
 Врз основа на член 175 став (1) од Законот за животната средина („Службен весник на Република  

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, 99/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија”) бр. 89/22 и 
171/22 и Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.27 од 08.02.2023 година), Министерството за животна средина и просторно 
планирање објавува: 

 
Конкурс за распределување на средства  

за финансирање и реализирање на програми, проекти и 
 други активности од областа на животната средина за 2023 година 

  
1.     Општи одредби 
1.1 Распределување на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за  2023 година се 
врши по пат на јавен конкурс, којшто го објавува и спроведува Министерството за животна средина и 
просторно планирање, со седиште на Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, 1000 Скопје (тел: 02/3251-490). 
 
1.2 Опис на конкурсот: „Распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти 
и други активности од областа на животната средина за 2023 година", во согласност со член 174 од Законот 
за животна средина, како и Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година, („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.27/2023). 
 
1.3 Средствата од Програмата за инвестирање во животната средина се распределуваат за следните 
намени:  
 
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 

155.000.000,00  

 
2. 

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

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

8.000.000,00  

 
3. 

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 активностите, жири комисијата  ќе ги цени работите 
согласно член 174 став (2) од Законот за животна средина и ќе одлучува за висината на средствата кои ќе се 
доделат од Програмата, а ќе ги има во предвид  следните критериуми: 
 
а. Основни критериуми кои треба да ги исполнуваат правни и физички лица, непрофитни и невладини 
организации, научни и образовни институции што учествуваат на овој Конкурс  се: 
 

1. Да се регистрирани најмалку една година пред објавувањето на огласот; 
2. Работењето и дејствувањето да е насочено кон пошироката 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 поднесуваат 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 основните критериуми, ќе се врши врз 
основа на следните посебни критериуми: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Секоја област од посебните програмски критериуми 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 

образовни институции кои се пријавуваат во рамките на Конкурсот: 

• Копие од Статут  и решение за регистрација и/или извод од Централен регистер (не постар од шест 

месеци). 

 
г. Критериуми кои треба да ги исполнуваат општини или здружeнија на општини, општините во градот 
Скопје и градот Скопје што учествуваат на овој Конкурс се: 
 
Табела-1 - Критериуми за  подобност за финансирање на активности / проекти 

Бр. Критериуми за  подобност Да Не Коментар 

1 
Дали активноста / проектот е во согласност со политиките 
и стратегиите на РМ 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?  

      

3 

Дали кон барањето е приложена и комплетната 
техничка документација, одобрение за градење 
(правосилно и важечко)  и/или физибилити студија 

   

 Област Бодови 

1. Организациска поставеност 10 

1.1 Дали правните и физички лица, непрофитни и невладини организации, 
научните и образовни институции 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 резилтати е 
соодветен 

10 

 Вкупно бодови 100 



за проектот. 

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     

Бр. 
Критериуми за приоретизација преку 

стратегиско значење 
Бод 
(1-5) 

Бодување 
Тежински 

фактор 
(*x) 

Бодовен 
резултат 

1 

Активноста / проектот имплицира 
директна придобивка за заштита на 
животната средина / придонесува кон 
намалување на загадувањето во 
животната средина или 
унапредување на нејзиниот квалитет 

 

Голема = 5 
Средна = 4 
Мала = 3 
Многу мала = 2 
Нема = 1 

5  

2 

Корисникот на активноста / проектот 
предвидува /има учество/ има 
можност за кофинансирање на 
предлог проектот, во функција кон 
целосна реализација на 
проектот/активноста 

 

Добар капацитет = 5 
Среден капацитет = 4 
Во воспоставување = 2 
Без капацитет = 1 

4  

Вкупен бодовен резултат за проектот:  

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

Бр. 
Критериуми за 

рамномерен регионален 
развој 

Бод 
(1-5) 

Бодување 

Тежи
нски 

факто
р 

(*x) 

Бодовен 
резултат 

1 

Степен на развиеност на 
планскиот регион во кој е 
лоциран(а) активноста / 
проектот 

 Полошки плански регион = 5 
Североисточен плански  регион= 5 
Југозападен плански регион = 4 
Вардарски плански регион= 4 
Пелагониски плански регион = 4 
Источен плански регион = 3 
Југоисточен пласки регион =2 
Скопски плански регион = 1 
 

5 

 

Вкупен бодовен резултат за проектот:  

 
 

Бр. Критериуми Бодовен резултат  

1 
Табела 1 Критериуми за  подобност за финансирање на активности / 
проекти 

Да/не 

2 Табела 2 Критериуми за стратегиско значење за финансирање на 45 



активности / проекти     
 

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

25 

 Вкупно  
70 

 
 

 
            
3. Барањата за распределување на средства заинтересираните субјекти  треба да ги достават на 
еден од обрасците кои се дадени во Прилог 1 и 2 на овој Kонкурс и е негов составен дел (соодветно според 
поднесителот),  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 
инвестиционен проект, кон барањето  треба да биде приложена и комплетната техничка документација, 
одобрение за градење (правосилно и важечко)  и/или физибилити студија за проектот,  во зависност од 
фазата на проектот. 
 
4.  Рок и начин на поднесување на барањата за распределување на средства: 

• Рокот на доставување на барањата изнесува 20 дена од денот на објавувањето  на 
Конкурсот на официјалната web страна на Министерството за животна средина и 
просторно планирање (www.moepp.gov.mk); 

• Доставените барања кои ќе пристигнат по истекот на рокот за доставување  и  кои нема да 
бидат во согласност со условите од Конкурсот нема да бидат разгледувани од страна на 
жири комисијата; 

• Барањата во прилог со Апликациите може да се доставуваат преку пошта на адресата на 
Министерството за животна средина и просторно планиарње Плоштад „Пресвета 
Богородица“ бр. 3, 1000 Скопје, со назнака „Програма за инвестирање во животната 
средина за 2023 година“,  или пак да се предадат во архивата на Министерството за 
животна средина и просторно планирање секој работен ден од 09.00 до 15.00 часот. 

• Резултатите од спроведениот конкурс ќе бидат објавени на официјалната web страна на 
Министерството за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk) 
 
 
 
 
 
Жири Комисија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moepp.gov.mk/
http://www.moepp.gov.mk/
http://www.moepp.gov.mk/


ПРИЛОГ 1  - Барање за добивање на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 
2023 година за правни и физички лица, непрофитни и невладини организации и научни и образовни 
институции 
 
 

Барање за добивање на средства од  
Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година 

 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ  

Барател: 

Наслов на проектот: 
 

Доставен на:     ____________ден/месец/година 

Наведете намена на средства согласно 
табела 1 од Конкурсот 
 

Времетраење на проектот: _______месеци 

Почеток на проектот       ___________ Краен рок   _____________ 

Вкупни потребни средства за реализација на проектот со вклучен ДДВ ______________ МКД 

Барани средства од Програмата за инвестирање во животна средина ________________  МКД 

Финансиско учество на  барателот на средства за реализација на проектот ___________МКД 

                 1.1 Вид  на проект 

 Обележете 

Спроведување на научно истражувачки активности  

Спроведување на образовни активности  

Спроведување на активности во областа природа и биодиверзитет  

Изработка на студија или друг тип на документ  

Обука и кампања за подигање на јавната свест  

Поттикнување на воннаставни активности  

Спроведување на активности во областа намалување на загадувањето на воздухот  

Спроведување на активности во областа на отпадот  

Друго (наведи)  

 
 

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

Име на барателот  

Адреса на барателот   

Одговорно лице за 
проектот 

 

Функција на одговорно 
лице во проектот 

 

Телефон/факс  

Е-mail  

Даночен број на 
барателот  

 

Матичен број на 
барателот 

 

Број на сметка на 
барателот 

 

Назив на банка  

 
 



 

3. ПОДАТОЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ 

Организација одговорна за имплементација на 
проектот 

 

 
Цел на проектот 
 

 

 
Целна група опфатена со проектот 

 

Останати учесници во проектот (заинтересирани 
страни) 
 

 

Договори за соработка/ партнерство 
(не задолжително пополнување) 
 

 

4. ПРЕДЛОГ   ПРОЕКТ 

Детален опис на проектот 

 

Оправданост на проектот 

Клучни проблеми Основни очекувани ефекти 

  

  

  

Проектна цел Специфични проектни цели 

  

  

  

Активности за спроведување на проектот Резултати од спроведување на проектот 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 



 
 
 
 
 

6. ПРЕГЛЕД НА БУЏЕТОТ ПОТРЕБЕН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 
( да се даде предлог буџет потребен за спроведување на проектот) 

Буџетска линија -  вид на трошок Ед.мерка 
Единечна 

цена 
Вкупен број Вкупно 

     

     

     

     

     

Вкупно трошоци :  

 
 

7. ИЗЈАВА 

 
Јас, _________________________овластено лице на ________________________________  потврдувам дека за 
програмата/проектот/активноста    __________________________  не е поднесено или одобрено друго  барање 
за доделување на средства до друг орган на државна управа или друг извор на финансирање. 
 
Исто така потврдувам дека податоците дадени во барањето се вистинити и точни. 
 
 
 
 

 
(Потпис и печат на  

овластено лице) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ 

Реден 
број 

Активност Број на месеци 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8...   



ПРИЛОГ  2 - Барање за добивање на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 
2023 година за општини или здружeнија на општини, општините во градот Скопје и градот Скопје 
 

Барање за добивање на средства од  
Програмата за инвестирање во животната средина за 2023 година 

 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ 

Барател:  

Наслов на проектот: 
 

Доставен на:     ____________ден/месец/година 

Намена: 
Изработка на техничка документација и 
изградба на канализациони системи и 
системи за одведување и пречистување 
на отпадни води 
(не пополнувај дополнително) 

Времетраење на проектот: _______месеци 

Почеток на проектот       ___________  
Краен рок   _____________ 

Вкупни потребни (проектирани) средства за реализација на проектот со вклучен ДДВ ______________МКД 

Барани средства од Програмата за инвестирање во животна средина _______________МКД 

Финансиско учество на  барателот на средства за реализација на проектот ___________ МКД 

                 1.1 Вид  на проект 

 Обележете 

Изработка на Физибилити студија  

Изработка на Идеен проект   

Изработка на Главен проект  

Припрема на документи за оценка на влијанието врз животната средина  

Реализација на  инвестиционен проект - набавка на опрема или материјали  

Реализација на  инвестиционен проект - градежни работи  

Друго (наведи)  

 

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

Име на барателот  

Адреса на барателот   

Одговорно лице за 
проектот 

 

Функција на одговорно 
лице во проектот 

 

Телефон/факс  

Е-mail  

Даночен и матичен број 
на барателот 

 

Број на сметка на 
барателот 

 

Назив на банка  

 
 
 

3. ПОДАТОЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ 

Учесници во проектот и целни групи 

Одговорен субјект за имплементација  



на проектот 

Останати учесници во проектот 
(заинтересирани страни) 

 

Договори за соработка/ партнерство  

Број на население кое има корист од 
проектот 

 

 

4. ПРЕДЛОГ   ПРОЕКТ 

Вовед 

Сегашна состојбана животната средина 
 

Оправданост на проектот 

Клучни проблеми Основни причинители Основни очекувани ефекти 

   

   

   

Значение  на проблемот на животната средината (само за инвестиционен проект) 

Област (регион) / население 
на кое влијае загадувањето 

 

Вид / опасност од  
загадувањето  

 

Активности за спроведување на проектот Резултати од спроведување на проектот  

1.  

2.  

3.  

4.  

Законски и сопственички прашања (само за инвестиционен проект) 

Сопственост на земјиште 
 
 
 

 

Одобрение за градење 
(правосилно и важечко) 
/Дозволи 

 

Друга документација согласно 
закон  

 
 



 
 

6. ПРЕГЛЕД НА БУЏЕТОТ ПОТРЕБЕН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ во МКД 
( да се даде предлог буџет потребен за спроведување на проектот) 

Буџетска линија -  вид на трошок Ед.мерка 
Единечна 

цена 
Вкупен број Вкупно 

     

     

     

     

     

Вкупно трошоци :  

 
 

7. Финансиски средства обезбедени за кофинансирање на проектот во МКД 
 

 
 

 

8. ИЗЈАВА 

 
Јас, ___________________________овластено лице на  ________________________________  потврдувам дека 
за програмата/проектот/активноста    __________________________  не е поднесено или одобрено друго  
барање за доделување на средства до друг орган на државна управа или друг извор на финансирање. 
 
Исто така потврдувам дека податоците дадени во барањето се вистинити и точни. 
 
 
 

 
(Потпис и печат на  

овластено лице) 

5.  ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ 

Реден 
број 

Активност Број на месеци 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8...   


