
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс3. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА БОДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 

 

 

 

  



 

КРИТЕРИУМИ ЗА БОДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 
 

Домаќинство може да биде корисник на само еден пакет за економска поддршка преку 
Програмата за зајакнување на маргинализираните групи погодени од COVID-19 
 

a) Пакет за поддршка во земјоделството (подигнување и опремување на мини живинарски 
фарми, набавка на опрема за кокошки носилки и суровини за одржливост на фармата, 
фолија за стаклена градина, набавка на овци) 

b) Пакет за поддршка при набавка на основни средства и опрема за работа за 
самовработување (набавка на мали машини, опрема, алатки и суровини за занаетчиски и 
економски активности) 

 
 
Критериуми за елиминација за самовработување: 
Критериум за елиминација Проверка 
Лицето е невработено Копија на потврдата од Завод за вработување или изјава на единицата за локална 

самоуправа (особено за домаќинки или други лица во домаќинството кои се 
невработени и не се на евиденцијата на Завод за вработување) - документите не 
смеат да бидат постари од 30 дена од датумот на анкетата 

Проектната идеја не е изводлива или не е 
во согласност со јавниот повик 

Образец за пријава 

 
Дополнителни критериуми за самовработување: 
 
Области (најмногу 
100 бодови) 

Критериум Број на 
бодови 

Проверка 

Знаење, искуство и 
обука 
(најмногу 15 бодови) 
 

Лицето има практично искуство, за претприемничка 
активност со која сака да работи, стекнато преку други 
работни места 

10 Теренска проверка 

Лицето посетувало неформални обуки во изминатите три 
години за претприемничка активност 

5 Копии на сертификати и потврди 
за завршена обука 

Невработеност во 
домаќинство 
(најмногу 15 бодови) 

Подносителот е невработен  5 Копија на потврдата на Завод за 
вработување или изјава на 
единицата за локална самоуправа 
(особено за домаќинки или други 
лица во домаќинството кои се 
невработени и не се на 
евиденцијата на Завод за 
вработување) - документите не 
смеат да бидат постари од 30 
дена од датумот на анкетата 

Покрај предложениот член на домаќинството кој е 
невработен, домаќинството има две или повеќе возрасни 
невработени членови на домаќинството 

10 

Ранливи категории 
(најмногу 30 бодови) 

Жената како предложен носител/корисник на пакет за 
поддршка без возрасни машки членови (самохрана 
мајка) 

 Образец за пријава 
Куќниот список 

Жени со попреченост или со дете со попреченост  Потврда за степенот на 
попреченост 

Невработени лица со попреченост кои живеат во 
руралната област на општината 

 Копија на потврдата од Завод 
Теренска проверка 

Домаќинства со повеќе од 4 члена  Куќниот список 

Домаќинството е корисник на Центарот за социјална 
помош 

 Потврда наЦентарот за социјална 
помош 



 
Изводливост на 
проектната идеја 
(најмногу 30 бодови) 

Идејата е изводлива и реална и е во согласност со 
јавниот повик 

30 Образец за пријава 

 
 
3. Критериуми за област на земјоделство  
 
Критериуми за елиминација за земјоделство: 
Критериум за елиминација Проверка  

Домаќинството има на несметано располагање (сопственост 
или изнајмување) обработливо земјоделско земјиште или 
објект за сместување на кокошки носилки, бројлери со целата 
потребна опрема  

Копија од извадок од Земјишниот регистар или копија од 
тековниот договор за закуп на земјиште или објекти за 
сместување на кокошки носилки, бројлери со целата 
неопходна опрема или договор за право на бесплатно 
користење на земјиште/зграда (договорот не мора да биде 
заверен на нотар), или потврда од Здружение XX по теренска 
проверка 

 
Дополнителни критериуми за земјоделство: 
Области (најмногу 100 
бодови) 

Критериум Број на 
бодови 

Проверка 

Невработеност во 
домаќинство 
(најмногу 15 бодови) 

Подносителот е невработен 5 Копија на потврдата од Завод за 
вработување или изјава на 
единицата за локална самоуправа 
(особено за домаќинки или други 
лица во домаќинството кои се 
невработени и не се на 
евиденцијата на Завод за 
вработување) - документите не 
смеат да бидат постари од 30 дена 
од датумот на анкетата 

Покрај предложениот член на домаќинството кој е 
невработен, домаќинството има две или повеќе 
возрасни невработени членови на домаќинството 

10 

Знаење и искуство 
(најмногу 5 бодови) 

Најмалку еден член на домаќинството поминал 
обука за земјоделско производство во изминатите 
три години или е член на задруга 

5 
 

Копија од сертификат или потврда 
за завршена обука или потврда за 
членство од задругата  

Пазар 
(најмногу 10 бодови) 

Домаќинството е должно да купува земјоделски 
производи или да продава на пазарот, но без 
сигурен откуп (не е вклучен во синџирот на 
вредности) 

10 Копија од договорот со купувачот 
Теренска проверка 

Опрема и машинерија 
(најмногу 15 бодови) 

Домаќинството има опрема и машинерија за 
основно обработка на земјиштето 

5 Теренска проверка 

Домаќинството ја има целата опрема и 
машинерија потребни за земјоделско 
производство 

10 

Ранливи категории 
(најмногу 30 бодови) 

Жената како предложен носител/корисник на 
пакет за поддршка без возрасни машки членови 
(самохрана мајка) 

5 Образец за пријава 
Куќниот список 

Жени со попреченост или со дете со попреченост 5 Потврда за степенот на 
попреченост 

Невработени лица со попреченост кои живеат во 
руралната област на општината 

5 Копија на потврдата од Завод 
Теренска проверка 

Домаќинства со повеќе од 4 члена 10 Куќниот список 

Домаќинството е корисник на Центарот за 
социјална помош 

5 Потврда на Центарот за социјална 
помош 

 
 


