 2020 година; 

• Изјава од субјектот дека субјектот не добил средства или поднел пријава 
од/до друг орган на државната управа или други извори за иста намена и 
активности за кои поднесуваат пријава, а што би значело двојно 
финансирање на истите активности од различни извори. 

 
6. Придружна документација  
 
Субјектот во прилог треба да ја достават и следнава придружна документација:  

• професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани 
во реализација на Програмата,  

• референтна листа или доказ (на пример: потпишан договор) за најмалку 
2 проекти реализирани во областа на заштита на потрошувачите,  

• План за реализација на Програмата 
 
Институциите можат да поднесат само една пријава за финансиска 
поддршка на Програмата.  
 
Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на 
предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се 
враќаат. 
 
 
7. Период на реализација на Програмата   

 
Периодот за реализација на проектите и активностите од Програмата за кои 
ќе бидат обезбедени финансиски средства треба да бидат реализирани 
најдоцна до 15 декември 2022 година. 

 

8. Рок и начин на доставување на пријавите 
 
Рок за поднесување на пријавите е 7 (седум) работни дена од денот на 
oбјавувањето на веб страната на oпштина Охрид. 
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Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, во 
затворен плик на адреса: Општина Охрид, Ул. Димитар Влахов бр. 57, 6000 
Охрид преку архивата на општина Охрид до 16 часот (со назнака - Пријава за 
јавен повик). 
 
Субјектите учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите во рок 
од 10 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства 
од Буџетот на општина Охрид за 2022 година, наменети за финансирање на 
Програмата за заштита на потрошувачите на општина Охрид за 2022 година.  
 
Пристигнатите пријави ќе ги разгледува Комисија за спроведување на јавен 
повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на 
општина Охрид за 2022 година, наменети за финансирање на Програмата за 
заштита на потрошувачите на општина Охрид за 2022 година, формирана од 
Градоначалникот на општина Охрид. 
 
Во случај да има поднесени пријави кои ќе бидат исто бодирани предност има 
пријавата која е прво поднесена во Архивата на општина Охрид, имајќи го 
предвид времето на пристигнување на пријавата во архивата на општината. 
 
Пријавата за реализација и финансирање на Програмата за заштита на 
потрошувачите на општина Охрид за 2022 година е достапна на интернет 
страната на општина Охрид www.ohrid.gov.mk.  
 
 
Контакт: Магдалена Балеска, тел: 071 561 203,  e-маил адреса: 
baleska.magdalena@gmail.com  
 
 
 
 

                                                                       
                                                                  
                                                                     Општина Охрид 
       Градоначалник 
       Кирил Пецаков 
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