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Општи информации за платформата

● Што е mladipretpriemaci.mk?

mladipretpriemaci.mk претставува платформа која служи за прибирање средства во форма
на crowdfunding за идеи за воспоставување на социјални претпријатија во Република
Северна Македонија.

За иницијативите

● Каков тип на иницијатива може да се пријави за crowdfunding?

Може да се пријави било каква иницијатива/бизнис идеја која а) има управувачка
структура составена од млади на возраст од 15-29 години; или б) вработува или ангажира
млади од 15-29 години или пак, в) социјално претпријатие што директно влијае и креира
корист за младите од 15-29 години.

● Колку време е потребно да се одобри иницијатива и да оди јавно?

Сите иницијативи ќе бидат одобрувани за 7 работни дена. Доколку има голем обем на
пристигнати иницијативи, НМСМ го задржува правото овој рок да се продолжи.

● Колку време треба да трае кампањата за прибирање на средства?

Најефективните кампањи за crowdfunding се оние кои се кратки, јасни и концизни, па
оттаму и препораката кампањата за прибирање на средства да не трае повеќе од месец
дена.

● После колку време од завршена кампања се префрлаат средствата?
По завршувањето на кампањата (а може и за време додека кампањата тече) тимот кој ја
поднел иницијативата треба да започне процес на регистрација на правен
субјект/младинско социјално претпријатие. Ќе се подготви договор кој ќе се склучи помеѓу
НМСМ и младинското социјално претпријатие, по чие склучување средствата ќе бидат
префрлени на сметката на претпријатието. Колку побрзо ќе се заврши процедурата за
регистрација, толку побрзо средствата ќе бидат префрлени.

mailto:info@nms.org.mk
https://www.facebook.com/NMSMKD
https://twitter.com/nmsmkd


ул. Вељко Влаховиќ 7/1-1, 1000 Скопје

+389 78 350 531

info@nms.org.mk

/NMSMKD

@NMSmkd

Финансирање на иницијативите

● На кој начин ќе бидат исплатени собраните финансиски средства?

По завршувањето на кампањата (а може и за време додека кампањата тече) тимот кој ја
поднел иницијативата треба да започне процес на регистрација на правен
субјект/младинско социјално претпријатие. Ќе се подготви договор кој ќе се склучи помеѓу
НМСМ и младинското социјално претпријатие, по чие склучување средствата ќе бидат
префрлени на сметката на претпријатието. Колку побрзо ќе се заврши процедурата за
регистрација, толку побрзо средствата ќе бидат префрлени.

● Дали е потребно да се потпише договор за користење на средствата?

Со секој правен субјект/младинско социјално претпријатие НМСМ ќе потпише договор
пред префрлање на средствата на сметката на претпријатието.

● Дали ќе се префрлат парите на физичко лице или правно лице?

Прибраните средства од донации на корисниците – креатори на иницијатива ќе им бидат
доделени на сметката на правниот субјект кој тие ќе го основаат.

● Дали се наплаќа банкарска провизија за остварените трансакции (донации)?

Банкарската провизија за префрлање на средствата ќе биде одземена од вкупната сума
која креаторите на иницијативата ќе ја приберат преку кампањата.

За донаторите

● Дали е потребно да креирам профил на mladipretpriamaci.mk за да донирам
средства за дадена иницијатива?

Можноста за креирање на профил е овозможена за креаторите на иницијативи со цел
промовирање на своите идеи. Не е задолжително креирањето на профил за доделување
на донација. Донаторите ќе добијат потвдра преку мејл за извршените трансакции преку
платформата.
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