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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Врз основа на член 34 став (6) од Законот за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на Република Македонија“ број 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), министерот за 
локална самоуправа, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  НА  ПОБЛИСКИТЕ  КРИТЕРИУМИ ЗА 
ВИСИНАТА  НА  СРЕДСТВАТА  ЗА МЕНАЏИРАЊЕ  НА ПРОЕКТИТЕ ЗА 

РАЗВОЈ  НА  ПЛАНСКИТЕ  РЕГИОНИ  КОИ   СЕ  ОДОБРЕНИ  ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за определување на 

висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони кои се 
одобрени за финансирање.

Член 2
Проектите за развој на планските региони според видот и сложеноста се: инфраструктурни 

проекти, проекти за подготовка на техничка документација  и меки проекти.
Инфраструктурни проекти се проекти во кои се предвидува извршување на градежни 

работи и/или набавка на опрема.
Проекти за подготовка на техничка документација се проекти во кои е предвидено 

подготовка на било кој вид на техничка документација, вклучувајќи ги и сите видови на 
студии, елаборати и протоколи.

Меки проекти се проекти во кои е предвидено да се реализираат активности за 
подигнување на капацитетите на одредена целна група, зголемување на свесноста по 
одредени прашања на одредена целна група, изработка на стратешки документи на 
регионално ниво, активности за размена на знаење и искуство, промоции, брендирање, 
промотивни и изложбени активности, едукативни активности,  вмрежување и кластерско 
организирање.

Член 3
Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на 

планските региони според видот и сложеноста на проектот се врши на следниот начин:
1. Од  30 до 50 поени – за инфраструктурни проекти, и тоа:
- 30 поени за инфраструктурни проекти во кои е предвидено извршување на градежни 

работи или набавка на опрема,
- 40 поени за инфраструктурни проекти во кои е предвидено извршување на градежни 

работи и набавка на опрема и за чија имплементација е потребно да се спроведат три  
посебни набавки (градежни работи, надзор и набавка на опрема),

- 40 поени за инфраструктурни проекти во кои е предвидена набавка на опрема од 
различни видови и за која набавка е потребно да се спроведат две посебни набавки,
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- 50 поени за инфраструктурни работи во кои е предвидено извршување на градежни 
работи и набавка на опрема  и за чија имплементација е потребно да се спроведат повеќе 
од три посебни набавки.

2. Од 20 до 40 поени –за проекти за подготовка на техничка документација, и тоа:
- 20 поени за подготовка на основни  и други инфраструктурни проекти, како и 

елаборати и попратна документација,
- 30 поени за подготовка на студии (студија за можности, пред-физибилити или 

физибилити студија),
- 40 поени за подготовка на урбанистички планови за стопански зони и туристички 

локалитети  со подготовка на стратешка оценка за влијанието врз животната средина.
3. Од 30 до 50 поени –за меки проекти, и тоа:
- 30 поени за меки проекти кои се со цел  подигнување на капацитетите на одредена 

целна група, зголемување на свесноста по одредени прашање на одредена целна група, 
едукативни активности, активности за размена на знаење и искуство,

- 40 поени за меки проекти во кои е предвидено изработка на стратешки документи на 
регионално ниво за кој е потребно усогласување со соодветните национални стратешки 
документи и за кои е потребна изработка на стратегиска оценка за животна средина,

- 50 поени за меки проекти кои се со цел зајакнување на конкурентноста на регионите 
како што се промоции, брендирање, промотивни и изложбени активности, вмрежување и 
класерско организирање и активности за презентација и подобрување на конкурентноста 
на малите и средни претпријатија.

Доколку се работи за мек проект кој содржи активности од став 1 точка 3 алинеи 1,2 и 3 
на овој член кои различно се бодуваат, се доделуваат поени согласно активноста која носи 
најголем број на поени. 

Член 4
Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на 

планските региони според висината на проектната вредност на проектот се врши на 
следниот начин:

- 50 поени - проектната вредност на проектот е од  90,01% до 100% од висината на 
средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- 30 поени - проектната вредност на проектот е од  80,01% до 90% од висината на 
средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- 20 поени - проектната вредност на проектот е од  70,01% до 80% од висината на 
средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- 15 поени - проектната вредност на проектот е од  60,01% до 70% од висината на 
средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- пет поени - проектната вредност на проектот е од  50,01% до 60% од висината на 
средствата за финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година,

- еден поен - проектната вредност на проектот е до 50% од висината на средствата за 
финансирање на проекти за планскиот регион за тековната година.
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Член 5
Висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на планските региони се 

определува врз основа на вкупниот број на поени добиени согласно поблиските критериуми од 
членовите 3 и 4 од овој правилник, помножен со максималниот процент согласно закон, по 
следната формула:

А= (B/100) x 0,15 x C
каде што:
А - висината на  средствата за менаџирање на проектите за развој на планските 

региони,
B - број на поени,
C - проектна (пресметковна) вредност на проектот.

Член 6
Бројот на поени кои што може да се доделат на еден проект се движи од 21 до 100 

поени.
Член 7

Висината на  средствата за менаџирање на проектите за развој на планскиот регион за 
секој проект се корегира согласно следната формула:

D=F/E x A 
каде што:
А - висината на  средствата за менаџирање на проектот за развој на планскиот регион 

(претходно определена за секој проект),
Е - вкупната висина на средствата за менаџирање на проектите за развој на планскиот 

регион за еден регион (збир на вредноста на средствата од сите проекти кои се одобрени 
за финансирање),

F –максималниот износ за   менаџирање на проектите за развој на планскиот регион 
согласно закон,

D -корегираната висина на средствата за менаџирање на проектот за развој на 
планскиот регион за секој проект одобрен за финансирање.

Член 8
Определувањето на висината на средствата за менаџирање на проектите за развој на 

планските региони за секој проект одобрен за финансирање се врши на формулар кој е даден 
во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 09-489/1 Министер
21 март 2016 година за локална самоуправа,

Скопје м-р Љирим Шабани, с.р.
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