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К О Н К У Р С И

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 175 став (1) од Законот за живот-
на средина („Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11,  123/12,  93/13, 187/13,  42/14, 
44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Програмата за ин-
вестирање во животната средина за 2021 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 17 од 20.01.2021 година),  Министерството за живот-
на средина и просторно планирање објавува:

К О Н К У Р С
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ, ПРОЕК-
ТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА 2021 ГОДИНА
 
1. Општи одредби
1.1 Распределување на средства од Програмата за 

инвестирање во животната средина за  2021 година се 
врши по пат на јавен конкурс, којшто го објавува и 
спроведува Министерството за животна средина и прос-
торно планирање, со седиште на Плоштад „Пресвета 
Богородица“ бр. 3, 1000 Скопје (тел: 02/3251-490).

1.2 Опис на конкурсот: „Распределување на сред-
ства за финансирање и реализирање на програми, про-
екти и други активности од областа на животната сре-
дина за 2021 година", во согласност со член 174 од За-
конот за животна средина, како и Програмата за инвес-
тирање во животната средина за 2021 година, („Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.17/2021).
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1.3 Средствата од Програмата за инвестирање во 
животната средина се распределуваат за следните на-
мени: 

ТАБЕЛА 1:
 

Ред. 
бр НАМЕНА КОРИСНИЦИ ИЗНОС

(денари)
1. Изработка на 

техничка 
документација 
и изградба на 
канализациони 
системи и 
системи за 
одведување и 
пречистување 
на отпадни 
води

Општини 
или 
здружeнија 
на општини, 
општините 
во градот 
Скопје и 
градот 
Скопје

45.000.000,00 

2. Реализирање 
на проекти и 
активности за 
заштита на 
природата и 
биолошката 
разновидност

Правни и 
физички 
лица, 
непрофитни 
и невладини 
организации 
и научни и 
образовни 
институции

5.000.000,00 

3. Реализирање 
на проекти и 
активности за 
подигање на 
јавната свест, 
едукација и 
обука во 
областа 
животна 
средина

Правни и 
физички 
лица, 
непрофитни 
и невладини 
организации 
и научни и 
образовни 
институции

8.000.000,00 

4. Поттикнување 
на образовни, 
истражувачки 
и развојни 
студии, 
програми и 
проекти за 
заштита и 
унапредување 
на животната 
средина и 
природата

Правни и 
физички 
лица, 
непрофитни 
и невладини 
организации 
и научни и 
образовни 
институции

7.000.000,00 

2.  При оценувањето на програмите, проектите и ак-
тивностите, жири комисијата  ќе ги цени работите сог-
ласно член 174 став (2) од Законот за животна средина 
и ќе одлучува за висината на средствата кои ќе се доде-
лат од Програмата, а ќе ги има во предвид следните 
критериуми:

а. Основни критериуми кои треба да ги исполнува-
ат правни и физички лица, непрофитни и невладини ор-
ганизации, научни и образовни институции што учес-
твуваат на овој Конкурс  се:

1. Да се регистрирани согласно одредбите на Зако-
нот за здруженија и фондации („Сл. весник на РСМ“ 
52/10, 135/11, 52/16) најмалку една година пред објаву-
вањето на огласот;

2. Работењето и дејствувањето да е насочено кон по-
широката јавност и кон интересите на заедницата, во 
корелација со статутот и програмските активности на 
здружението;

3. Да не добиле средства или поднеле барање до 
друг орган на државната управа или други извори на 
финансирање за исти проекти/активности за кои подне-
суваат барање, а што би значело двојно финансирање 
на истите проекти/активности од различни извори;  

б. Проценка на квалитетот на проектите за правни и 
физички лица, непрофитни и невладини организации, 
научни и образовни институции кои ги исполнуваат ос-
новните критериуми, ќе се врши врз основа на следни-
те посебни критериуми:

Област Бодови
1. Организациска поставеност 10
1.1 Дали здружението/фондацијата има 

организациска структура и ресурси за 
спроведување на проектот (вработени, 
активни волонтери или хонорарно 
ангажирани, канцелераски простор, 
техничка опременост и способност да 
раководи со буџетот) 10

2. Целна група на проектот 10
2.1 Дали целната група на  проектот, е 

соодветно  и јасно идентификувана и 
ќе се овозможи максимален ефект од 
реализација на  проектните активности 

10

3 Квалитет на проектот 60
3.1 Колку општата цел на проектот ќе 

придонесе кон реализација на 
дадената приоритетна цел 10

3.2 Колку е конхерентен целокупниот 
проект и дали содржи јасна заложба за 
неговото спроведување 10

3.3 Дали спроведувањето на активностите 
доведуваат до остварување на 
предвидените резултати во проектот 10

3.4 Дали планот за спроведување е јасен и 
остварлив 10

3.5 Дали постојат јасно дефинирани 
индикатори за мерење на 
постигнувањата 10

3.5 Предвидената временска рамка на 
проектните активности има јасна и 
логична рамка на исполнување на 
проектните активности 10

4. Буџет и ефикасност на трошење 20
4.1 Дали активностите соодветно се 

одразуваат во буџетот 10
4.2 Дали односот помеѓу предвидените 

прошоци и очекуваните резултати е 
соодветен 10
Вкупно бодови 100

Секоја област од посебните програмски критериу-
ми ќе се вреднува со 0, 5 или 10 бодови,  со следното 
значење: 0-не; 5-делумно и 10-да.

в. Документи кои треба да ги достават правни лица, 
непрофитни и невладини организации, научни и обра-
зовни институции кои се пријавуваат во рамките на 
Конкурсот:

- Копие од Статут  и решение за регистрација и/или 
извод од Централен регистер.

г. Критериуми кои треба да ги исполнуваат општи-
ни или здружeнија на општини, општините во градот 
Скопје и градот Скопје што учествуваат на овој Кон-
курс се:
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Табела 1 - Критериуми за  подобност за финансира-
ње на активности / проекти

Бр.
Критериуми 
за  
подобност

Да Не Коментар

1

Дали 
активноста / 
проектот  е 
во 
согласност 
со 
политиките 
и 
стратегиите 
на РСМ за 
заштита на 
животната 
средина? 

   

2

Дали 
целите на 
активноста / 
проектот  се 
кохерентни 
со / 
предвидени 
во 
релевантен 
секторски 
развоен 
плански 
документ 
(закон, 
стратегија, 
план или 
програма), 
усвоен од 
надлежен 
орган?

   

Заклучок: 
Дали активноста / 
проектот ги 
задоволува 
критериумите за 
подобност?

   

Ако проектот не ги 
задоволува 
критериумите за 
подобност, 
понатамошна процена 
не е потребна.
Проектот не е 
подобен за 
финансирање од 
Програмата за 
инвестирање во 
животната средина.

Табела 2 - Критериуми за стратегиско значење за 
финансирање на активности/проекти  

Табела-3 Критериуми за рамномерен регионален 
развој за финансирање на активности/проекти 

         

3. Барањата за распределување на средства заинте-
ресираните субјекти  треба да ги достават на еден од об-
расците кои се дадени во Прилог 1 и 2 на овој конкурс 
и е негов составен дел (соодветно според поднесите-
лот),  а кои се достапни и во електронска верзија на 
web  страната на Министерството за животна средина и 
просторно планирање (www.moepp.gov.mk).

Во случај на поднесување на барање за распределба 
на средства кое се однесува на финансирање на инвес-
тиционен проект, кон барањето треба да биде приложе-
на и комплетната техничка документација и/или физи-
билити студија за проектот,  во зависност од фазата на 
проектот.

4. Рок и начин на поднесување на барањата за рас-
пределување на средства:

- Рокот на доставување на барањата изнесува 20 де-
на од денот на објавувањето  на Конкурсот во „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“;

- Доставените барања кои ќе пристигнат по истекот 
на рокот за доставување  и  кои нема да бидат во соглас-
ност со условите од Конкурсот нема да бидат разгледу-
вани од страна на жири комисијата;

- Согласно со мерките за претпазнивост за намалува-
ње на ширење на пандемијата предизвикана од КОВИД 
-19, се препорачува  барањата да се доставуваат преку 
пошта на адресата на Министерството Плоштад „Прес-
вета Богородица“ бр. 3, 1000 Скопје, со назнака „Прог-
рама за инвестирање во животната средина за 2021 го-
дина“,  или пак барањата да се предадат во архивата на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

- Резултатите од спроведениот конкурс ќе бидат об-
јавени во Службен весник на Рeпублика Северна Маке-
донија.

Жири комисија
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