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Овие проекти се финансирани 

од Европска Унија 

Склучени проекти преку ИПА Компонента I 
 

Податоци за проекти финансирани од ЕУ во рамките на ИПА 2007-2013 

1 Име на проектот Зајакнување на капацитетите за 

имплементација на Натура 2000 

Главни цели на проектот Главната цел на проектот е да се подобри 

подготвеноста на земјата Корисник за 

пристапување во ЕУ, во областа заштита на 

природата. 

Проектни резултати/активности • Активност 1:  

o Изработен извештај за утврдување на 

недостатоци за имплементација и 

усогласување со ЕУ acquis за заштита на 

природата, 

o Препораки за изменување на Законот за 

заштита на природата и други закони и 

подзаконски акти, 

o Изработен предлог текст на измени и 

дополнувања на Законот за заштита на 

природата, заедно со табела за 

усогласеност (ToC) и подготовка на 

миниум два подзаконски акти, со табели за 

усогласеност, 

o Подготвен план за имплементација на 

Директивата за живеалишта и Директивата 

за птици, 

o Организација на најмалку три 

работилници. 

• Активност 2:  

o Предлог Листа на видови птици од Прилог 

I на Директивата за птици и други 

миграторни птици кои редовно се 

среќаваат во земјата Корисник, 

o Предлог Листа на видови живеалишта од 

Прилог I на Директивата за живеалишта, 

o Предлог Листа на видови растенија и 

животни од Прилог II на Директивата за 

живеалишта, 

o План за идни теренски истражувања, 

o Предлог на најмалку седум потенцијални 

Натура 2000 подрачја, 

o Пополнување на Стандарден Натура 2000 

формулар на податоци за седум подрачја и 

ажурирање на Националниот 

информативен систем за биолошка 

разновидност со собраните податоци, 

o Организација на најмалку три 

работилници. 

• Активност 3:  

o Студија за развој на Географски 

Информативен Систем (GIS) за заштитени 

подрачја во согласност со барањата на 

Натура 2000 мрежата, 
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o Дигитална GIS мапа на избраните седум 

предложени Натура 2000 подрачја, 

o Организација на најмалку една 

работилница.  

•  Активност 4:  

o План за зајакнување на административните 

капацитети за имплементација на Натура 

2000, 

o Краткорочен и долгорочен план на обуки за 

зајакнување на административните 

капацитети за имплементација на Натура 

2000, 

o Наставни програми (curricula) за обуки за 

заштита на природата во согласност со 

краткорочниот план за обуки за Натура 

2000, 

o Спроведување на краткорочниот план за 

обуки, 

o Организација на најмалку една 

работилница, 

o Организација на обуки за околу 50-70 лица. 

• Активност 5:  

o Развој на Програма за информирање и 

консултации со јавноста, 

o Изработка и објавување/печатење на 

информативни алатки за Натура 2000 за 

јавноста, 

Изработка на веб портал и одржување на истиот 

во текот на проектот. 

Дата на започнување 01.02.2016 

Дата на завршување 17.03.2017 

Тип на проект Договор за услуги EUROPEAID/ 

136609/IH/SER/MK  

Договор бр. 12-8709/1 

Вредност на проектот 1.178.300 € 

Име на изведувачот Particip GmbH и партнери од Конзорциумот 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Responsible Implementing Department 

within MoEPP as end beneficiary 

Управа за животна средина, Сектор за природа 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

N/A 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 
www.natura2000.gov.mk 
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Име на проектот Зајакнување на административните 

капацитети за спроведување на Рамковната 

директива за отпад и директивите за 

посебните видови на отпад (пакување, батерии 

и отпад од електрична и електронска опрема) 

 

MK 12 IPA IB EN 02 16 

http://www.natura2000.gov.mk/
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Главни цели на проектот Конкретната цел на Твининг проектот е јакнење на 

административните капацитети и преземање на 

мерки за спроведување на Рамковната директива 

за отпад (РДО) и на директивите за посебните 

видови на отпад (ДОЕЕО, ДОБА и ДПОП) преку 

понатамошно јакнење и спроведување на 

законската рамка и преку обуки. 

Проектни резултати/активности 1 Компонента: Јакнење на административните 

капацитети за имплементација на Рамковната 

директива за отпад (РДО) на централно и локално 

ниво преку понатамошно изготвување на закони, 

упатства и соодветна обука, преку: 

1. Преглед и споредбена анализа на 

домашното законодавство наспроти 

европското (ЕU acquis). 

2. Поддршка на процесот на услогласување 

на домашното законодавство во однос на 

РДО и подготовка на соодветни упатства. 

3. Институционална анализа и оценка на 

административните капацитети за 

спроведување на законската рамка за 

управување со отпад. 

4. Изготвување и спроведување на обука 

согласно потребите на корисниците во однос 

на законската рамка за отпад и за постапките 

врзани со имплементација на WFD 

5. Студиска посета на ОК. 
 

2 Компонента: Јакнење на административните 

капацитети на вработените во Секторот за 

управување со отпад за имплементација на 

Директивата за отпадна електрична и електронска 

опрема (ДОЕЕО) на централно и локално ниво 

1. Оценка и анализа на недостатоците во 

домашното законодавство во однос на 

спроведување на ДОЕЕО. 

2. Јакнење на домашното законодавство во 

однос на спроведување на ДОЕЕО.  

3. Оценка на административните капацитети 

на централно и локално ниво за 

спроведување на Законот за управување со 

отпадна електрична и електронска опрема.  

4. Изготвување и спроведување на обука 

согласно потребите на корисниците во однос 

на законската рамка за отпад и за постапките 

врзани со имплементацијата на ДОЕЕО. 

5. Студиска посета на Шпанија. 

 

3 Компонента: Јакнење на административните 

капацитети за имплементација на Директивата за 

пакувања и отпад од пакувања (ДПОП) и на 

Директивата за отпадни батерии и акумулатори 

(ДОБА) на централно и локално ниво 
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1. Преглед на законската рамка во однос на 

имплементацијата на ДПОП и ДОБА. 

2. Јакнење на домашното законодавство во 

однос на примената на Законот за 

управување со пакување и отпад од пакување 

и Законот за управување со батерии и 

акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори.  

3. Оценка на административните капацитети 

на централно и локално ниво за примена на 

Законот за управување со пакување и отпад 

од пакување и Законот за управување со 

батерии и акумулатори и отпадни батерии и 

акумулатори . 

4. Изготвување и спроведување на обука 

согласно потребите на вработените на 

централно и локално ниво во однос на 

законската рамка за управување со 

отпад и постапките врзани со 

спроведување на Законот за 

управување со пакување и отпад од 

пакување и Законот за управување со 

батерии и акумулатори и отпадни 

батерии и акумулатори. 

Дата на започнување 26 . 09. 2016 

Дата на завршување 25 . 06. 2018 

Тип на проект IPA Tвининг Проект 

Вредност на проектот € 1,010,526.30 

Име на изведувачот Раководен партнер од ОК: Northern Ireland Co-

operation Overseas (NI-CO), поддржан од 

Министерството за земјоделство, животна средина 

и рурални прашања на Обединетото Кралство 

(DAERA) и Агенцијата за животна средина на 

Северна Ирска (NIEA) 

Партнер-соработник од Шпанија: Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 

поддржан од Регионалното Министерство за 

Животна средина, просторно планирање и 

инфраструктра на Галиција (XUNTA)      

Договорен орган од земјата – корисник: Сектор 

за централно финансирање и склучување 

договори (ЦФЦД), Министерство за финансии, 

Скопје 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Управа за животна средина -  Сектор за отпад 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Министерство за економија, Министерство за 

здравство, локалната самоуправа, невладини 

здруженија и др. 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

Веб-страница на проектот во фаза на изработка, 

Изработена е face book страна на проектот 
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Име на проектот Понатамошно зајакнување на капацитетите за 

ефективна имплементација на acquis во 

областа на квалитетот на воздухот 

Главни цели на проектот Целта на овој проект е зајакнување на 

административните капацитети во областа на 

квалитетот на воздухот управувањето со истиот и 

здравствените последици од загадувањето преку 

имплементирање на соодветно ЕУ законодавство. 

Општата цел на овој проект е да се подобри 

квалитетот на воздухот со поддршка на 

спроведувањето на законодавството за квалитет 

на воздух вклучувајќи ја и директивата 

2008/50/EC за квалитет на амбиенталниот воздух 

и почист воздух во Европа и Директивата  

2004/107/EC за арсен, кадмиум, жива, никел и 

полициклични јаглеводороди во амбиенталниот 

воздух. Исто така  

Ќе биде поддржана и имплементацијата на 

легислативата за емисии, како на пример 

директивата 2001/81/EC  за национални плафони 

на вредности за одредени атмосферски 

загадувачи и директивата 2001/80/EC за 

ограничување на емисиите од одредени 

загадувачи во воздухот од големи согорувачки 

постројки. 

 

Проектни резултати/активности 1. Зајакнати капацитети на централната 

лабораторија во областа на мерење на 

квалитетот на воздух, мерење на емисии и 

хемиска анализа во однос на загадувањето 

на воздухот; 

2. Зајакнати капацитети за изработка на 

инвентари на емисии и дисперзионо 

моделирање вклучувајќи и моделирање на 

изложеноста на населението на 

загадување на воздухот; 

3. Управување со податоците за квалитет на 

воздух и известување за информациите 

поврзани со квалитетот на воздухот и 

нивната употреба, со цел да се поддржат 

политиките за животната средина и 

нивното планирање, како и 

имплементирање на подобрените 

Акциони планови за Чист Воздух. 

4. Зајакнати капацитети за проценка на 

влијанието на загадувањето на воздухот 

врз здравјето на луѓето. 

 

Дата на започнување 01. 05. 2015 

Дата на завршување        31. 01. 2017 

Тип на проект Твининг проект 

Вредност на проектот 1.100.000,00 еур 

Име на изведувачот Фински метеоролошки институт 
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Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Македонски информативен центар 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Институт за јавно здравје, Град Скопје, Општина 

Тетово 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

http://aqtwinning.moepp.gov.mk/?lang=mk 
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5.1 

Име на проектот Снабдување со соодветна опрема за размена и 

управување со информации и мониторинг на 

управување со вода, отпад, воздух, природни и 

климатски промени – Лот 2 - Возила 

Главни цели на проектот Набавка и испорака на возила за МЖСПП за 

извршување на активности како што се земање 

примероци за испитувања, мониторинг, посети на 

терен, итн. 

Проектни резултати/активности - Компактен автомобил; 

- Специјализирано возило. 

Дата на започнување 11.11.2016 

Дата на завршување 10.03.2017 

Тип на проект Договор за набавка 

Вредност на проектот 39.200 еур 

Име на изведувачот АВТОНОВА ДОО 

Корисник на проектот  Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

МЖСПП/ Сектор за ЕУ 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Сектор за индустриско загадување и управување 

со ризици и Сектор за отпад 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

www.citroen.com.mk 

 

 

 

 

5.2 

Име на проектот Набавка на соодветна опрема за размена и 

управување со информации и следење на 

состојбата на водите, отпадот, воздухот, 

природата и климатските промени 

Лот 4: Опрема за мониторинг на квалитетот 

на воздухот 

Главни цели на проектот Зајакнување на капацитетите на МИЦЖС за 

управувањето со квалитетот на воздухот 

Проектни резултати/активности o Мобилна мониторинг станица на приколка за 

квалитет на воздух; 

o Анализатори за ПМ 10 и ПМ 2,5, SO 2, NO, NO2, 

NOx, CO и O3; 

o Mетеоролошка станица; 
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o Oпрема за лабораториска калибрација; 

o Лаптопи; 

o Систем за добивање на податоци; 

o Oбука. 

Дата на започнување 10ти Јануари 2017 

Дата на завршување 9ти Мај 2017 

Тип на проект Договор за набавка 

Вредност на проектот 248.042,51 еур 

Име на изведувачот Mizma Igbos д.o.o. 

Шекспирова 13 

11000 Белград 

Република Србија 

Корисник на проектот  Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

МЖСПП/ Сектор за ЕУ/ Македонски 

информативен центар за животна средина 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

N/A 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

N/A 
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Име на проектот Зајакнување на капацитетите во централно и 

локално ниво за транспозиција и 

имплементација на новата Директива за 

Индустриски емисии 2010/75/ЕУ–

MK/11/IB/EN/01/R 

Главни цели на проектот Главна цел на проектот е ефикасно да се зголеми 

подготовката на земјата за пристапување кон ЕУ 

и да обезбеди ефикасност на ЕУ програмата во 

земјата. 

Целта на проектот е зајакнување на 

административните капацитети на министерство 

за животна средина и просторно 

планирање/Управа за животна средина и 

Единиците на локалната самоуправа, за 

транспонирање и имплементирање на новата 

Директива за Индустриски емисии 2010/75/ЕУ. 

Проектни резултати/активности Проектните резултати и активности се 

распределени во 4 компоненти 

Компонента 1: 

- Анализа на регулаторно влијание за 

транспонирање на ЕУ директива 2010/75/ЕК во 

македонски закон 

- Проценка на извештајот за економско влијание 

на имплемментацијата на ДИЕ во соодветните 

индустриски сектори како и за соодветната 

администрација со препораки 

Компонента 2: 

- Проценка на ГАП и анализа на сообразност со 

постоечка легислатива со ДИЕ 
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- Финален нацрт закон за контрола на емисии од 

инсустријата заедно со табела на усогласеност 

- Листа на постоечка примарна легислатива во 

однос на ИСКЗ што треба да се укине или измени 

заедно со табела со наведени членови кои треба 

да се укинат или изменат 

- Финален нацрт на изменета примарна 

легислатива 

- Поддршка на Земја корисник при 

имплементација на прашалник за ДИЕ 

- Подзаконски акти ревидирани согласно ДИЕ со 

табела на усогласеност 

- Листа на постоечки подзаконски акти во однос 

на ИСКЗ што треба да се укине или измени 

заедно со табела со наведени членови кои треба 

да се укинат или изменат 

- Финален нацрт на изменети подзаконски акти 

Компонента 3: 

- Анализа во вид на Извештај на институционална 

проценка на административните капацитети за 

имплементација и спроведување на новата ДИЕ 

(персонал, структура, обучени експерти по 

сектори, опрема, документација, комуникација, 

соработка, координација и компетентност) 

- Листа на препораки/план за подобрување на 

административната структура за транспонирање и 

практична имплементација на ДИЕ (ИСКЗ оддел, 

Управа за животна средина и административна 

структура на мжспп за имплементација на ДИЕ) 

- Проценка на потреби за обука и тренинг 

- Долгорочна и краткорочна програма за обука со 

соодветен материјал за обука 

- Најмалку 3 работилници/семинари за најмалку 

30 лица вкупно на централно ниво 

- Најмалку 5 работилници/семинари вклучувајќи 

и посета на Б инсталации за најмалку 50 лица 

вкупно на локално ниво 

- Најмалку 3 посети на специфични А инсталации 

- Анализа на најмалку 2 издадени дозволи (една А 

интегрирана еколошка дозвола со план за 

усогласување) од специфичен сектор 

- Упатства и прирачници за дозволи, мониторинг, 

инспекција и контролна процедура согласно ДИЕ 

- Општи упатства за користење БРЕФ и БАТ во 

процедура на дозвола 

- Упатства за утврдување на гранични вредности 

на емисии за А дозволи согласно ДИЕ(БАТ) за 

најмалку 6 избрани сектори 

- Нацрт на најмалку 6 А-пилот дозволи согласно 

ДИЕ во вид на пилот проекти со цел 

промовирање активно учество на централна и 

локална власт, општини, граѓански организации, 

претставници од индустријата и други учесници 

во однос на ДИЕ 



  

 

                                                                                                                                                                  

 Склучени проекти 

 
  

Овие проекти се финансирани 

од Европска Унија 

- Нацрт на најмалку 3 Б/дозволи во вид на пилот 

дозволи 

- Посета на европската ИСКЗ канцеларија во 

Севиља за најмалку 1 експерт од Земја корисник 

- Две студиски посети (една во Австрија и една во 

Шпанија) за по 10 лица 

Компонента 4: 

- Приоритетна листа на опрема, софтвер и 

хардвер неопходни за имплементација на ДИЕ 
- Писмени препораки за подобрување на опрема и 

нејзино користење, неопходно за имплементација на 

ДИЕ 

Дата на започнување 01 Октомври 2015 

Дата на завршување 30 Април 2017 

Тип на проект Твининг проект 

Вредност на проектот 900,000.00  евра 

Име на изведувачот Австриска Агенција за животна средина 

Министерство за финансии-Централно 

Финансирање и Склучување Договори 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Управа за животна средина– Сектор за води, 

Сектор за индустриско загадување и управување 

со ризик 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

N/A 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

http://www.ied-twinning.info/   
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Име на проектот Изработка на техничка спецификација за 

тендер според програмата ТАИБ 2012 за 

набавка на соодветна опрема за размена и 

управување со информации и следење на 

состојбата на водите, отпадот, воздухот, 

природата и климатските промени 

Главни цели на проектот  ➢ Севкупна намера  

Севкупната намера на проектот е дополнително да 

се усогласи и спроведе акито во областа на 

животната средина преку зајакнување на 

административните капацитети за управување со 

животната средина на централно и локално ниво на 

полето на управувањето со водите, отпадот, 

заштитата на природата, воздухот и климатските 

промени.  

➢ Конкретна цел  

Конкретната цел на проектот е да му се пружи 

поддршка на МЖСПП како институција корисник 

при изработката на техничката спецификација за 

тендерот под програмата ТАИБ 2012 за набавка на 

http://www.ied-twinning.info/
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соодветна опрема за размена и управување со 

информации и следење на состојбата на водите, 

отпадот, воздухот, природата и климатските 

промени. 

Проектни резултати/активности Проектен резултат 1: 

Изработка на идентификациски извештај што ги 

прикажува клучните наоди од моменталната 

состојба во секторот во поглед на ИТ опрема и 

опрема за следење; дефинирање на потребите и 

приоритетите за ИТ опрема и за опрема за 

следење што треба да се набави, како и на сите 

неопходни интервенции што треба да се 

спроведат кај електричните, механичките, 

инфраструктурните, телекомуникациските и 

другите инсталации од страна на секоја засегната 

институција со цел да ја примат набавената 

опрема и да се обезбеди нејзиното непрекинато 

работење.  

Проектен резултат 2: 

Комплетирано тендерско досие, вклучително и 

техничка спецификација (технички 

спецификации) за набавка на опрема за избраните 

институции, вклучително и:  

- Студија со анализа на пазарот; 

- Буџетска проценка; 

- Дистрибуција на опремата според 

институции; 

- Услови за испорака и монтажа на опремата; 

- Поделба на опремата според лотови, по 

потреба.  

Проектен резултат 3: 

 

Доставени по електронска пошта одговори на 

прашањата за појаснување (по потреба и по 

барање) на ТД во текот на тендерската постапка. 

Дата на започнување 22. 03. 2016 г. 

Дата на завршување 18.10. 2016 г. 

Тип на проект Рамковен договор 

Вредност на проектот 71.000 евра 

Име на изведувачот Конзорциум предводен од Партицип ГмбХ 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Управа за животна средина – Сектор за природа; 

Сектор за води; Сектор за индустриско 

загадување и управување со ризик – Одделение за 

управување со ризици и атмосфера;  

Државен инспекторат за животна средина;  

Сектор за ЕУ;  
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Сектор за Македонски информативен центар за 

животна средина, и  

Сектор за одржлив развој и инвестиции. 

 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

 

Управа за хидрометеоролошки работи 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

N/A 

 

Вкупен број на проекти во имплементација во рамки на Компонента I - 7 

 

Склучени проекти преку ИПА Компонента III 
Податоци за проекти финансирани од ЕУ во рамките на ИПА 2007-2013 

 

 

1 

Име на проектот Preparation of necessary documents for 

establishing of an Integrated and Financially Self-

sustainable Waste Management System in 

Pelagonija, Southwest, Vardar and Skopje Regions  

Главни цели на проектот The project main objectives are the preparation of 

Regional Waste Management Plans (RWMPs) and the 

relevant Strategic Environmental Assessments 

(SEAs), the preparation of Feasibility Studies (FSs), 

Cost‐Benefit Analyses (CBAs), Environmental 

Impact Assessment (EIAs), Detailed Designs (DD) 

and assistance with preparation of Tender Dossiers 

(TDs) for works contracts for construction of selected 

waste treatment and disposal facilities, closure of 

noncompliant landfills/dumpsites, as well as 

preparation of the needed documents  for supply of 

equipment for waste collection and transferring of 

waste according to the EU standards for Pelagonija, 

Southwest, Vardar and Skopje Regions. Moreover 

stakeholder involvement activities are part of the 

contract. 

Проектни резултати/активности The outputs of the project consist of the approved 

deliverables of the main Objectives for each one of the 

four Regions, namely RWMPs, SEAs, FSs, CBAs, 

EIAs, DD and Volumes 3, 4 and 5 of the TDs for the 

works contracts, needs assessment, market analysis 

and Technical Specifications for supply of equipment 

for waste collection and transferring. Stakeholder 

involvement and public awareness activities are also 

belonging to the outputs of the contract. The project 

will be implemented through activities (site visits of 

existing landfills, dumpsites and rest waste 

management facilities, completion of questionnaires, 

qualitative and quantitative waste analysis etc.), 

reporting, meetings, seminars and workshops and 

preparation of the necessary documents 

Дата на започнување 22/12/2015 

Дата на завршување 22/12/2017 

Тип на проект Договор за услуги 

Вредност на проектот 3.580.000 €  
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Име на изведувачот ENVIROPLAN S.A. in consortium with LOUIS 

BERGER, BIPRO GmbH, EPEM S.A. and SLR 

Consulting Limited 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање – Сектор за ЕУ 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Управа за животна средина – Сектор за отпад 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Centre for Development of Pelagonija Planning 

Region, Centre for Development of Southwest 

Planning Region, Centre for Development of Vardar 

Planning Region, Centre for Development of Skopje 

Region, 43 municipalities of the 4 regions 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

http://4regionalwaste.mk/ 

 

 

 

2 

Име на проектот Развој на Национална Студија за води  

Главни цели на проектот Да се заштити животната средина од негативните 

влијанија на урбаните отпадни води, преку нивно 

собирање и прочистување пред нивно испуштање, 

да се осигура снабдување со безбедна вода за 

пиење и зголемување на управувачките 

капацитети во секторот води. 

Проектни резултати/активности Развој на национална студија за води, како пакет 

на инструменти за иден развој на одржливи 

инвестициони проекти во сектор води, со цел да се 

имплементираат барањата на Директивата за 

третман на урбаните отпадни води и Директивата 

за вода за пиење. 

 

Активност 1: Проценка на административната / 

организационата поставеност и состојбата во 

однос на соработката и координацијата меѓу 

одговорните органи и засегнатите страни, развој 

на Институционален развоен план со предлог 

организациона структура, насоки на комуникација 

со персоналот итн, и План за вклучување на 

засегнатите страни за да се осигура успешна 

имплементација на барањата на Директавата за 

вода за пиење и  Директивата за третман на 

урбаните отпадни води; 
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Активност  2: Собирање, преглед и организација 

на расположливите информации во однос на 

квантитетот и квалитетот на водните ресурси, 

проценка на постоечката и идната побарувачка на 

вода и развој на водни биланси земајќи ги во 

предвид влијанијата од климатските промени; 

проценка на влијанијата врз квалитетот на водата 

посебно оние кои доаѓаат со испуштањето на 

урбаните отпадни води. Идентификација на мерки 

(правни, еколошки, технички и економски) и 

предлагање институционален систем со цел 

поголема ефикасност во користењето на водите и 

заштита на водата од загадување. 

 

Активност  3: Развој на методологија и 

дефинирање на сензитивните области. Развој на 

критериуми/методологија и идентификација на 

агломерации; собирање/развивање на потребните 

податоци за правење на гап анализа. 

Идентификација на зоните за водоснабдување, 

собирање/развивање на податоци за оценка на 

одредени недостатоци во поглед усогласеноста и 

усогласеноста со националните политики. Развој 

на IT решенија и GIS алатки.  

 

Активност 4: (Оваа Активност директно се 

испреплетува со Активност 3) Идентификација на 

инвестициските потреби за усогласеност со 

Директивите. Приоритизација на проекти и развој 

на програма за проекти, земајќи ги во предвид 

финансиските, планските и ограничувањата во 

поглед на капацитетот, резултирајќи во 

Национална програма за инвестиции во 1) Сектор 

на отпадни води и 2) Сектор за вода за пиење. 

 

Активност 5: Проценка на моменталното 

производство и управување со калта од 

прочистувањето на урбаните отпадни води. 

Проценка на времето поврзано со производството 

на кал и потенцијалните влијанија од 

контаминација на квалитетот на калта. Развој и 

проценка на опциите за управување со калта, 

земајќи ги во предвид ограничувањата дадени во 

Директивата за кал и националната легислатива. 

За преферираната опција ќе се утврди 

CAPEX/OPEX, финансиски механизми. Развој на 

краткорочни решенија за краткорочно управување 

со калта. 

 

Активност 6:  (Оваа Активност директно се 

испреплетува со Активностите 3 и 4) Развој на 

“pipeline” за проекти, (проекти, трошоци, 

планирање) и специфицирање на 3 годишен буџет, 

6 годишен акционен план и 12 годишна програма. 
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Активност 7:   Проценка на институционалните 

капацитети и способности за управување со 

инвестиционата програма (централна/локална), 

процедури и моменталник практики. Развој на 

програма за јакнење на капацитетите (краткорочно 

– за време на проектот - /среднорочно). Развој на 

прирачник за управување со проектите за 

општините. 

Дата на започнување 22 февруари 2016 

Дата на завршување 21 август 2017 

Тип на проект Договор за услуги- Глобална цена 

Вредност на проектот 1.750.000,00 Евра 

Име на изведувачот EPTISA SOUTHEAST EUROPE d.o.o, Белград, 

Република Србија  

EPTISA Servicios de lngeneria S.L. Шпанија 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање – Сектор за ЕУ 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за води 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

N/A 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

http://ws.vodamk.mk/ 

http://www.eptisasee.com/news/eptisa-will-assist-

the-government-of-fyr-of-macedonia-in-protecting-

the-environment/ 
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Име на проектот Подготовка на технички спецификации за 

набавка на опрема за собирање и транспорт на 

отпад во Источниот и Североисточниот регион 

Главни цели на проектот Постигнување на интегриран и финансиски 

самоодржлив систем за управување со отпад во 

Источниот и Североисточниот регион 

Проектни резултати/активности Резултат бр.1: Подготвени извештаи за оцена 

засновани на прегледот на постојната состојба на 

системите за собирање и транспорт на отпад во 

Источниот и Североисточниот регион 

Резултат бр.2: Подготвен Извештај за оцена на 

техничките спецификациии за набавка на опрема 

за собирање и транспорт на отпад за Источниот и 

Североисточниот регион 

Резултат бр.3: Подготвени пазарни испитувања и 

проценка на трошоците според потребите за 

опрема за собирање и транспорт на отпад во 

Источниот и Североисточниот регион  

Резултат бр.4: Изработени технички 

спецификации за набавка на опрема за собирање 

и транспорт на отпад во Источниот и 

Североисточниот регион 

Резултат бр. 5: Изработена физибилити студија со 

„кост-бенефит“ анализа за двата региона во врска 

со искористувањето на возилата и опремата за 

http://ws.vodamk.mk/
http://www.eptisasee.com/news/eptisa-will-assist-the-government-of-fyr-of-macedonia-in-protecting-the-environment/
http://www.eptisasee.com/news/eptisa-will-assist-the-government-of-fyr-of-macedonia-in-protecting-the-environment/
http://www.eptisasee.com/news/eptisa-will-assist-the-government-of-fyr-of-macedonia-in-protecting-the-environment/
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собирање и трансфер на отпад во рамките на 

сценариото предложено со претходните 

резултати. 

Дата на започнување 26.01.2015 

Дата на завршување 31.08.2016 

Тип на проект Рамковен договор 

Вредност на проектот 256.561 евра 

Име на изведувачот Партицип ГмбХ и ЕТИ Консалтинг 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ, Управа за животна средина – Сектор 

за отпад 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Меѓу-општински одбор за управување со отпад за 

Источниот плански регион 

Меѓу-општински одбор за управување со отпад за 

Североисточниот плански регион 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

N/A 

 

 

 

4 

Име на проектот Подготовка на техничка и тендерска 

документација за затворање на нерегулирани 

депонии и ѓубришта во Источниот и 

Североисточниот Регион 

Главни цели на проектот Подготовка на техничка и тендерска 

документација за затворање, рехабилитација и 

последователно одржување на општинските 

неусогласени депонии и ѓубришта во Источниот и 

Североисточниот Регион како понатамошен 

придонес кон постигнувањето на интегриран и 

финансиски самоодржлив систем за управување 

со отпад во Источниот и Североисточниот регион 

Проектни резултати/активности Резултат бр.1: Изработен оценски извештај за 

постојната ситуација со општинските нелегални 

депонии и ѓубришта во Источниот и 

Североисточниот регион; 

Резултат бр.2: Подготвени технички извештаи за 

затворање, рехабилитација и последователно 

одржување на општинските неусогласени 

депонии и ѓубришта во Источниот и 

Североисточниот Регион; 

Резултат бр.3: Подготвена проектна 

документација и ценовна проценка за затворање, 

рехабилитација и последователно одржување на 

општинските неусогласени депонии и ѓубришта 

во Источниот и Североисточниот Регион; 

Резултат бр.4: Подготвени Том 3, Том 4 и Том 5 

од тендерското досие за градежни работи за 

затворање, рехабилитација и последователно 

одржување на општинските неусогласени 

депонии и ѓубришта во Источниот и 

Североисточниот Регион; 
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Резултат бр.5: Подготвена „кост-бенефит“ 

анализа (ЦБА) 

Резултат бр.6: Изработени 11 елаборати за 

оценување на влијанието врз животната средина 

Дата на започнување 26.01.2015 

Дата на завршување 31.08.2016 

Тип на проект Рамковен договор 

Вредност на проектот 299.915 евра 

Име на изведувачот Партицип ГмбХ и ЕТИ Консалтинг 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ, Управа за животна средина – Сектор 

за отпад 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Меѓу-општински одбор за управување со отпад за 

Источниот плански регион 

Меѓу-општински одбор за управување со отпад за 

Североисточниот плански регион 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

N/A 

 

 

 

5 

Име на проектот Надзорна работа за инвестициски проект за 

канализација и пречистување на отпадни води 

во Прилеп.  

Главни цели на проектот Да се подобри зашитата на животната средина 

преку инвестирање во инфраструкутрата за 

животна средина како и создавање на одржлив 

развој   преку заштита од  загадување на 

површинска и подземна вода. 

Проектни резултати/активности Да се постигне квалитет на отпадни води кој ќе 

соодествува со Директивата на ЕУ за собирање и 

третман на отпадни води во Прилеп преку: 

• Рехабилитација и доградба на 

Канализациска мрежа 

• Изградба на Пречистителна станица за 

отпадни води за градот Прилеп 

Дата на започнување 02.09.2013 

Дата на завршување 22.06.2017 

Тип на проект Надзорна работа/Услуги на техничка подршка 

Број на Договор 10-23557/1 со датум 10-ти јули  

2013. 

Вредност на проектот 999,428 евра 

Име на изведувачот ИГИП Иванов конзорциум 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ, Проектна единица за 

имплементација Прилеп 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Водовод и канализација Прилеп 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

http://ec.europa.eu/europeaid/work 

www.igip.eu 

http://ec.europa.eu/europeaid/work


  

 

                                                                                                                                                                  

 Склучени проекти 

 
  

Овие проекти се финансирани 

од Европска Унија 
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Име на проектот Инфраструктура за собирање и третирање на 

отпадни води во Прилеп според барањата на 

Европската комисија 

Главни цели на проектот Да се подобри зашитата на животната средина 

преку инвестирање во инфраструкутрата за 

животна средина како и создавање на одржлив 

развој   преку заштита од  загадување на 

површинска и подземна вода. 

Проектни резултати/активности Да се постигне квалитет на отпадни води кој ќе 

соодествува со Директивата на ЕУ за собирање и 

третман на отпадни води во Прилеп преку: 

• Рехабилитација и доградба на 

Канализациска мрежа од 23,1 km 

• Изградба на Пречистителна станица за 

отпадни води за градот Прилеп 

Дата на започнување 23.06.2014 

Дата на завршување 23.06.2016 

Тип на проект Договор за градба, Изградба на Пречистителна 

станица за отпадни води во Прилеп 

Вредност на проектот 9,667,773.79  евра 

Име на изведувачот Ponsstroy 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ, Проектна единица за 

имплементација Прилеп 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Водовод и канализација Прилеп 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

http://ec.europa.eu/europeaid/work 
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Име на проектот Рехабилитација и продолжување на 

канализациона мрежа во Прилеп (Фаза 2) 

Главни цели на проектот - Намалено загадување на природните 

водотеци, 

- Намалување на ризикот од поплави преку 

замена на структурно неисправни и 

хидраулично помали канализации. 

Обезбедување на централизирано собирање на 

отпадните води на најмалку 95% од граѓаните и 

соодветен третман на останатите отпадни води. 

Проектни резултати/активности Рехабилитација и продолжување на 

канализационата мрежа во Прилеп (фаза II), во 

должина од 43 км, на следниов начин: 

- Изградба на 43 км нов цевковод 

- Изградба на околу 1.260 канализациони 

шахти 

- Изградба на околу 2.680 куќни 

приклучоци 

Враќање на патишта во првобитна состојба 

http://ec.europa.eu/europeaid/work
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Дата на започнување 14.12.2015 

Дата на завршување 14.03.2018 

Тип на проект Договор за градба 

Вредност на проектот 7.684.060,61 евра 

Име на изведувачот Лудвиг Фајфер Хох-и Тиефбау Гмбх & Ко.КГ 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ, Проектна единица за 

имплементација Прилеп 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Водовод и канализација Прилеп 

Линкови поврзани со проектот  

(веб-страни) 

N/A 

 

8 Име на проектот Надзор над градежните работи за 
рехабилитација и проширување на 
канализационата мрежа во Прилеп (II фаза) 

Главни цели на проектот Главната цел на овој проект е да се подобри 
заштитата на животната средина, преку 
инвестиции во инфраструктурата, како и 
создавање услови за еколошки одржлив развој 
со спречување на загадувањето на површинските 
и подземните води. 

Проектни резултати/активности Главниот резултат е рехабилитација и 
проширување на канализационата мрежа во 
Прилеп (II фаза), согласно со Договорните услови 
изградба, Прво издание 1999 година, FIDIC 
Црвена книга и договорните документи, преку 
ефикасна и ефективна експертиза што ќе 
резултира со примопредавање на завршените 
градежни работи кога истите ќе бидат значително 
завршени и со издавање на Сертификат за добро 
изведени работи на крајот на гарантниот период. 
Овие активности треба да се завршат со бараниот 
квалитет,во рамките на буџетот и рокот кој е 
наведенво договорот за работа. 

Дата на започнување 17-ти Ноември 2015 

Дата на завршување 16-ти Април 2018 

Тип на проект ИПА Компонента III; 
EuropeAid/134753/IH/SER/MK; Договор  за услуги 

Вредност на проектот 499,750.00 Евра 

Име на изведувачот Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co. KG 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 
планирање МЖСПП  

Сектор одговорен за спроведување 
во рамките на МЖСПП како краен 
корисник 

Министерство за животна средина и просторно 
планирање МЖСПП (Единица за спроведување на 
проектот-Прилеп) 

Краен корисник (освен МЖСПП, 
како што се општини и ЈКП) 

Општина Прилеп и ЈКП Водовод и Канализација 
Прилеп 
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Линкови поврзани со проектот  (веб-
страни) 

http://www.eptisa.com/en/news/news/eptisa-
supervises-construction-works-for-the-second-
phase-of-rehabilitation-and-extension-of-sewerage-
network-in-prilep-in-republic-of-macedonia/ 
 

 

9 Име на проектот Рехабилитација и продолжување на 

канализациона мрежа во Општина Куманово 

Главни цели на проектот Санација на идентификуваната критична секција 

на постојната канализациона мрежа и 

проширување на постоечкиот систем со изградба 

на нова канализација во зони кои не се опфатени 

мрежа за собирање на отпадни води 

Проектни резултати/активности Изградба на главна канализациона линија, 

конструкција на куќни приклучоци и враќање на 

терен во првобитна состојба (25,74 км) 

Дата на започнување 12.05.2016 

Дата на завршување 04.08.2017 

Тип на проект Инфраструктурен проект, градби од прва 

категорија 

Вредност на проектот 4.323.224,55 euro 

Име на изведувачот ДГТ Жикол ДООЕЛ Струмица 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за Европска Унија 

Проектна единица за имплементација на проект-

Куманово 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Куманово 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 

 

10 Име на проектот Надзор врз имплементација на договорите за 

извршување на градежни работи за 

Реконструкција и проширување на 

канализационата мрежа во општините Берово 

и Куманово 

Главни цели на проектот Севкупната цел на проектот е да ја подобри 

заштитата на животната средина преку 

инвестирање во општинската инфраструктура од 

областа на заштита на животната средина, и да 

креира услови за одржлив развој, преку 

намалување од загадувањето на површинските и  

подземните води. 

Ова ќе биде постигнато преку давање на услуги 

од областа на надзор на изведување на 

инфраструктурни објекти, обезбедувајќи темелно 

спроведување на договорите за изведба и 

обезбедување на значителни подобрувања во 

избраните општини како и преку обуките за 

вработените на крајниот корисник, пренесувајќи 

http://www.eptisa.com/en/news/news/eptisa-supervises-construction-works-for-the-second-phase-of-rehabilitation-and-extension-of-sewerage-network-in-prilep-in-republic-of-macedonia/
http://www.eptisa.com/en/news/news/eptisa-supervises-construction-works-for-the-second-phase-of-rehabilitation-and-extension-of-sewerage-network-in-prilep-in-republic-of-macedonia/
http://www.eptisa.com/en/news/news/eptisa-supervises-construction-works-for-the-second-phase-of-rehabilitation-and-extension-of-sewerage-network-in-prilep-in-republic-of-macedonia/
http://www.eptisa.com/en/news/news/eptisa-supervises-construction-works-for-the-second-phase-of-rehabilitation-and-extension-of-sewerage-network-in-prilep-in-republic-of-macedonia/
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знаење кое ќе биде користено за имплемнтација 

на слични проекти во иднина. 

Од горенаведеното произлегуваат следните 

конкретни цели: 

- Ублажување на здравствените ризици 

преку реконструкција и проширување на 

канализационите мрежи за отпадни води, 

подобрувајќи ги перформансите на 

системите и зголемувајќи ја 

покривеноста; 

- Намалување на загадувањето на реките 

од неконтролирани испуштања; 

- Намалување на инфилтрацијата во 

канализационите системи; 

- Обезбедување на соодветна промоција на 

проектот и подигање на јавната свест. 

 

Проектни резултати/активности Резултати: Од овие проекти очекувани се 

следните резултати: 

- Почетен извештај 

- Проверка и одобрување на документите на 

изведувачот 

- Известување за започнување на работите 

- Извештај до Договорната страна за 

адекватноста на достапната техничка 

документација 

- Одобрени работни програми на 

изведувачите, нивните сертификати, 

организациони планови и метод на 

изведба, EMP и OHS извештаи. 

- Месечни извештаи 

- Досиеа за осигурување на квалитетот 

- Квартални извештаи за состојба на 

животната средина и Квартални извештај 

за безбедност и заштита при работа 

- Извењтаи за варијации 

- Технички прием на работите 

- Листа на недостатоци и кварови 

- Одобрени проекти на изведена состојба 

- 6 месечни извештаи 

- Финални извештаи за договрите за 

изведба 

- Извештаи за дефекти во гарантен период 

- Финален извештај  

Резултати: Очекуваните резултати од проектите 

се следниве: 

- Надзор врз имплемнтација на 

реконструкција и проширување на 

канализационата мрежа во општината 

Берово во согласност со Договорните 
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услови, прво издание 1999, FIDIC Црвена 

книга и Договорот за изведба, преку 

ефикасна и ефективна експертиза, 

резултирајќи со издавање на 

Сертификатот за технички прием и 

превземање на крај од изведбата на 

работите, и издавање на Сертификатот за 

финално преземање по завршувањето на 

гарантниот период, а сето ова да биде 

постигнато во рамките на квалитетот, 

буџетот и рокот наведен во Договорот за 

Изведба. 

- Надзор врз имплементација на 

реконструкција и проширување на 

канализационата мрежа во општината 

Куманово во согласност со Договорните 

услови, прво издание 1999, FIDIC Црвена 

книга и Договорот за изведба, преку 

ефикасна и ефективна експертиза, 

резултирајќи со издавање на 

Сертификатот за технички прием и 

превземање на крај од изведбата на 

работите, и издавање на Сертификатот за 

финално преземање по завршувањето на 

гарантниот период, а сето ова да биде 

постигнато во рамките на квалитетот, 

буџетот и рокот наведен во Договорот за 

Изведба. 

 

Дата на започнување 8ми април, 2016 

Дата на завршување 7ми август, 2018 

Тип на проект Договор за услуги 

Вредност на проектот 747.250,00 евра 

Име на изведувачот Луис Бергер (ФР) во конзорциум со Аква Флуент 

(МК) 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Проектна единица за имплементација на 

проектот Берово /  

Проектна единица за имплементација на 

проектот Куманово /  

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Јавно комунално претпријатие Водовод, 

Куманово / Јавно комунално претпријатие 

Услуга, Берово 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 

 

11 Име на проектот Подготовка на проектни студии (ФС, ОВЖС, 

КБА), техничка и тендерска документација за 

воспоставување на интегриран и финансиски 
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самоодржлив систем за управување со отпад 

во Источниот и Североисточниот регион. 

 

Главни цели на проектот Преку развивање на интегриран и финансиски 

самоодржлив систем за управување со отпад во 

наведените региони, да се придонесе до 

одржливо и континуирано подобрување на 

квалитетот на животна средина, со цел 

достигнување на ЕУ стандардите за заштита на 

јавно здравје и заштита на животната средина.  

 

Проектни резултати/активности Клучни активности: 

• Задача 1: Физибилити студии за развој на 

интегриран и самоодржлив систем за 

управување со отпад во Источниот и 

Североисточниот регион 

o Прибирање на податоци 

o Ревизија на Регионалните планови 

за управување со отпад 

o Изработка на Физибилити студии  

o Теренско испитување  

o Подготовка на Кост бенефит 

анализа / Анализа на трошоците и 

придобивките 

o Консултација 

• Задача 2: Подготовка на студија за оцена 

на влијанието врз животната средина  

o Подготовка на студија за оцена на 

влијанието врз животната средина  

o Поддршка во текот на постапката 

за ОВЖС 

o Ревизија на Физибилити студиите 

и Анализата на трошоци и 

придобивки 

• Задача 3: Подготовка на апликација за 

финансирање од ИПА фондовите 

o Подготовка на апликацијата 

o Поддршка во текот на 

евалуацијата 

• Задача 4: Детален дизајн и тендерска 

докуметација за инфраструктурните 

проекти што ќе се финансираат од ИПА 

фондовите  

o Подготовка на детален дизајн 

o Подготовка на тендерска 

документација 

o Поддршка во текот на процесот 
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Овие проекти се финансирани 

од Европска Унија 

• Задача 5: Информациони активности 

o Организирање на работилници 

o Визибилити активности 

 

Дата на започнување 20.01.2016 

Дата на завршување 20.04.2017 

Тип на проект Договор за услуги 

Вредност на проектот 975 000 € 

Име на изведувачот EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L. во 

конзорциум со EPEM SA 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за отпад 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Меѓуопштински одбор за управување со отпад 

(Источен и Североисточен регион) и соодветните 

општини. 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 

 

12 Име на проектот: Техничка помош за поддршка на оперативната 

структура на Министерството за животна 

средина и просторно планирање во 

спроведувањето на оперативната програма за 

регионален развој (ОПРР) 2007-2013 

Главни цели на проектот Зголемување на административниот капацитет на 

ИПА структурата во рамките на Министерството 

за животна средина и просторно планирање и 

ефективноста и ефикасноста на ИПА структурата 

за спроведување на задачите делегирани од 

Раководителот на оперативната структура со 

потпишаните оперативни договори, директно 

поврзани со управувањето, спроведувањето и 

следењето на портфолиото проекти финансирани 

во рамките на компонентата за регионален развој.   

Понатаму, задачата ќе го поддржи ефективното 

функционирање и континуитет на сите DIS 

активности што ги врши Министерството за 

животна средина и просторно планирање како дел 

од ОС за компонентата за регионален развој, со 

конечна цел поддршка на одржливоста на DIS 

системот што е воспоставен за управување со 

компонентата за регионален развој.   

Резултати/активности на проектот Проектни активности: 

Обезбедување техничка помош (екпертска 

помош) за персоналот од ИПА структурата во 

рамки на Министерството за животна средина и 

просторно планирање за разгледување и процена 

на квалитетот на нацрт- техничката и тендерската 

документација за проектите – Проектните студии 

(студии за спроведливост (физибилити студии), 
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анализа на трошоците и процена на влијанието 

врз животната средина), документацијата за 

концептот и тендерските досиеја што се 

подготвуваат во рамки на тековните проекти во 

Мерката 3.1 и мерката 3.2 од ОПРР 2007-2013 

година, како што следува: 

• Подготовка а студии (физибилити студии, 

процена на влијанието врз животната средина, 

анализа на исплатливоста), документацијата за 

концептот и тендерските досиеја за 

инвестициските проекти во општините 

Струмица, Битола и Тетово за собирање и 

третманот на отпадни води;  

• Подготовка а студии (физибилити студии, 

процена на влијанието врз животната средина, 

анализа на исплатливоста), документацијата за 

концептот и тендерските досиеја за 

инвестициските проекти во општините Гостивар, 

Кавадарци и Дебар за собирање и третманот на 

отпадни води; 

• Подготовка на проектната документација 

за подобрувања во инфраструктурата за 

собирање и третирање на отпадните води во 

општина Радовиш; 

• Подготовка на проектна документација за 

подобрувања во инфраструктурата за собирање и 

третирање на отпадните води во општина 

Кичево;  

• Подготовка на проектна документација за 

подобрувања во инфраструктурата за собирање и 

третирање на отпадните води во општина Берово;  

• Подготовка на проектна документација за 

подобрувања во инфраструктурата за собирање  

на отпадните води во општина Куманово; 

• Подготовка на неопходната 

документација за надградба на пречистелните 

станици во Враништа и проширување на 

колекторскиот систем за Охридското езеро и 

сепарација на приоритетна мрежа за отпадни и 

атмосферски води во градовите Охрид и Струга; 

• Подготовка на проектна документација за 

подобрувања во инфраструктурата за собирање 

на отпадните води во градот Скопје; 

• Подготовка на целосна тендерска 

документација за поднесување до CFCD/EUD за 

договор за услуги Договор за надзор на  вршење 

на работи „Фаза II Подобрувања, проширување и 

рехабилитација на постоечката инфраструктура 

за собирање на отпадните води во Кичево“ 

• Преглед на концептот за договорот за 

вршење работи за „Инвестициските проекти за 

собирање и третман на отпадни води во општина 

Битола“ 
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• Преглед на тендерската документација за 

договорот за  „Инвестициските проекти за 

собирање и третман на отпадни води во општина 

Битола“ 

• Подготовка на ТД готова за поднесување 

до CFCD/EUD за договор за услуги Договор за 

надзор над вршење на работи „Инвестициски 

проекти за собирање и третман а отпадни води во 

општина Битола“ 

• Преглед на ФС за „Инвестициските 

проекти за собирање и третман на отпадни води 

во општина Тетово“ 

• Преглед на Апликација за ИПА за 

„Инвестициските проекти за собирање и третман 

на отпадни води во општините Тетово и Битола“ 

и корекции во ИПА апликацијата 

• Преглед на концептот за договорот за 

вршење работи за „Инвестициските проекти за 

собирање и третман на отпадни води во општина 

Тетово“  

• Преглед на ТД за договорот за вршење 

работи за „Инвестициските проекти за собирање 

и третман на отпадни води во општина Тетово“ 

• Подготовка на ТД готова за поднесување 

до CFCD/EUD за договор за услуги Договор за 

надзор над вршење на работи „Инвестициски 

проекти за собирање и третман а отпадни води во 

општина Тетово“ 

• Подготовка на проектни студии (ФС, 

Студии за влијание врз животната средина, 

анализи на исплатливост) и документација за 

концепт за основање на интегриран систем за 

управување со отпад во источниот и 

североисточниот регион;  

• Подготовка на техничка и тендерска 

документација за затворање на незаконските 

отпади/депонии за источниот и 

северноисточниот регион; 

• Подготовка на технички спецификации за 

набавка на опрема за собирање и пренос на отпад 

за источниот и северноисточниот регион; 

• Подготовка на неопходните документи за 

основање на интегриран и финансиски 

самоодржлив систем за управување со отпад во 

Пелагонискиот, југозападниот, Вардарскиот и 

скопскиот регион.  

• Обука за единиците за спроведување на 

проектот за управување со договори, цврст отпад 

и други теми  

Резултати на проектот: 

Резултат бр.1: Ревизија и процена на Нацрт 

техничка документација за проекти за 

инфраструктура за отпадни води и отпад; 
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Резултат бр. 2: Организирани и спроведени 

средби со ангажирани експерти, корисници на 

проекти и персоналот од ИПА структурата во 

рамки на Министерството за животна средина и 

просторно планирање и учество во евалуации; 

Резултат бр.3: Дадени препораки до персоналот 

на ИПА структурата во Министерството за 

животна средина и просторно планирање за 

подготвената техничка и тендерска 

документација. 

Резултат бр. 4: организирани три „внатрешни“ 

обуки за претставниците на крајните корисници, 

каде што се сумираат искуствата и научените 

лекции. 

Датум на почеток 6 мај 2015 г; 

Датум на завршување 6 мај 2017 г; 

Тип на проект: Рамковен договор 

Буџет на проектот 278.827,00 € 

Назив на изведувачот Конзорциум од ACE International Consultants S.L 

(како водечки консултант) и EURAC 

Корисник Корисникот на оваа Операција е Министерството 

за животна средина и просторно планирање, како 

тело во рамки на оперативната структура (ОС) 

одговорно за започнување и спроведување на 

операциите во рамките на компонентата за 

регионален развој во делот животна средина и ја 

задржува единствената одговорност за 

спроведување на операциите во рамки на ОПРР 

Одговорно тело за спроведување во 

Министерството за животна средина 

и просторно планирање 

ИПА структура во Министерството за животна 

средина и просторно планирање, т.е. 2 единици 

во рамките на одделението за Европска Унија: 

Единица за координација и техничко 

спроведување на инструментот за претпристапна 

помош (ИПА) и Единицата за програмирање и 

следење на спроведувањето во рамките на 

Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 

Краен корисник (различно од 

Министерството за животна средина 

и просторно планирање, како што е 

општина и ЕСП) 

Единица за спроведување на проектот Прилеп 

(ЕСП) основана за целите на ефикасно техничко 

спроведување на проектот и следење на проектот 

„Изградба на пречистителна станица за отпадни 

води во Прилеп“  
Дополнително, крајниот корисник ќе биде 

единицата за спроведување проекти за 

инфраструктурни проекти (ЕСПИП) која е 

основана како дел од Министерството за животна 

средина и просторно планирање во ноември 2014 

година. ЕСПИП се очекува да биде опремена со 

персонал првата половина од 2015 година и 

ЕСПИП е дел од ОС која ќе биде одговорна за 

следење и спроведување на инфраструктурата за 

собирање и третман на отпадни води во 

општините Струмица, Берово, Радовиш, Кичево, 

Куманово, Охрид и Струга. 
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 Врски (линкови) поврзани со 

проектот (интернет страници) 

N/A 

 

13 Име на проектот Подготовка на студии (FS-физибилити 

студија, EIA- студија за оценка на влијанието 

врз животната средина, CBA-студија за 

анализа на трошоци и добивки), проектна и 

тендерската документација за инвестициски 

проекти за прифаќање и третман на 

отпадните води во oпштините Велес и Штип. 

Главни цели на проектот Општа цел на проектот е подобрување на 

општинската инфраструктура за профаќање на 

отпадните води во согласност со Директивата на 

EU 91/271/EEC, преку подготовка на релевантнa 

документција за инвестицискиот проект. 

 Со проектот треба да се подобри заштитата на 

животната средина и да се создадат услови за 

еколошки одржлив развој, вклучувајќи ја и 

превенцијата од  загадување на  површинските и 

подземните води. 

Проектни резултати/активности Резултат бр. 1: Подготвени студии (FS, EIA, 

CBA)  за инвестициски проекти за прифаќање 

и третман на отпадните води во општините 

Велес и Штип. 

 

Задача бр.1 - Собирање на информации, 

дополнителни мерења и истражувања, преглед и 

анализа на водниот циклус (водоснабдување, 

прифаќање и третман на отпадните води) во 

општините Велес и Штип. 

Задача бр.2 - Изработка на физибилити студии за 

инвестициски проекти за прифаќање и третман 

на отпадните води за секоја од општините Велес 

и Штип, вклучувајќи ги и активностите  на 

канализационата мрежа, ПСОВ и програмата за 

управување со мил. 

Задача бр.3 - Изработка на анализа на трошоци и 

придобивки за инвестициските проекти за 

прифаќање и третман на отпадните води за секоја 

од општините Велес и Штип. 

Задача бр.4 - Подготовка на студии за оценка на 

влијанието врз животната средина за 

инвестициските проекти за прифаќање и третман 

на отпадните води за секоја од општините Велес 

и Штип. 

Задача бр.5 - Помош во комплетирање на две 

ИПА апликации за инвестициските проекти за 

прифаќање и третман на отпадните води за секоја 

од општините Велес и Штип. 

 

Резултат Бр 2: Подготвена Проектна 

докумантација и Том 3, 4 и 5 од тендерската 

документација за договори за работи за 
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изградба на инфраструктура за прифаќање и 

третман на отпадните води во општините 

Велес и Штип. 

 

Задача бр.1 - Изработка на проектна 

документација за изградба на инфраструктура  за 

прифаќање и третман на отпадните води во 

општините Велес и Штип 

Задача бр.2 - Подготовка на Том 3, 4 и 5 од 

тендерската документација за договори за работи 

за изградба на инфраструктура  за прифаќање и 

третман на отпадните води во општините Велес и 

Штип 

Дата на започнување 29/11/2016 

Дата на завршување 29/05/2018 

Тип на проект Договор за услуги 

Вредност на проектот 1.499.900,00 ЕУР 

Име на изведувачот SAFEGE (FR) во конзорциум со NIRAS, AECOM, 

и SAFEGE dooel 

 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање (МЖСПП) 

 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Штип и ЈП ”Исар” и 

Општина Велес и ЈКП ”Дервен” 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 

 

 

14 

Име на проектот Изградба на прочистителна станица во 

Кичево 

Главни цели на проектот Проектирање и изградба на пречистителна 

станица во Кичево ЛОТ2, Изградба на главен 

колектор и Пристапен пат 

Проектни резултати/активности Проектирање и изградба на пречистителна 

станица за отпадни води за 32,000 еквивалент 

жители и изградба на главен колектор со 

должина од 4 km во општина Кичево. 

Дата на започнување 28.04.2016 

Дата на завршување 21.10.2017 

Тип на проект Градежни работи, ФИДИК 1999, Жолта книга 

Вредност на проектот 6.924.916,91 Евра, вкл. како привремена сума 

Име на изведувачот WTE Wassertechnik GMBH во конзорциум со 

Трговско друштво за Произвотство, Проектирање 

и Инженерство Вардарградба ДОО   

Корисник на проектот Министерство за Животна Средина и Просторно 

Планирање, Скопје   

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ;  Проектна единица за 

имплементација на проект Кичево 
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Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Кичево 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

www.wte.de; www.vardargradba.com; 

 

15 Име на проектот Рехабилитација и продолжување на 

канализационата мрежа во општина Берово 

Главни цели на проектот Подобрување на општинската колекторска 

инфраструктурна мрежа во согласност со 

директивата 91/271/ЕЕС и македонското 

законодавство. Со проектот се опфатени мерки за 

надградба на постоечката канализациона мрежа, 

кои ќе придонесат зголемување на стандардите за 

хигиена на населението, помалку проблеми во 

оддржувањето на канализационата мрежа, 

заштита на водотекот и соодветно 

функционирање на постоечката пречистителна 

станица. 

Проектни резултати/активности Изградба на канализациона мрежа со приближна 

должина од 25,5 км во општина Берово. 

Дата на започнување 12.05.2016 

Дата на завршување 05.08.2017 

Тип на проект IPA I – Component III – Регионален развој; 

Договор за градежни работи 

Вредност на проектот 3.863.186,21 евра, без ДДВ 

Име на изведувачот Хемкостав а.с. во конзорциум со Конструктор 

Рената и др. ДОО експорт-импорт Скопје 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање  

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за Европска Унија; Проектна единица за 

имплементација на проект 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Берово  

Општина Пехчево 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

http://cfcd.finance.gov.mk/ 

 

16 Име на проектот Реформа во системот за водоснабдување, 

собирање и пречистување на водите на 

локално ниво 

 

Главни цели на проектот Генералната цел на овој проект е да им помогне на 

релевантните органи да го реформираат 

сегашниот систем, во однос на организациските, 

менаџерските, финансиските и оперативните 

аспекти на локално ниво (градот Скопје и 

општините Тетово, Гостивар, Битола, Кавадарци, 

Струмица, Дебар, Радовиш, Кичево, Берово и 

Куманово) со цел да се овозможи ефективно и 

ефикасно управување со водоснабдувањето, 

собирањето и третманот на отпадните води.  

http://www.wte.de/
http://www.vardargradba.com/


  

 

                                                                                                                                                                  

 Склучени проекти 

 
  

Овие проекти се финансирани 

од Европска Унија 

Проектни резултати/активности 
Проектот предвидува четири главни активности:  

• Подготовка на планови за подобрување за 

секое јавно комунално претпријатие во 

единаесетте општини.  Оваа оценка ќе се 

користи за да се идентификуваат 

долгорочните развојни потреби на секое ЈКП.  

Пристапот за исполнување на овие потреби ќе 

се оптимизира и ќе се идентификуваат 

краткорочни приоритети - 11 општини 

• Деловно планирање и градење капацитети  
кои се фокусираат на податоци, финансиски и 

оперативен менаџмент, следење на 

успешноста, развивање на бизнисот и планови 

за прилагодување на тарифи - правилно 

поставување на цените: за да се постигне 

надоместување на трошоците и задржување на 

економската достапност - 11 општини 

• Патоказ за реорганизација на секторот – 

испитување на начините на кој 

обезбедувањето на водните услуги може да се 

направи поефикасно и ефективно низ целата 

земја.  Ќе се изработат препораки за 

формирање ЈКП исклучиво за водни услуги и 

отпадни води; правна рамка и механизми за 

меѓуопштинска соработка во водните услуги; 

за комерцијализација и претприемништво во 

секторот и потенцијални предности на 

регионализацијата и групирањето на водните 

услуги.  Проектот ќе изработи предлози за 

спроведувањето на пристапите кои најмногу 

ветуваат – Национално ниво  

• Систем со индикатори на успешноста  - 

проектот ќе помогне да се развие сигурен и 

објективен систем на следење на успешноста 

и известување во секторот за водни услуги – 

Национално ниво 

Дата на започнување 22 декември 2015 

Дата на завршување 1  ноември 2017 

Тип на проект Договор за услуги; Глобална цена  

Вредност на проектот 1 850 000,00 € 

Име на изведувачот Ептиса во конзорциум со Сетек и Геинг 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

12 Јавни Комунални Претпријатија (ЈКП), 

Министерството за транспорт и врски, 

Единиците на локалната самоуправа и 

Здружението на даватели на комунални 

услуги – АДКОМ 
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Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

www.wr.vodamk.mk 

 

17 Име на проектот 
Реформа во секторот води на централно ниво  

EuropeAid/136828/IH/SER/MK 
 

Главни цели на проектот 
Со донесувањето на Законот за утврдување на цени на 
водните услуги (Сл. Весник на РМ бр.  7/2016), се 
постави цврста законска основа за спроведување на 
Национална студија за тарифи за вода и ревидирање 
на политиката за вода во Република Македонија.  

Проектот го поддржа спроведувањето на 
ревидираните барања за утврдување на тарифата за 
водни услуги, согласно барањата на Рамковната 
директива за води.  Вака ќе се поддржат инвестициите 
во инфраструктурата со цел да се исполнат барањата 
на Директивата за третман на урбани отпадни води и 
Директивата за вода за пиење.  

Генералната цел на Проектот финансиран од ЕУ е да се 
воспостави систем за надоместување на трошоците во 
секторот за водоснабдување и отпадни води преку 
поддржување на спроведувањето на Национална 
студија за тарифи за вода и ревидирање на политиката 
за тарифи за вода.   

 

Проектни резултати/активности Целта  на Проектот е да се спроведе ревидирана 
Политика за тарифи за вода преку: 

• Поддржување на формирањето и на работата на 
регулаторно тело кое ќе биде одговорно за надзор 
на спроведувањето на барањата за тарифи за 
вода,  

• Давање насоки на избрани општини и јавни 
комунални претпријатија за спроведување на 
новата методологија за тарифи за вода како и за 
долгорочно деловно планирање и планирање на 
тарифите и   

• Поддржување на националните органи за 
воспоставување на релевантен систем за 
инспекција и спроведување на тарифната 
методологија за вода.  

Поконкретно, Проектот ќе се фокусира на давање 
поддршка на Регулаторната комисија за енергетика  
(РКЕ) на Република Македонија, која ќе биде 
одговорна за спроведување на ревидираната тарифна 
методологија за води, при воспоставување на 
работните процедури, мерки за капацитети и градење 
капацитети, одлучување и при давање насоки на 
регулираната заедница.  Со новиот Закон за 
утврдување на цените на водните услуги  и измените 
и дополнувањата на Законот за енергетика, 

http://www.wr.vodamk.mk/


  

 

                                                                                                                                                                  

 Склучени проекти 

 
  

Овие проекти се финансирани 

од Европска Унија 

Регулаторната комисија за енергетика ќе има нови 
надлежности поврзани со регулирање на цените на 
водните услуги, односно утврдување на тарифите за 
сирова вода и за вода за пиење, одведување и 
отстранување на урбаните отпадни води, како и за 
третман на отпадни води.  

Проектот исто така ќе даде поддршка и на општините 
и јавните комунални претпријатија  (ЈКП) при 
примената на ревидираната тарифната методологија 
за води и другите поврзани барања, ќе дава совети, 
насоки и обука за спроведувањето на прашања кои се 
поврзани со Националната студија за тарифи за вода.  
Ќе се даде поддршка и за градење капацитети за 
инспекција и спроведување на тарифниот систем за 
вода. 

Дата на започнување 22.07.2016 

Дата на завршување 21.01.2018 (нов датум на завршување 10.11.2017 во 
тек се разговори со ЦФЦД и МЖСПП) 

Тип на проект Договор за услуги 

Вредност на проектот 1.801.000 евра 

Име на изведувачот NIRAS IC sp. z o.o.  
Во конзорциум со: GISS, The Institute for Water of the 
Republic of Slovenia and SETEC Engineering 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

Сектор одговорен за спроведување во 
рамките на МЖСПП како краен 
корисник 

МЖСПП/ Сектор за Европска унија 

Краен корисник (освен МЖСПП, како 
што се општини и ЈКП) 

Регулаторна комисија за Енергетика на РМ 
17 ЈКП 

Линкови поврзани со проектот  (веб-
страни) 

http:/water-reform.mk/ 

 

18 Име на проектот Надзор врз имплементација на договорите за 

извршување на градежни работи за 

Реконструкција и проширување на 

канализационата мрежа во општините 

Радовиш, Кичево и Струмица 

Главни цели на проектот Севкупната цел на проектот е да ја подобри 

заштитата на животната средина преку 

инвестирање во општинската инфраструктура од 

областа на заштита на животната средина, и да 

креира услови за одржлив развој, преку 

намалување од загадувањето на површинските и  

подземните води. 

Ова ќе биде постигнато преку давање на услуги 

од областа на надзор на изведување на 

инфраструктурни објекти, обезбедувајќи темелно 

спроведување на договорите за изведба и 

обезбедување на значителни подобрувања во 

избраните општини како и преку обуките за 

вработените на крајниот корисник, пренесувајќи 
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знаење кое ќе биде користено за имплемнтација 

на слични проекти во иднина. 

Од горенаведеното произлегуваат следните 

конкретни цели: 

- Ублажување на здравствените ризици 

преку реконструкција и проширување на 

канализационите мрежи за отпадни води, 

подобрувајќи ги перформансите на 

системите и зголемувајќи ја 

покривеноста; 

- Намалување на загадувањето на реките 

од неконтролирани испуштања; 

- Намалување на инфилтрацијата во 

канализационите системи; 

- Обезбедување на соодветна промоција на 

проектот и подигање на јавната свест.  

Проектни резултати/активности Резултати: Од овие проекти очекувани се 

следните резултати: 

- Почетен извештај 

- Проверка и одобрување на документите на 

изведувачот 

- Известување за започнување на работите 

- Извештај до Договорната страна за 

адекватноста на достапната техничка 

документација 

- Одобрени работни програми на 

изведувачите, нивните сертификати, 

организациони планови и метод на 

изведба, EMP и OHS извештаи. 

- Месечни извештаи 

- Досиеа за осигурување на квалитетот 

- Квартални извештаи за состојба на 

животната средина и Квартални извештај 

за безбедност и заштита при работа 

- Извењтаи за варијации 

- Технички прием на работите 

- Листа на недостатоци и кварови 

- Одобрени проекти на изведена состојба 

- 6 месечни извештаи 

- Финални извештаи за договрите за 

изведба 

- Извештаи за дефекти во гарантен период 

- Финален извештај  

Резултати: Очекуваните резултати од проектите 

се следниве: 

- Надзор врз имплемнтација на 

реконструкција и проширување на 

канализационата мрежа во општината 

Берово во согласност со Договорните 

услови, прво издание 1999, FIDIC Црвена 
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книга и Договорот за изведба, преку 

ефикасна и ефективна експертиза, 

резултирајќи со издавање на 

Сертификатот за технички прием и 

превземање на крај од изведбата на 

работите, и издавање на Сертификатот за 

финално преземање по завршувањето на 

гарантниот период, а сето ова да биде 

постигнато во рамките на квалитетот, 

буџетот и рокот наведен во Договорот за 

Изведба. 

Надзор врз имплементација на реконструкција и 

проширување на канализационата мрежа во 

општината Куманово во согласност со 

Договорните услови, прво издание 1999, FIDIC 

Црвена книга и Договорот за изведба, преку 

ефикасна и ефективна експертиза, резултирајќи 

со издавање на Сертификатот за технички прием 

и превземање на крај од изведбата на работите, и 

издавање на Сертификатот за финално преземање 

по завршувањето на гарантниот период, а сето 

ова да биде постигнато во рамките на квалитетот, 

буџетот и рокот наведен во Договорот за 

Изведба. 

Дата на започнување 11.04.2016 

Дата на завршување 10.12.2018 

Тип на проект Договор за услуги 

Вредност на проектот 998.850,00 евра 

Име на изведувачот Rutex Ltd. (BG) во конзорциум со Garnets 

Consulting a.s. (CZ) 

Корисник на проектот Министерството за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ 

Проектна единица за имплементација на 

проектот Радовиш 

Проектна единица за имплементација на 

проектот Кичево 

Проектна единица за имплементација на 

проектот Струмица 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Радовиш 

Општина Кичево 

Општина Струмица 

Јавно комунално претпријатие Плаваја – 

Радовиш 

Јавно комунално претпријатие Комуналец – 

Кичево 

Јавно комунално претпријатие Комуналец - 

Струмица 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 
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20 Назив на проектот: Техничка ревизија на договорите за работи и 

надзор во рамките на проектот „Подобрување 

на собирањето и третманот на отпадни води 

во Прилеп“ 

Главни цели на проектот Глобална цел  

Поддршка на Оперативната структура за да се 

обезбеди соодветно конципирање, конструкција 

на главниот проект и давање препораки што ќе 

придонесат кон соодветно завршување. 

Специфична цел: 

Процена и извештај за веродостојноста на 

спроведувањето на организациските, техничките, 

финансиските и договорните аспекти на 

договорот(ите) за вршење работи и за надзорот 

над истите и да се дадат препораки што ќе 

придонесат кон постигнување на резултатите на 

проектот. Техничката ревизија на Проектот 

„Подобрување на собирањето и третманот на 

отпадни води во Прилеп“ предвидува три (3) 

договори за вршење работи и два (2) за надзор 

Резултати/активности на проектот Пет (5) извештаи од спроведени ревизии, кои ќе 

ги опфаќаат следните аспекти на проектот: 

a. Постепена реализација на работите 

предвидени во рамките на проектите, заедно со 

надзорот над истите,    

б. Соодветна организација на работите,  

в. Квалитет на реализираните работи, 

согласно договорот/ите, техничките 

спецификации и согласно најдобрата практика во 

секторот, 

г. Трошоците за проектот се оправдани и 

беа предвидени со проектниот буџет, 

e. Соодветно управување со проектот, со 

цел да се обезбеди дека секоја страна соодветно 

ќе ги исполни своите договорни обврски и ќе се 

избегне ризикот од какви било побарувања, 

парници и/или спорови. 

f. Проектот се спроведува во рамките на 

буџетската распределба и се завршува во рамките 

на договорениот период за реализација, 

Ревизорот ќе пријави какви било аномалии, 

грешки или ризик што може да влијае врз овие 

цели, и ќе даде соодветни препораки за нивно 

спречување или коригирање.  

Се очекува Рамковниот договарач да спроведе 

пет (5) мисии за техничка ревизија. Имено, треба 

да бидат три (3) ревизии во 2016 година и две (2) 

ревизорски мисии во 2017 година. Извештаите од 

извршените ревизии ќе бидат подготвени и 
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поднесени по завршување на секоја од мисиите 

за техничка ревизија. 

Датум на почеток 21.06.2016 

Датум на завршување 30.11.2017 

Тип на проект: Договор за услуги FWC REF: 12-3217, потпишан 

меѓу Централната институција за финансирање и 

склучување договори (CFCD), Министерството 

за финансии и земјата корисник и консултантот 

(AECOM International Development Europe) 

Буџет на проектот 131.530€ 

Назив на изведувачот Конзорциум AECOM  International Development 

Europe (како водечки консултант) и КСЦ 

Корисник Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Одговорно тело за спроведување во 

Министерството за животна средина 

и просторно планирање 

ИПА структура во Министерството за животна 

средина и просторно планирање, т.е. 2 единици 

во рамките на одделението за Европска Унија: 

Единица за координација и техничко 

спроведување на инструментот за претпристапна 

помош (ИПА) и Единицата за програмирање и 

следење на спроведувањето во рамките на 

Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 

Краен корисник (различно од 

Министерството за животна средина 

и просторно планирање, како што е 

општина и ЕСП) 

Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 

основана за целите на ефикасно техничко 

спроведување на проектот и следење на проектот 

„Подобрување на собирањето и третирањето на 

отпадните води во Прилеп“ 

Врски (линкови) поврзани со 

проектот (интернет страници) 

N/A 

 

21 Име на проектот Подготовка на студии (FS, CBA,Физибилити 

студија и студија за економска оправданост), 

проектна документација и книга 3,4,5 од 

тендерско досие за инвестициони проекти за 

прибирање на отпадни води во Општина 

Кичево 

Главни цели на проектот Подготовка на проектна документација за 

подобрување на инфраструктурата за прибирање 

на отпадни води во Општината Кичево во 

согласност со директивата 91/271/EEC 

Проектни резултати/активности 
Излез nº1: Подготвен Прелиминарен 

извештај од оценувањето; 

Излез nº2: Подготвен FS за инвестициски 

проект за собирање на отпадните води во 

општина Кичево; 

Излез nº3: Подготвен ЦБА за инвестициски 

проект за собирање на отпадните води во 

општина Кичево; 
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Излез nº4: подготовка на основен проект за 

рехабилитација и проширување на 

канализационата мрежа во Општина Кичево; 

Излез nº5.1: Подготовка на Том 3, том 4 и Том 

5 од тендерската документација за договор за 

работи за рехабилитација и проширување на 

канализационата мрежа во општина Кичево 

според условите на ФИДИК Црвена книга на 

договор издание од 1999 година. 

Доплнително врз основа на Прилог бр.1 12-

3107 / 1 потпишан на 9-ти мај помеѓу ЦФЦД 

и консултантот дадени се два дополнителни 

излези се бараат според овој договор: 

Излез nº5.2: Подготовка на Том 3, том 4 и Том 

5 од тендерската документација за договор за 

работи за проширување на ПСОВ Кичево 

(Фаза Б) во согласност со условите на ФИДИК 

жолта книга на договорот и врз основа на 

проектна документација подготвена од 

BIPRO член на конзорциумот. 

Излез nº6: Подготовка на ИПА апликација 

Дата на започнување 31. август 2015  

Дата на завршување 23. декември 2016 

Тип на проект Договор за услуги 
Вредност на проектот 299,860 EUR после адендум 

Име на изведувачот САФЕГЕ 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Сектор за ЕУ 

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Кичево и ПЕ Комуналец 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 

 

22 Име на проектот Изградба на пречистителна станица за 

отпадни води и рехабилитација и 

проширување на приоритетни канализациони 

мрежи во Општина Радовиш 

Главни цели на проектот  Дизаjн и конструкција на Прeчистителна станица 

за отпадни води во Радовиш, 2 цел 

рехабилитација и проширување на 
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канализациона мрежа, набавка и монтажа на 

пумпна станица. 

Резултати/Активности на проектот Дизајн и конструкција на Пречистителна станица 

за отпадни води за 25.000 еквивалент жители,  

Design and Construction of Wastewater Treatment 

Plant for 25.000 PE, рехабилитација и 

проширување на канализациона мрежа за 4,7 km, 

набавка и монтажа на пумпна станица во 

општина Радовиш 

Почетна дата   28.04.2016 

Крајна дата 21.10.2017 

Тип на проект Договор за градежни работи, ФИДИК 1999, 

Жолта книга 

Буџет на проектот 6.027.246,33 Евра, вкл. како привремена сума 

Име на изведувачот  WTE Wassertechnik GMBH во композиција со 

Трговско друштво за произвотство, Проектирање 

и инженерство ДОО Вардар Градба   

Корисник Министерство за животна средина и просторно 

планирање, Скопје   

Оддел одговорен за 

имплементирање во рамките на 

МЖЦПП како краен корисник 

Сектор за ЕУ; Проектна единица за 

имплементација на проект Радовиш 

Краен корисник ( освен МЖЦПП 

исто и општината и Јавното 

Комунално Претпријатие) 

Општина Радовиш 

Проектот е поврзан со следните 

линкови ( веб-страни ) 

www.wte.de; www.vardargradba.com;  

 

23 Име на проектот Подготовка на стусии (ФС, ОВЖС, ЦБА), 

проектна документација и тендерски досиеа за 

инвестициски проекти за собирање и третман 

на отпадни води во општините Струмица, 

Битола и Тетово 

(EuropeAid/133257/D/SER/MK)   

Главни цели на проектот Општа цел на проектот е преку изработка на 

проектна документација за спроведување на 

инвестиции во еколошка инфраструктура, да се 

подорбри заштитата на животната средина, како и 

да се создадат услови за еколошки одржлив 

развој, со спречување на загадувањето на 

површинските и подземните води. 

Проектни резултати/активности • Подготвени студии (ФС, ОВЖС, СВА) за 

инвестициски проекти за собирање и третман 

на отпасни води во агломерациите Струмица, 

Битола и Тетово 

• Подготвена проектна и тендерска 

документација за инвестициски проекти за 

собирање и третман на отпадни води за 

агломерациите Струмица, Битола и Тетово 

Дата на започнување 22/07/2014 

Дата на завршување 22/03/2017 

Тип на проект Договор за услуги; Техничка помош 

http://www.wte.de/
http://www.vardargradba.com/
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Вредност на проектот 3.203.000 евра 

Име на изведувачот NIRAS A/S во конзорциум со Jennings 

O’Donovan and Partners и J.B. Barry and 

Partners Limited 

Корисник на проектот Министерство за животна средина и просторно 

планирање 

Сектор одговорен за спроведување 

во рамките на МЖСПП како краен 

корисник 

Одделение за програмирање и мониторинг на 

спроведување на ИПА, Сектор за Европска Унија  

Краен корисник (освен МЖСПП, 

како што се општини и ЈКП) 

Општина Струмица, ЈКП “Комуналец” 

Општина Битола, ЈКП “Нискоградба” 

Општина Тетово, ЈКП “Тетово” 

Линкови поврзани со проектот  (веб-

страни) 

N/A 

 

Вкупен број на проекти во имплементација во рамки на Компонента III OПРД - 23 

 

Вкупен број на проекти во имплементација во рамките на ИПА 2007-2013-30 

 
 


