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Повик за финансиска поддршка за набавка на ИКТ решенија 
 
 
 

Проектот „Патека за дигитализација“ – финансиран од Проектот на УСАИД за економски развој, 

управување и развој на претпријатијата и спроведен од МАСИТ (Северна Македонија) во 

партнерство со СТИКК (Косово) и ИКТ Нет (Србија) објавува повик за аплицирање на компании кои 

работат во следните сектори: свежо и преработено овошје и зеленчук, облека и текстил, 

 преработка на дрво и туризам (еко, рурален и активен), за финансиска поддршка за набавка на 

различни видови на ИКТ решенија како што се: HRM - Менаџмент на човечки ресурси, CRM - 

Управување со односи со клиенти, ERP - Планирање на ресурси на претпријатија, DMS - Систем за 

управување со документи, SCM - Управување со синџирот на снабдување (планирање на залихи, 

нарачување и предвидување), решение за е-трговија, веб-страница и други решенија. Целта е да се 

поддржат компаниите од таргетираните сектори во нивната дигитална трансформација. 
 

Процес на аплицирање за финансиска поддршка за набавка различни видови на ИКТ решенија 
 

Во рамките на проектот, отворен е повик за пријавување за сите компании од секторите споменати 

погоре, во рамки на кој нуди финансиска поддршка за набавка на различни видови на ИКТ решенија 

како што се: HRM - Менаџмент на човечки ресурси, CRM - Управување со односи со клиенти, ERP - 

Планирање на ресурси на претпријатија, DMS - Систем за управување со документи, SCM - 

Управување со синџирот на снабдување (планирање на залихи, нарачување и предвидување), 

решение за е-трговија, веб-страница и други решенија. 
 

Овој повик е особено наменет за компаниите кои веќе беа вклучени и завршија процесот на 

креирање стратегија за дигитална трансформација преку проектот. 
 

Кого бараме? 
 

● Компании регистрирани во Македонија 

● Компании кои доаѓаат од еден од посочените сектори: свежо и преработено овошје и 

 зеленчук, облека и текстил, преработка на дрво и туризам (еко, рурален и активен) 

● Компаниите кои имаат план за спроведување на различни видови на ИКТ решенија 

● Компаниите кои веќе започнале постапка за набавка на нови ИКТ решенија 
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Што може да се очекува? 
 

• Финансиска помош/контрибуција до 50% од износот на решението или најмногу до 

3,000.00 $ по компанија 

• Пријавената компанија треба да контрибуира најмалку 30% од износот на решението 

• Пријавената компанија од избраната ИТ компанија за набавка на решението ќе добие 

контрибуција од 20% од износот за набавка на решението во форма на: пресметан попуст, 

дополнителни функционалности/услуги во врска со решението, обука за користење на 

решението итн. 

 
* Илустративен пример: за веб-страница или решение за е-трговија со 

 пазарна цена од 6000 УСД, 50% или до 3000 УСД ќе бидат придонесени од 

 проектот, 30% или до 1800 УСД ќе бидат контрибуирани од пријавената 

 компанија, и 20% ќе бидат контрибуирани од ИТ-компанијата во форма која 

 е наведена погоре. 

Компании кои можат да аплицираат:: 
 

● Микро претпријатија: 1-10 вработени со полно работно време, Мали претпријатија: 

11 - 50 вработени со полно работно време или Средни претпријатија: 51 - 250 

вработени со полно работно време 

● Компанијата да постои најмалку една година 

● Компанијата не треба да има приходи поголеми од 1.000.000,00 евра годишно 
 

 
Заинтересираните компании треба да го изразат својот интерес, со пополнување на формуларот 

подолу: 
 

Формулар за изразување на интерес: 
 

Основни информации за компанијата:  

Име на компанијата  

Адреса на компанијата (улица, број, град,)  

Големина на компанија (Микро 1-5, мала 5-50, 

средна 50- 250) – Ве молиме означете во која 

категорија припаѓате 

☐ Микро (1-5 вработени) 

☐ Мала (5-50 вработени) 

☐ Средна (50-250 вработени) 

Веб страна на компанијата (доколку има)  

Индустрија во која работи компанијата – Ве 
молиме означете во која индустрија работите 

☐ свежо и преработено овошје и зеленчук, 

☐ облека и текстил, 

☐ преработка на дрво, 



3  

 ☐ туризам 

Краток компаниски профил  

Контакт лице Име и презиме:: 
Емејл адреса: 
Контакт телефон: 

Аплицирање за финансиска поддршка:  

Каков вид на решение е потребно за вашата 

компанија? 

 

Дали компанијата работи на домашен и / или 

меѓународен пазар? 

 

Дали компанијата во моментов развива нова 

услуга / производ? 

 

Дали компанијата е подготвена финансиски да 
учествува со најмалку 30% од вредноста на 
избраното ИТ решение 

☐ Се согласувам да учествувам 

 

 Информации за апликацијата: 

Повикот ќе биде отворен до 30ти август 2021 година. 

Компаниите што ги исполнуваат критериумите за аплицирање, ќе бидат избрани според принципот 

„прв дојден – прв услужен“ во рокот за пријавување. 

* Забелешка: Најмалку 30% од вредноста на избраното ИТ решение се задолжителни како 

контрибуција од страна на компанијата која аплицира за поддршка. 

 

 
Заинтересираните компании треба да аплицираат испраќајќи го Формуларот за изразување на 

интерес на следниот контакт: 

- Елена Петрушевска, координатор на проектот, elena.petrushevska@masit.org.mk 
 

 

Објаснување за процесот на аплицирање на овој повик 

•  3 компаниии од земјава се планирани да бидат поддржани во рамки на повикот 

● Пријавената компанија потребно е да ја подготви техничката спецификација за набавка на 

потребното ИКТ решение 

mailto:elena.petrushevska@masit.org.mk
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● Техничката спецификација, од страна на компанијата која аплицира за набавка на ИКТ 

решение, ќе биде пратена до ИТ компаниите со цел да се добијат понуди за набавка на 

бараното ИКТ решение 

● Понудите од страна на ИТ компаниите ќе бидат доставени до пријавената компанија и 

МАСИТ. Задолжително е да се добијат најмалку 3 понуди од ИТ компаниите за набавка на 

конкретното решение, со цел компанијата да ја одбере најповолната понуда за нив. 

● Пријавената компанија ќе донесе конечна одлука за избор на понуда и набавка на 

решението. 

 
Плаќање 

 
● По изборот на ИТ компанијата, ќе се склучи договор помеѓу МАСИТ како имплементатор на 

проектот, компанијата-корисник и давателот на ИТ-решението. 

● Плаќањето ќе се изврши на следниов начин:: 

Компанијата-корисник директно ќе му го исплати придонесот на давателот на ИТ-решенито 

по потпишувањето на договорот, а проектот ќе му плати директно на давателот на ИТ- 

решение по завршувањето на имплементацијата на решението, што треба да биде 

потврдено во писмена форма од двете страни. 

 
 Повеќе информации за проектот „Патека за дигитализација“: 

 

Проектот „Патека за дигитализација“ е проект кој ќе трае 15 месеци заклучно до септември 2021 

година. Имплементатор на проектот е МАСИТ – Стопанска комора за информатички и 

комуникациски технологии во партнерство со ИКТ асоцијацијата од Србија, ICT Net и Косовската ИКТ 

асоцијација STIKK. Главната цел на овој проект е да ги поддржи МСП од таргетираните сектори 

(свежо и преработено овошје и зеленчук, облека и текстил, преработка на дрво и туризам) од 

Северна Македонија, Косово и Србија во нивните активности за (1) подобро разбирање и 4 

запознавање со придобивките од дигиталната трансформација; (2) анализирање на нивното 

сегашно ниво на дигитална трансформација преку поддршка во креирање на стратегии за 

дигитална трансформација со кои се идентификуваат и се даваат приоритети на потребните ИТ 

решенија; и (3) финансиски да ги поддржат во процесот на купување и имплементирање на ИТ 

решенија со цел да ги подобрат нивните деловни активности. 


