
 

 

 

Име на програмата: 
 

Програма за инвестирање во животна средина за 2018 година 

 

Сектор (организациона единица) надлежен за  спроведување на програмата: 
 

Вид на програмата 

   Хоризонтална                                                                                                     
   Вертикална                                                                                                                                    

 

 

Како програмата е поврзана со Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020:  

 

 

 

Краток осврт на програмата: 

Програмата за инвестирање во животна средина za 2018 година  се спроведуваше согласно 

Националниот акционен план за заштита на животната средина, Просторниот план на 
Република Македонија, другите стратегии, програми и акти од областа на животната средина, 

како и во согласност со меѓународните договори ратификувани од страна на Република 

Македонија. 
 

Министерството за животна средина и просторно планирање секоја година подготвува 

Програма за инвестирање во животна средина која  се доставува до Владата на Република 

Македонија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот на Република Македонија  
 

Согласно  Законот за животна средина, во рамките на Министерството се спроведува 

постапка за реализирање на Програмата за инвестирање во животната средина преку 
формирање на комисија за спроведување на Конкурсот за распределување на средства за 

финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на 

животната средина кој се објавува на   официјалната web страна и Службен весник на 

Република Македонија. 
Комисијата ги разгледува поднесените апликации за предлог-проекти од заинтерисираните 

субјекти (општини, здруженија на граѓани, научни институции), подготвува записници за 

поднесените предлог-прокти и ги доставува до Министерот, со цел вршење на конечен избор 
на корисници на средства  во форма на склучување на договори за доделување на средства за 

реализација на поднесен предлог проект. 

Финансиските средства за реализација на Програмата за инвестирање во животната седина се 
обезбедуваат  преку утврдени  надоместоци  во член 162 од Закон за животна средина. 

 

 

 Врз основа на Програмата за инвестирање во животната средина, која се донесува од Владата 

на Република Македонија,  Министерството за животна средина и просторно планирање 

РОДОВО БУЏЕТСКА ИЗЈАВА 

2. Анализа на состојбата (објаснете кои се родово релевантните прашања во 

секторот/областа опфатен/а со програмата и кои фактори придонесуваат кон родова 

нееднаквост) 

   
 

1. Податоци за избраната Програма 
 



објавува Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, 

проекти и други активности од областа на животната средина кој се  реализира во период од 

15 дена во кој субјектите ги доставуваваат своите апликации т.е. предлог- проекти.  
Истите се  разгледуваат од страна на комисија, која понатану доставува заклучок и предлог 

одлука односно листа на проекти кои ќе се финансираат од Програмата за инвестирање во 

животната средина.  
Предлог одлука односно листа на проекти се доставува до Министерот за животна средина и 

просторно планирање кој понатаму издава Одлука за избор на проекти и активности кои ќе се 

финансираат предвидени во точките на член 4 од Програмата за инвестирање во животната 
средина за 2018 година.  

Корисници на средствата од дел IV точка 2, 3 и 4  од Програмата за инвестирање во 

животната средина (Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и 

биолошката разновидност, Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната 
свест,  едукација  и обука во областа на животната средина и  Поттикнување на образовни, 

истражувачки и развојни студии, програми, проекти  и други слични активности за заштита и 

унапредување на животната средина и природата можат да конкурираат невладини 
организации,  правни и физички лица и научни и образовни институции.  

Проценка на квалитетот на проектите за правни и физички лица, непрофитни и невладини 

организации, научни и образовни институции кои ги исполнуваат основните критериуми, ќе 
се врши врз основа на следните посебни критериуми: 

 

1.  Дали целта на проектот е јасно определена; 

2. Дали целната група опфатена со проектот е соодветно определенa; 
3. Дали активностите за реализација на проектот се јасно определени и доведуваат до 

остварување на предвидените езултати; 

4. Дали временската рамка за спроведување на проектот е јасна и остварлива;  
5. Дали предложениот буџет за спроведување на проектот е реален (описот на трошоци по 

категории и позиции соодветствува на пазарните цени); 

  

Секоја област од посебните програмски критериуми се вреднува со 5, 10 или 20 бодови, со 
следното значење: 5-не; 10-делумно и 20-да. 

 

 Резултатите од Конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на 
програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2018 се објавени 

во Служен весник на Република Македонија и web  страната на Министерството за животна 

саредина и просторно планирање. 
 

  
*Во текот на 2017 година, се креираа родово сензитивни критериуми кои требаше да бидат 

вклчени во Конкурстот за 2018 година, но истите не беа предвидени во Конкурсот за 

распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други 

активности од областа на животната средина.   
Подолу во текстот се навдени родовосензитивни активности и критериуми кои би можеле да 

се вклучат во Конкурсот за наредната година.  

 
Вклучување на критериум за поддршка  и финасирање на проекти кои промовираат еднаквост 

на жените и мажите во областа на животната средина. 

Охрабрување на здруженијата кои работат на унапредување на родовата еднаквост да 
аплицираат за поддршка на проекти во рамки на Програмата. 

Водење на родово разделени податоци во рамки на сите активности поврзани со Програмата 

и задолжување на сите одобрени апликанти податоците што ги доставуваат во извештаите за 

одобрениот проект да бидат родово разделени. 

3. Предложени интервенции  (наведете ги интервенциите кои сметате дека ќе ги 

намалат родовите нееднаквости во секторот/областа) 



При известувањето за реализацијата на проектите да се задолжат апликантите да го прикажат 

влијанието на проектот врз родовата еднаквост.  

Со цел, вклучување на родовата перспектива во проектите во рамки на Програмата,  потребно 
е да се направат следниве интервенции: 

 

1. Вклучување на нов критериум  во Конкурсот за распределување на средства за 
финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на 

животната средина за апликанти здруженија на граѓани кои промовираат вредности за 

унапредување на родовата еднаквост . 
2. Во рамките на постоечките мерки во Конкурсот да се предвидат одредени 

афирмативни мерки со кои ќе се  поддржат и ќе се охрабрат  граѓански здруженија 

кои промовираат вредности за унапредување на родовата еднаквост во областа на 

животната средина. 
 

 

 

 

Вклучување на родовата перспектива во Програмата за инвестирање во животната средина за 

2020 година, со афирмативни мерки кои поддржуваат вредности кои ја промовираат 

еднаквоста на жените и мажите во областа на животната средина. 
Поддршка на проекти кои промовираат вредности за унапредување на родовата еднаквост во 

областа на животната средина 

 Водење на родово разделена статистика во рамки на сите активности и поддржани проекти 
од Програмата за инвестирање во животната средина 

 

 

Број на поднесени апликации и број на одобрени проекти кои ја поддржуваат родовата 
еднаквост во областа на животната средина. 

Процент на средства кои се одобрени за реализација на проекти со кои се унапредува 

родовата еднаквост од вкупниот износ на одобрени средства во Програмата. 
Вклучени критериуми за поддршка на родовата еднаквост во областа на животната 

средина 

Број на активности со кои се охрабруваат граѓанските здруженија да аплицираат со проекти 
кои промовираат вредности за поддршка на родовата еднаквост.  

 

 

Вкупната вредност на Програмата за инвестирање во животната средина за 2018 година 

изнесува 98.000.000,00 денари. Средствата се прибираат од надоместоци согласно член 162 од 

Законот за животна средина 
 

 

 
 

 

 

4.  Очекувани резултати од програмата (опишете низ кои практични чекори ќе ги 

постигнете резултатите кои ќе обезбедат подобри можности и за жените и за мажите во 
имплементацијата на програмата и како постигнувањето на тие резултати ќе помогне во 
унапредување на еднаквоста). 

5. Аутпут индикатори 

 

6. Буџет на програмата/извор на средствата  

 



                                                                                      
 

 

 

 
 

 

 


