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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Врз основа на член 56 од Законот за рамномерен регионален развој (*) („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/21 и 174/21), министерот за локална 
самоуправа донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТИ И ВРШЕЊЕ НА ТЕРЕНСКИ ПОСЕТИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за следење на реализацијата на 

проектите за развој на планските региони, проектите за развој на урбани подрачја, 
проектите за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и проектите за развој 
на селата (во натамошниот текст: проектите) и вршење на теренските посети за проектите 
за кои се доделени средства за финансирање.

Член 2
(1) Одделни поими  употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1) „Проект“ е конкретен концепт кој има за цел унапредување на одржливиот 
економски и социјален развој на државата, односно развојот на планските региони, 
урбаните подрачја, подрачјата со специфични развојни потреби и развојот на селата;

2) „Следење на реализација на проект“ е процес на анализа и увид на 
документацијата со која се реализира проектот и се потврдуваат  трошоците пријавени од 
носителот на проектот, услугите, стоките и/или градежните работи од одобрената 
апликација;

3) „Теренски посети“ се посети организирани во согласност со причините и потребите 
кои се јавуваат во текот на реализација на проектот;

4) „Носител на проект“ е субјект-подносител на апликацијата за финансирање на 
проектот;

5) „Комисија за теренска посета“ е комисија формирана од страна на директорот на 
Бирото, од редот на вработените во Бирото (во натамошниот текст: Комисијата);

6) „Меки проекти“ се проекти, односно концепти реализирани преку работилници, 
семинари, обуки, изработка на проектна документација. 

(2) За поимите: „градење“, градба“, „градилште“, „урбана опрема“, „инфраструктура“, 
„носител на правото на градење“, „проектант“, „изведувач“, „надзорен инженер“, 
„проектна документација“, „основен проект“, „проект на изведена состојба“, „надлежни 
органи за издавање одобрение за градба“, „измена на текот на градба“ кои се користат во 
постапката за следење на реализација на проектите се применуваат дефинициите наведени 
во Законот за градење.

Член 3
(1) Следењето на реализацијата на проектите се врши со увид и анализа на комлетноста 

на документацијата која се однесува на проектот и вршење на теренски посети  од страна 
на Комисијата.

(2) Теренските посети се организираат, спроведуваат и координираат од страна на 
Бирото и во зависност од причините заради кои се спроведуваат можат да бидат:

1)  редовни;
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2)  вонредни и
3)  повремени.
(3)  Редовните теренски посети се организираат по доставување на финално барање за 

плаќање на средствата за реализација на проектот, односно завршна ситуација и/или 
фактура за инфраструктурните објекти и поставување на урбана опрема. 

(4) Вонредните теренски посети се организираат по потреба и/или по поднесена 
иницијатива/барање за проверка и увид на состојбата за реализација на проектите.

(5)   Повремените теренски посети се организираат по потреба при доставување на 
времена ситуација и/или фактура за инфраструктурни објекти, поставување на урбана 
опрема, при  барања за согласност, при настанати кусоци/вишоци, непредвидени работи, 
дополнителни работи или при барање за продолжување на рокот за реализација на 
проектите.

(6)  За утврдената состојба од спроведените теренски посети од страна на Комисијата се 
изготвува извештај и се доставува до директорот на Бирото.

Член 4
(1) Следењето на реализацијата на проектите се спроведува за следните проекти:
1) проекти за  инфраструктурни објекти и поставување на урбана опрема,
2) проекти за набавка на стоки,
3) проекти за изработка на проектна/планска документација и
4) меки проекти.
(2) При следењето на реализацијата на проектите се врши проверка на рокот за 

реализација на проектот од Договорот/Анексот и се постапува по доставени барања за 
настанати отстапки/промени во проектната документација, појава на кусоци/вишоци,  
непредвидени работи, дополнителни рабoти и продолжување на рокот за реализација на 
проектот.

(3) Во случај на реализација на проект за набавка на стоки не се спроведува теренска 
посета, туку носителот на проектот треба да ја достави целосната исплатна документација 
до Комисијата, која постапува согласно член 12 од овој правилник. 

Член 5
Постапката за следење на реализацијата на проектите започнува со утврдување дали 

носителот на проектот до Бирото ја има доставено следната документација, и тоа за:
1) проектите за инфраструктурни објекти и поставување на урбана опрема:
- основна, наменска сметка на која што ќе се исплатат средствата за реализација на 

проектот или цесија;
- документација од постапките за јавни набавки, само на барање на  Бирото;
- копија од Договорот за градба на објектот склучен помеѓу носителот на проектот и 

изведувачот на градбата;
- копија од Договорот за вршење надзор склучен помеѓу носителот на проектот со 

правното лице определено за надзор на изградбата на градбата - доколку се плаќа од 
Програмата за рамномерен регионален развој;

- предмер–пресметка/проектна спецификација со единечни цени по спроведената јавна 
набавка,  согласно Договорот од јавната набавка од страна на носителот на проектот и 
изведувачот на градба;

- изјава подготвена од носителот, потпишана од страна на правното лице за надзор на 
изградба на градба и изведувачот на градба со која се потврдува дека е направена 
проверка на доставената техничко-проектна документација и увид на локацијата;

- барање за авансно плаќање;



Службен весник на РСМ, бр. 204 од 20.9.2022 година 

3 од 6

- барање за плаќање на финансиски средства за менаџирање на проект (за проектите за 
развој на планските региони) од носителот до Бирото и

- друга дополнителна документација на барање на Бирото.
2) проектите за набавка на  стоки:
- основна, наменска сметка на која што ќе се исплатат средствата за реализација на 

проектот или цесија;
- документација од постапките за јавни набавки, само на барање на Бирото;
- копија од Договорот за набавка на стока склучен помеѓу носителот на проектот и 

добавувачот на стоката;
- техничка спецификација со единечни цени по спроведената јавна набавка,  согласно 

Договорот за набавка на стока од страна на носителот и добавувачот на стоката;
- барање за авансно плаќање;
- барање за плаќање на финансиски средства за менаџирање на проект од носителот до 

Бирото (за проектите за развој на планските региони) и 
- друга дополнителна документација на барање на Бирото.
3) проектите за изработка на проектна/планска документација:
- основна, наменска сметка на која што ќе се исплатат средствата за реализација на 

проектот или цесија;
- документација од постапките за јавни набавки само на барање на Бирото;
- копија од Договорот склучен помеѓу носителот и подготвувачот на проектна 

документација;
- опис на задачи со единечни цени по спроведената јавна набавка, согласно Договорот 

од страна на носителот  и изготвувачот на проектна документација;
- изјава подготвена од носителот, а потпишана од подготвувачот на проектната 

документација  дека е направена проверка на предвидената локација за која треба да се 
изработи проектна документација;

- барање за авансно плаќање;
- барање за плаќање на финансиски средства за менаџирање на проект од носителот до 

Бирото (за проектите за развој на планските региони) и 
- друга дополнителна документација на барање на Бирото.

Член 6
(1) Кога до Бирото е доставено барање за плаќање на финансиски средства согласно 

документација за времена/завршна ситуација/фактура, се проверува дали носителот на 
проектот ја има доставено следната документација, и тоа за:

1)  проектите за инфраструктурни објекти и поставување на урбана опрема:
-  тековен/завршен извештај со приложена фото документација на носителот на 

проектот (само за проектите за развој на планските региони);
  - времена/завршна ситуација/фактура (оригинал), градежна книга (копија, верна на 

оригинал) и градежен дневник (копија или верна на оригинал) одобрени и потпишани од 
надзорот на изградба на  градба;

- извештај од надзорот на изградба на градба за реализирани активности со фото 
документација;

-  записник за примопредавање потпишан од страна на носителот на проектот и 
изведувачот по целосна реализација на проектот и 

-   друга дополнителна документација на барање на Бирото.
2) проектите за набавка на стоки:
 -  тековен/завршен извештај со приложена фото документација  за секоја од 

реализираните набавки кои се дел од времената/завршната ситуација (само за проектите за 
развој на планските региони);
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- фактура (оригинал) и  испратница  од добавувачот на стоката;
- записник за примопредавање потпишан од страна на носителот на проектот и 

добавувачот и
 - друга дополнителна документација на барање на Бирото.
3) проектите за изработка на проектна/планска документација:
-тековен/завршен извештај со податоци за  доставената  проектната документација која 

е дел од времената/завршната ситуација (само за проектите за развој на планските 
региони);

- фактура (оригинал) и  испратница;
- записник за примопредавање потпишан од страна на носителот на проектот и 

изведувачот по целосна реализација на проектот;
- техничката документација која се изработува треба да се достави до Бирото (на 

компактен диск (ЦД) или хартиено) и 
-    друга дополнителна документација на барање на Бирото.
4) меките проекти: 
- основна, наменска сметка на која што ќе се исплатат средствата за реализација на 

проектот;
- опис на задачи со единечни цени; 
- времен/завршен извештај со детален опис на реализираните активности;
- изјава од страна на носителот на проектот дека активностите се целосно реализирани 

согласно проектната задача/спецификација и 
- друга дополнителна документација на барање на Бирото.
(2) Во случај кога носителот на проектот нема доставено некој од бараните документи 

согласно став (1) на овоj член, од страна на Бирото се дава дополнителен рок за 
доставување, во спротивно теренската посета нема да се спроведе, односно нема да се 
исплатат бараните финансиски средства.

Член 7
(1) При следењето на реализацијата на проектите, по претходно доставено известување 

од носителот на проектот се проверуваат следните работи:
1)  вишоци на работи;
2)  кусоци на работи;
3)  непредвидени работи и
 4)  дополнителни работи.
(2) Вишоци на работи, во смисла на овој правилник, се ситуации  кога  количествата на 

изведени работи ги преминуваат договорените количества на работи согласно описот од 
предмер-пресметката.

(3) Кусоци на работи, во смисла на овој правилник, се ситуации кога се појавуваат 
негативни отстапувања на изведените, односно нереализирани работи во однос на 
договорените количества на работи согласно описот од предмер-пресметката.

(4) Непредвидени работи, во смисла на овој правилник, се ситуации кога се појавуваат 
работи што со Договорот не се опфатени, треба да се изведат заради пропусти и 
недостатоци во проектот, а се  утврдени и потврдени од  надзорниот орган и од 
проектантот.

(5) Дополнителни работи, во смисла на овој правилник, се ситуации кога  договорниот 
орган бара да се изведат работи што не се договорени.

(6) Барање за измена на проектот до Бирото може да се достави само во случаите од 
став (1) точки 1), 3) и 4) на овој член.
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Член 8
(1) Доколку при следењето на реализацијата на проектот се појави потреба за 

отстапки/промени во проектната документација, појава на кусоци/вишоци, непредвидени 
работи, дополнителни рабoти и/или потреба од продолжување на рокот за реализација на 
проектот, од страна на носителот на проектот писмено се известува Бирото со барање за 
настанатите состојби.

(2) По доставеното барање од ставот (1) на овој член, од страна на Бирото може да се 
одобри во целост, делумно да се одобри или да се одбие барањето, за што писмено се 
известува носителот на проектот.

Член 9
Кога до Бирото е доставено барање за отстапки/промени во проектната документација 

се проверува дали носителот на проектот ја има доставено следната документација, и тоа 
за:

1)  проектите за инфраструктурни објекти и поставување на урбана опрема:
- барање/извештај од изведувачот во кое се наведени причините за настанатата потреба 

од измена на проектот кој е во фаза на реализација од страна на изведувачот до носителот 
на проектот со податоци за секоја од настанатите отстапки/промени;

- согласност од проектантот/авторот на проектот во случај на измена на проектот;
- изјава/извештај од надзорот на изградба на градба за согласност од потребата за 

измена на предметниот проект за секоја од настанатите отстапки/промени;
- решение/одобрение за градба од надлежен орган (согласно категоријата на градбата), 

со кое се одобрува измената на проектот, кое станува состaвен дел на издаденото 
одобрение за градење или изјава од надлежен орган дека истото не е потребно;

- согласност/извештај на носителот на проектот (и општината доколку се работи за 
проект за развој на планските региони) за измена во текот на градба со искажани податоци 
за сите промени/отстапки во проектот, потпишан од носителот на проектот, надзорот на 
изградба на градбата, изведувачот на градбата, и/или од изготвувачот на проектната 
документација и 

-  друга дополнителна документација на барање на Бирото.
2)  проектите за набавка на стоки:
- техничка спецификација/предмер-пресметка на стоките кои се предмет на 

промени/отстапки и
- друга дополнителна  документација на барање на Бирото.
3)  проектите за изработка на проектна/планска документација:
- барање/ извештај за промени/отстапки во проектот од подготвувачот на проектната 

документација, вклучително достава на документот со опис на задачи со внесени 
промени;

-  согласност од носителот на проектот за прифаќање на потребата за измени во 
реализацијата на проектната  документација;

- податоци за направените измени за изработка за проектната документација и
-  друга дополнителна  документација на барање на Бирото.
 

Член 10
(1) Кон барањето за одобрување на кусоци/вишоци, непредвидени работи, 

дополнителни работи доставено од носителот на проектот се проверува дали е доставена 
следната документација:

- компаративен преглед на позициите од предмер- пресметката  за утврдување на 
кусоци или  вишоци, непредвидени и дополнителни работи кои произлегуваат од 
настанатите измени во текот на градба;

- извештај од надзорот на изградба на градба со приложена предмер-пресметка;
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- согласност од носителот на проектот, од изведувачот на градба и изготвувачoт на 
проектната документација за прифаќање во случај на измена на проектот и 

- друга дополнителна документација на барање на Бирото.
(2) Доколку при следењето на реализацијата на проектот се утврди дека не се 

искористени сите средства при реализација на некоја од активностите во рамките на 
истиот проект, средствата можат да се искористат за активности во рамките на истиот 
проект кај кои има недостаток на средства поради појава на кусоци/вишоци, непредвидени 
работи, дополнителни работи или за распишување на јавна набавка на некоја од 
активностите во рамките на истиот проект.   

(3) По доставеното барање од ставот (1) на овој член, од страна на Бирото може да се 
одобри во целост, делумно да се одобри или да се одбие барањето, за што писмено се 
известува носителот на проектот.

(4) Теренската посета по доставено барање од ставот (1) на овој член, а се врши по 
проценка од страна на Бирото.

Член 11
(1) Кон барањето за продолжување на рокот за реализација на проектот се проверува 

дали барателот ја има доставено следната документација, и тоа за:
1)  проектите за инфраструктурни објекти и урбана опрема:
- барање/извештај  од  изведувачот на работите до носителот на проектот за потребата 

од продолжување на рокот, со информации за новиот временски рок и
- друга дополнителна  документација на барање на Бирото.
2) проектите за набавка на стоки:
- барање/извештај од  добавувачот на стоки до носителот на проектот за потребата од 

продолжување на рокот, со информации за новиот временски рок и 
- друга дополнителна  документација на барање на Бирото.
3) проектите за изработка на проектна/планска документација: 
- барање/извештај од подготвувачот на проектната/планска документација до носителот 

на проектот за потребата од продолжување на рокот, со информации за новиот временски 
рок и 

- друга дополнителна  документација на барање на Бирото. 
4) меки проекти: 
-  барање/извештај од носителот на проектот за потребата од продолжување на рокот, 

со информации за новиот временски рок и 
-  друга дополнителна  документација на барање на Бирото.

Член 12
По завршување на постапката за следење на реализацијата на проектите, врз основа на 

резултатите од направениот увид и анализа на документацијата и извршената теренска 
посета и доставеното барање за плаќање (при времена или завршна ситуација и/или 
фактура), од страна на Комисијата се подготвува извештај од теренската посета или 
извештај по поднесена ситуација/фактура, кој се доставува до директорот на Бирото за 
одобрување и проследување кон исплата, која се врши согласно Договорот.

Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“

Бр. 02-2016/4 Министер
16 септември 2022 година  за локална самоуправа,

Скопје Горан Милевски, с.р.


