
 
 
 
 
На седницата одржана на ден 11 јули 2013 година, на Извршен одбор на 
Здружението Викимедија, Македонија, донесена е следнава: 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
 

За учество во Академијата за одржливост 
 
 
1.Академијата за одржливост се организира во рамки на проектот of „SIGN for 
Sustainability”, регионална иницијатива имплементирана од регионалната мрежа 
SIGN – Southeast-european Indigeneous Grantmakers Network, а финансиран од 
Европската унија преку Програмата IPA –CSF и кофинансиран од Балканскиот 
фонд за демократија. Низ оваа програма граѓанските организации ќе имаат 
можност да се стекнат со знаења и вештини клучни за нивната одржливост и да 
ги зајакнат своите капацитети за прибирање на средства од локални извори, со 
јасен фокус на мобилизирањето на ресурси од разновидни извори како 
стратешка определба на организацијата. 
 
2.Според повикот за пријавување за учество на Академијата за одржливост, 
објавен на страницата: http://cira.org.mk потребно е да се обезбеди: 
 
* Решение за регистрација на организацијата 
* Тековна состојба (не постара од 6 месеци) 
* Потпишана и на нотар заверена Изјава дека организацијата претходно не била 
финансирана од Европската унија и дека реализираниот буџет на организацијата 
во 2012 година не бил поголем од 10.000 евра (61.500 денари).  
* Биографии (CV) на двајца претставници кои организацијата-апликант ги 
номинира за учество на Академијата, а кои имаат моќ на одлучување во 
организацијата и истите да учествуваат на сите обуки 
* Пополнување на Пријавата за учество што се наоѓа на посочената страница. 
 
 
3. За учесници на Академијата на одржливост се задолжуваат: 
- Снежана Штрковска 
- Кирил Симеоновски 
 
Кои воедно се задолжуваат да ја пополнат Пријавата за учество и да обезбедат 
своја биографија. 
 
 



 
4. Претседателот на „Викимедија Македонија“, Димче Грозданоски, се 
задолжува да ги обезбеди документите:  
- Решение за регистрација на организацијата 
- Тековна состојба (не постара од 6 месеци) 
- Потпишана и на нотар заверена Изјава дека организацијата претходно не била 
финансирана од Европската унија и дека реализираниот буџет на организацијата 
во 2012 година не бил поголем од 10.000 евра (61.500 денари).  
 
Финансиските трошоци за Нотар и тековна состојба, да се покријат од сметката 
на „Викимедија Македонија“. 
 
 
5. Оваа Одлука стапува во сила веднаш, а потребните документите да се 
обезбедат најдоцна до 15 јули 2013, кога завршува рокот за пријавување. 
 
 
Датум: 
11 јули 2013 година 

Извршен одбор на Викимедија, Македонија: 
     

1. Слободан Јаќоски   
 

2. Кирил Симеоновски   
 
3. Игор Кузмановски   

 
4. Милош Столиќ  

 
5. Снежана Штрковска   
 


