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ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИ 

Одобрен буџет на потпроектот: Буџет на проектот одобрен од страна на ПЛРК 

Барање: Пакет кој ги содржи сите потребни документи и податоци доставени од страна 

на Барателот, вклучувајќи го и предлогот за проект. 

Барател: Квалификуван субјект што бара грант од ПЛРК. 

Корисник: Квалификуван барател кој добил известување од ПЛРК дека му е одобрено 

финансирање.  

Дестинација: „Туристичка дестинација е физички простор во кој посетителот поминува 

барем една ноќ. Опфаќа туристички производи како што се придружни услуги и 

атракции и туристички ресурси во рамките на еднодневен излет. Има физички и 

административни граници кои го дефинираат нејзиното управување, слики и 

согледувања кои ја дефинираат нејзината конкурентност на пазарот“ - СТООН. 

Утврдени се десет дестинации за кои се смета дека имаат најголем потенцијал за земјата. 

Управување со дестинација: „Постојан процес, во рамките на кој водачите во туризмот 

индустријата, властите и заедниците ја планираат иднината и управуваат со 

дестинацијата“ - СТООН. ПЛРК ќе го гради капацитетот за управување со дестинациите 

во дестинациите избрани да учествуваат во проектот, со цел поделотворно управување 

со развојот на туризмот и овозможување поголеми влијанија за локалното население. 

Планови за развој: Во секој од плановите за развој за одредени дестинации е даден 

краток преглед на дестинацијата и детален опис на пазарните сегменти со висок 

потенцијал за дестинацијата. Том I на Плановите за развој ги содржи недостатоците што 

се заеднички за сите дестинации. Фокусот на секој од нив е да се нагласат можностите, 

тековните недостатоци и препораките утврдени со Анализата на синџирот на вредности. 

Индиректни трошоци се трошоци кои не се непосредно припишани на конкретен 

предмет на трошокот (како што се конкретен проект, објект, функција или производ). 

Микро претпријатие претставува претпријатие кое во изминатите две фискални 

години го исполнило првиот критериум и најмалку еден од вториот или третиот 

критериум: 

1) Просечниот број на вработени да е до 10 вработени: 

2) Бруто приходот да е помал од 50.000 евра и 

3) Помалку од 80% од бруто приходот да е генериран од еден клиент/купувач  

4) Микро претпријатието е во сопственост на најмногу две (физички) лица.  

Организација: Организација е секое здружение, фондација, сите организациски форми 

на странски организации, како и сите други форми на здружување, регистрирани 

согласно со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Договор за потпроект: Правен документ потпишан од страна на Барателот, кој го 

регулира финансирањето на Барателот од страна на ПЛРК и обврските на Корисникот. 

Предлог потпроект: Предлог проектот е составен дел од Барањето. Се состои од Изјава 

на барателот, бизнис план и буџет на проектот. 
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Мало претпријатие претставува претпријатие кое во изминатите две фискални години 

го исполнило првиот критериум и барем еден од вториот и третиот критериум: 

1) Просечниот број на вработени е до 50 вработени; 

2) Годишниот бруто приход е помал од 2.000.000 евра, годишниот обрт е помал 

од 2.000.000 евра, или 

3) просечната вредност на вкупните средства е помала од 2.000.000 евра. 

Техничка помош е пренесување или прилагодување на идеи, практики, технологија или 

вештини, со цел поттикнување на економскиот развој. 

Анализата на синџирот на вредности во туризмот се користи за мапирање на 

севкупното искуство на посетителите поврзано со патувањето во одредена земја за секој 

од сегментите на пазарот и скрининг каде постојат слабости или недостатоци во тоа 

искуство. 

1) „Стоки“, „Работи“ и „Неконсултантски услуги“ како што е дефинирано во: 

став 1.1, фуснота 3 од Упатството за набавка на стоки, работи и 

неконсултантски услуги според Упатства: Набавка на стоки, работи и 

неконсултантски услуги во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и 

грантови од заемопримачи на Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран 

јули 2014 год. достапен на: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-

GuidelinesEnglishJuly12014.pdf 

2) „Консултантски услуги“ како што е дефинирано во: став 1.3 од Упатства: 

Избор и вработување на консултанти во согласност со МБОР заеми и МЗР 

кредити и грантови од заемопримачи на Светската Банка, јануари 2011 год., 

ревидиран јули 2014 год. достапен на: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHir

ingGuidelinesEngJuly2014.pdf 

3) Оперативни трошоци: изнајмување на канцеларија, сметки за комунални 

услуги, канцелариски материјали, патни трошоци, дневен надомест. 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
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ВОВЕД 

Цел на прирачникот за грантови 

Овој прирачник за грантови содржи оперативни насоки и постапки што треба да се 

следат при спроведувањето на Компонентата 3 на Проектот за локална и регионална 

конкурентност (ПЛРК или „Проектот“). Компонентата 3 ќе финансира инвестиции во 

инфраструктура поврзана со туризмот и економски поврзувања во дестинациите што се 

во фокусот на Проектот (дефинирани подолу). Во овој прирачник за грантови се 

прикажани процесите и постапките за утврдување, подготовка, избор, набавка, 

управување и мониторинг на спроведувањето на потпроектите во рамките на 

Компонентата 3. Овој Прирачник за грантови претставува основа врз која Единицата за 

спроведување на проектот (ЕСП) за локална и регионална конкурентност и корисниците 

на ПЛРК ќе ги спроведуваат активностите на проектот1. 

Прирачникот за грантови е составен дел од Оперативниот прирачник на проектот 

(ОПП), но може да се користи и како самостоен документ. 

Проектот е финансиран со грант од 18 милиони евра од Инструментот за претпристапна 

помош II на Европската Унија и администриран од страна на Светската Банка, преку 

доверителски фонд (Доверителски фонд за локална и регионална конкурентност во 

туризмот), со примена на соодветни насоки и постапки на Светската Банка за 

управување со животната средина и социјалните аспекти, финансиско управување, 

поддршка за набавки и имплементација. ПЛРК се состои од четири компоненти од кои 

една спроведува Светската Банка, а останатите три ги спроведува Владата односно 

КЗПВЕП (Кабинетот на заменик претседателот на Владата на Република Македонија за 

економски прашања). Со активностите на компонентата што ја спроведува Светската 

Банка се финансира техничка и советодавна помош во однос на секторските политики и 

мерки што би го подобриле поволното опкружување за активностите во рамките на 

компонентите што ги извршува Примателот (владата), а ги спроведува ЕСП.  

Компоненти на Проектот се: 

• Компонента 1: Техничка помош за развој на туризмот 

• Компонента 2: Зајакнување на управувањето со дестинации и поволното 

опкружување. 

❖ Поткомпонента 2.1: Капацитети, координација и политики на 

централно ниво  

❖ Поткомпонента 2.2: Управување со дестинации 

• Компонента 3: Инвестиции во инфраструктура поврзана со туризмот и 

поврзувања во дестинациите 

❖ Поткомпонента 3.1: Инфраструктурни инвестиции 

❖ Поткомпонента 3.2: Грантови за подобрена испорака на 

туристичките услуги и локално економско влијание 

• Компонента 4: Зајакнување на управувањето со проектот 

                                                 
1 Механизмите за заштита на животната средина се спроведени во согласност со политиките и постапките на 

Светската Банка за животната средина и Рамката на проектот за управување со животната средина, одразени во овој 

прирачник за грантови 
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ДЕЛ I. КОМПОНЕНТА 3 НА ПЛРК 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ И ОПИС НА ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Целта на ПЛРК е да го зајакне придонесот на туризмот во локалниот економски развој 

и да го подобри капацитетот на властите и јавните претпријатија за поттикнување на 

порастот на туризмот и олеснување на управувањето со дестинациите. 

Клучните развојни резултати што треба да ги постигне проектот ќе се мерат преку 

следниве три главни показатели. 

(i) Дополнителни инвестиции на приватниот сектор во активности поврзани со 

туризмот во дестинациите на корисникот 

(ii) Зголемување на бројот на работни места поврзани со туризмот во 

дестинациите на корисникот 

(iii) Спроведени реформи што се утврдени во текот на консултативен процес 

на јавно приватен дијалог за управување со дестинации. 

Со првите два показатели ќе се мери локалното економско влијание од туризмот, додека 

со третиот показател се мери капацитетот. 

Целта на Компонента 3 на ПЛРК е да ги поддржи главните инвестиции во 

инфраструктурни и неинфраструктурни активности2 кои ќе имаат влијание врз 

зголемувањето на привлечноста на одредени дестинации преку надградени понуди на 

производи и поврзувања со локалните економии за да се опфати поголем удел на 

економски придобивки во дестинациите или туристичките кругови (пазари, синџири на 

вредност).   

Потенцијални корисници на Компонента 3: Субјекти од приватниот и од јавниот 

сектор, согласно со критериумите за квалификација за секој од трите видови 

подгрантови во рамките на оваа Компонента (кои се опишани во овој Прирачник за 

грантови).  

Во Документот за оцена на проектот (од 12 јануари 2016 година) даден е целосен опис 

на проектот, рамката на резултати и корисници, додека пак во Оперативниот прирачник 

на проектот се наведени принципите, процесите и постапките, согласно со ДОП, што 

треба да ги следи Единицата за спроведување на проектот при спроведувањето на 

компонентите на проектот што ги врши примателот.  

                                                 
2 Неинфраструктурнитe активности може да опфатат, но не се ограничуваат на обуки, публикации, промоција, 

надградба на способностите на добавувачите, итн. 
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Прирачникот за грантови е предмет на прегледување и одобрување од страна на 

Светската Банка, а неговото одобрување и усвојување, од страна на институцијата за 

спроведување на проектот (Кабинетот на заменик претседателот на Владата задолжен за 

економски прашања), претставува предуслов за исплата на средствата во рамките на 

Компонентата 3 на Проектот. Прирачникот за грантови може да се прегледува и менува, 

доколку има потреба, од време на време во текот на спроведувањето на проектот во 

координација и со одобрување на Светската Банка. Целите на грантовите, повиците за 

предлози, критериумите за квалификација и обрасците за барањата се јавни документи 

објавени на интернет страницата на институцијата за спроведување и/или ЕСП. 

Распределениот буџет за компонента 3 е 16.436.472 евра, вклучувајќи го тука и 

националниот придонес во износ од 3.176.471 евра. Распределениот буџет за првиот 

повик ќе биде до 30% од расположливите средства за компонента 3 (4.930.941,6 евра). 

Распоредениот буџет за вториот повик (за специфични недостатоци на дестинации) ќе 

биде до 70% и ќе биде зголемен за износот што нема да се потроши во првиот повик. 

Вториот повик се планира за првиот квартал од 2018 година. Доколку постои 

непотрошен износ од вториот повик и во зависност од дадената временска рамка, ќе се 

организира трет повик.  

1.1 КВАЛИФИКУВАНИ ДЕСТИНАЦИИ 

Утврдени се десет дестинации како подрачја со најголем потенцијал за развој на 

туризмот во земјата.3 Дестинациите се однесуваат на туристичките дестинации како што 

е опишано и дефинирано подолу. 

 

Дестинациите се пазари или физички кластери на економска активност каде туристите 

ги консумираат и искусуваат туристичките стоки и услуги. Според тоа, дестинациите 

можат да бидат од секаков размер, од целата земја (пр. Австралија), дел од регион (како 

што се шпанските крајбрежја) или остров (пр. Бали) па сè до село, гратче или град, или 

пак самостоен центар (пр. национален парк или Дизниленд).“ 

                                                 
3 Дестинациите се подредени по приоритет од страна на Работната група формирана во текот на подготовката на 

Проектот за локална и регионална конкурентност, со примена на методологијата доставена од Светската Банка. 

Дефиниција: Дестинација 

„Туристичка дестинација е физички простор во кој посетителот престојува 

најмалку една ноќ. Опфаќа туристички производи како што се придружни услуги 

и атракции и туристички ресурси во рамките на еднодневен излет. Има граници 

што го дефинираат нејзиното управување и слики и перцепции што ја дефинираат 

нејзината конкурентност на пазарот“ 

- СТООН 
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Бидејќи по својата природа претставуваат комерцијален простор односно пазар, нивните 

точни граници тежнеат да се поместуваат согласно со перцепцијата на купувачите или 

продавачите. Дестинациите се или „самоутврдени“ или пак нив ги утврдува пазарот. 

Самостојно утврдување настанува кога чинителите сметаат дека припаѓаат на или се 

идентификуваат со кластерот на економска активност што ја сочинува дестинацијата, а 

утврдувањето од страна на пазарот настанува кога купувачите (како што се 

туроператорите или туристите) го препознаваат идентитетот на дестинацијата како да се 

истакнува од другите. Не постојат цврсти граници при дефинирањето на дестинациите 

и воопшто не би било полезно да се воспостават. 

Искуството на посетителите го сочинува сложен синџир на вредности што започнува со 

препознавање на потенцијалната дестинација, по што следи резервирање, потоа 

патување, искуство во самата дестинација, враќање дома и потоа сеќавање на 

патувањето. За да можат земјите да имаат придобивки од растот на туристичкиот сектор 

- сите делови од синџирот на вредности треба да бидат силни и конкурентни. На ниво на 

дестинација – ова значи дека е потребно да се потврди дека посетителот има добро 

искуство кога физички престојува тука (туристички атракции, безбедност, квалитет, 

услуга, итн.) – но исто така се однесува и на другите делови од синџирот на вредности 

кои потврдуваат дека посетителот ја знае дестинацијата, успешно резервира, има добро 

искуство во текот на патувањето и се враќа дома подготвен повторно да резервира или 

да го препорача патувањето на други. 

Грантовите во рамките на Компонента 3 на овој проект ќе се фокусираат на активирање 

на потенцијалот на десетте дестинации за да се зголеми придонесот на туризмот во 

локалниот и регионалниот економски развој. 

Оттука, изготвени се Планови за развој на туризмот според најдобрите меѓународни 

практики, со техничка помош во рамките на Програмата за поддршка на конкурентни 

индустрии и иновации за Македонија (ПКИИМ). Анализата на синџирот на вредности 

за приоритетните сегменти на туристичкиот пазар на земјата утврди недостатоци и 

„потреби“ во дестинацијата. Изготвени се планови за развој на туризмот, со кои се 

опфатени недостатоците кои се однесуваат на конкретна дестинација, како и 

недостатоците кои се однесуваат на сите дестинации подеднакво. Плановите за развој 

(ПР) ќе бидат доставени до јавноста и сите чинители ќе можат да ги согледаат клучните 

недостатоци што треба да се решат во првата година/фаза, втората фаза итн., и ќе служат 

како водич за потенцијалните чинители да ги осмислат своите идеи за потпроекти. По 

објавувањето на Плановите за развој, ЕСП ќе спроведе јавен и конкурентен процес за 

избор на потпроекти за добивање грантови за инфраструктурни и неинфраструктурни 

инвестиции насочени кон надминување на недостатоците утврдени со Плановите за 

развој. 

ПЛРК е осмислен да обезбеди поддршка на развојот и конкурентноста на целиот овој 

синџир на вредности. Дел од финансирањето достапно преку подгрантовите на ПЛРК ќе 

биде на располагање за потпроекти за специфични недостатоци на дестинации, додека 

пак друг дел ќе биде достапен за исполнување на недостатоците за „вкрстени 
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дестинации“ или неспецифични недостатоци во целата економија што ќе помогне за 

зајакнување на други делови од синџирот на вредности, како што е маркетингот или 

патувањата. Сè додека барателите можат јасно да го покажат влијанието што нивниот 

предложен потпроект би го имало врз синџирите на вредности и недостатоците утврдени 

со на аналитичката работа што го поддржува ПЛРК, делокругот во кој барателот 

физички се наоѓа не дефинира дали барателот може да се квалификува за подгрантовите 

или не.  

Десетте дестинации што се во фокусот на ПЛРК се прикажани на картата подолу. 

„Дестинацијата“ не е дефинирана со административни граници, туку со клучни 

елементи кои ја сочинуваат дестинацијата од гледна точка на посетителот. Дестинациите 

се подетално дефинирани во полето подолу. Имињата се конзистентни со стратешките 

владини документи и не се однесуваат на конкретни општини или плански региони, туку 

се однесуваат на дестинациите онака како што ги дефинира пазарот. 

 

Опис на дестинациите: 

 

Дестинација1 Ги опфаќа Охрид, Струга, Преспа и околината 

Дестинација2 Ги опфаќа Скопје, Куманово и околината 

Дестинација3 Ја опфаќа Пелагонија и нејзината околина 

Дестинација4 Го опфаќа Тиквеш и околината 

Дестинација5 Го опфаќа Малешево и околината 

Дестинација6 Го опфаќа Реканското подрачје и околината 

Дестинација7 Ги опфаќа Гевгелија и Дојран и нивната околина 

Дестинација8 Го опфаќа Полошкиот регион и неговата околина 

Дестинација9 Ја опфаќа Струмица и нејзината околина 

Дестинација10 Ги опфаќа Штип, Радовиш и нивната околина 

 

Табела 1: Дестинации   

 

Карта на дестинациите 
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Слика 1. 10 Дестинации 

 

Дестинација 1: Охрид, Струга, Преспа и околината 

Оваа дестинација вклучува природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

фокалната привлечност на Охридското Езеро4. Затоа оваа дестинација опфаќа 

туристички територии во Охрид и околните подрачја: Струга, Вевчани, Преспанско 

Езеро и Националниот парк Галичица. Овие околни подрачја се опфатени со 

дестинацијата Охрид бидејќи тие се во рамките на опфатното подрачје (еднодневна 

екскурзија) на туристичкиот центар Охрид и ги имаат сите капацитети и атракции што 

се комплементарни и добро прилагодени едни со други, притоа создавајќи силен 

идентитет. 

Дестинација 2: Скопје, Куманово и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

главниот центар Скопје. Така, оваа дестинација вклучува туристички капацитети во 

Скопје, во околината на главниот град, вклучувајќи го Кањонот Матка, градот 

Куманово, како и Кокино со мегалитската опсерваторија. Тие се вклучени во 

дестинацијата Скопје, Куманово и околината, бидејќи сите тие се во рамките на 

опфатното подрачје (еднодневна екскурзија) на туристичкиот центар Скопје и нудат 

атракции што се комплементарни и добро прилагодени едни со други, создавајќи силен 

идентитет. 

                                                 
4 Дел 2 од Том 1 содржи дополнителни детали за тоа како се идентификувани и избрани дестинациите 
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Дестинација 3: Пелагонија и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

центрите Прилеп, Крушево и Битола. Така, оваа дестинација вклучува туристички 

капацитети во Крушево и Прилеп, Битола и нивната околина. Оваа дестинација исто така 

го вклучува и Националниот Парк Пелистер. На нејзина територија се наоѓа еден од 

најзначајните археолошки локации во земјата - Хераклеја. Овие атракции се поврзани 

заедно во една дестинација, бидејќи тие се наоѓаат во рамките на опфатното подрачје 

(еднодневна екскурзија) на туристичките центри Прилеп/ Крушево и Битола, а тие нудат 

атракции кои се комплементарни и добро прилагодени на сегментите на пазарот кои се 

приоритетни за овој регион. 

Дестинација 4: Тиквеш и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

Тиквешкиот регион. Така, оваа дестинација ги вклучува туристичките капацитети во 

овие општини, но и во општините и помалите села што се оддалечени до еден час возење. 

Туристичките атракции во околните места најчесто се посетуваат во текот на истото 

патување. 

Дестинација 5: Малешево и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

центрите Берово и Пехчево. Така, оваа дестинација ги вклучува туристичките 

капацитети во овие општини, но и во општините и помалите села што се оддалечени до 

еден час возење со автомобил. Туристичките атракции во околните места најчесто се 

посетуваат во текот на истото патување. 

Дестинација 6: Реканскиот крај, Маврово и околината  

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

централната атракција на Маврово и планините Бистра и Кораб. Така, оваа дестинација 

ги вклучува туристичките капацитети во следниве туристички подрачја: Реканскиот 

крај, Планината Бистра и околината, Планината Кораб и околните подрачја и Маврово 

со околината. Овие туристички атракции се заедно поврзани во една дестинација зашто 

се во рамките на опфатното подрачје (еднодневна екскурзија) во Маврово, и тие нудат 

искуства што се комплементарни и добро прилагодени на пазарните сегменти што се 

приоритетни за ова подрачје. 

Дестинација 7: Гевгелија, Дојран и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

Дојран и Гевгелија. Така, оваа дестинација ги вклучува туристичките капацитети во овие 
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општини, но и во општините и помалите села што се оддалечени до еден час возење со 

автомобил. Туристичките атракции во околните места најчесто се посетуваат во текот 

на истото патување. 

Дестинација 8: Полог (Тетово, Попова Шапка) и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

централната атракција Тетово и околината, и Шар Планина со околината. Овие 

туристички атракции се заедно поврзани во една дестинација зашто се во рамките на 

опфатното подрачје (еднодневна екскурзија) во Тетово и Шар Планина, и тие нудат 

атракции што се комплементарни и добро прилагодени на пазарните сегменти што се 

приоритетни за ова подрачје. 

Дестинација 9: Струмица и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

Струмица. Така, оваа дестинација ги вклучува туристичките капацитети во Струмица, 

но и во помалите села околу градот. Туристичките атракции во околните места најчесто 

се посетуваат во текот на истото патување. 

 

Дестинација 10: Штип, Радовиш и околината 

Оваа дестинација опфаќа природни, културни и вештачки атракции, објекти, услуги и 

ресурси кои го сочинуваат овој конкретен центар на туристичка дејност, насочен околу 

Штип и Радовиш. Така, оваа дестинација ги вклучува туристичките капацитети во овие 

општини, но и во општините и помалите села што се оддалечени до еден час возење. 

Туристичките атракции во околните места најчесто се посетуваат во текот на истото 

патување. 

Во следниве делови се дадени одредени општи правила кои се однесуваат на сите 

корисници во рамките на Компонента 3.   

1.2 ЗАШТИТНИ ПОЛИТИКИ НА СВЕТСКА БАНКА КОИ СЕ 

ОДНЕСУВААТ НА ПРОЕКТОТ ЗА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА 

КОНКУРЕНТНОСТ 

Политиките за заштита на Светската Банка претставуваат задолжителни насоки и 

упатства со главна цел да се поттикне ефикасно и ефективно утврдување и ублажување 

на потенцијално штетните влијанија врз животната средина и социјалните аспекти, кои 

би можеле да настанат во текот на развојниот процес. Соодветно применетите политики 

тежнеат да го намалат ризикот од причинување штета на луѓето и животната средина. 

Политиките на Светската Банка се применуваат паралелно со националните и 
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супранационалните политики каде што, по правило, преовладуваат построгите 

политики.  

Како резултат на скринингот на животната средина и социјалните аспекти на ПЛРК, беа 

активирани неколку заштитни политики, имено: 

• ОП/БП 4.01 Оцена на животната средина 

• ОП/БП 4.04 Природни живеалишта 

• ОП/БП 4.11 Физички културни ресурси 

• ОП/БП 4.12 Принудно раселување 

ОП/БП 4.01 Оцена на животната средина 

Светската Банка бара оцената на животната средина и социјалните аспекти (ОЖССА) за 

проектите предложени за финансирање од страна на Светската Банка да помогне да се 

потврди дека таквите проекти се издржани и на тој начин да го подобри донесувањето 

на одлуки. ОЖССА е процес чија широчина, длабочина и тип на анализа зависат од 

природата, обемот и потенцијалните социјални влијанија и влијанијата врз животната 

средина на предложениот проект. ОЖССА ги оценува потенцијалните социјални ризици 

и влијанија и ризиците и влијанијата врз животната средина на одреден проект во 

рамките на неговото подрачје на влијание. Сите потпроекти, особено тие во компонента 

3, ќе бидат дел од ОЖССА, скрининг и категоризација. Постојат четири категории на 

проекти според категоризацијата на Светската Банка и тоа А, Б, В, ФИ (A, B, C, FI) (види 

дел I.4.1). Барателот е одговорен за спроведување на ОЖССА. 

Проектот за ЛРК е класифициран како проект од Б категорија, што значи дека не се 

очекува значително негативно, долготрајно, опасно или непредвидливо влијание во 

текот, или како резултат на спроведувањето на проектот. Сепак, се очекува одреден 

степен на влијание и политиката бара спроведување на оцена на социјалните аспекти и 

животната средина (ОЖССА) на проектите што треба да се спроведат за да помогне да 

се потврди дека таквите проекти се еколошки издржани и одржливи, и на тој начин да 

го подобри донесувањето на одлуки. За таа цел, Примателот ја изготви Рамката за 

управување со социјалните аспекти и животната средина5 (РУЖССА), која содржи 

насоки и постапки за длабинска анализа на животната средина за целиот проект. 

РУЖССА особено се фокусира на подготовката на упатства и постапки за оцена и избор 

на потпроекти во рамките на Компонентата 3. Ќе се поддржуваат само проекти од Б и В 

категорија, додека пак проектите од категорија А ќе бидат исклучени. Во зависност од 

големината и обемот на применетите потпроекти од Б категорија, ќе се изврши 

дополнителна оцена на животната средина што ќе доведе до спроведување на целосна 

Оцена на влијанијата врз социјалните аспекти и животната средина (ОВСАЖС), делумна 

ОВСАЖС, План за управување со социјалните аспекти и животната средина 

(ПУЖССА), или пак Листа за проверка на ПУЖССА за помали работи (ОВСАЖС 

секогаш вклучува ПУЖССА). За да се финансираат потпроектите, потребно е да се 

                                                 
5www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/files/doc/LRCP%20EMF_FINAL_ENG.doc 
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добијат сите дозволи што се потребни согласно со националните законски прописи и 

истите да се достават, а ОЖССА да се заврши. 

ОП/БП 4.04 Природни живеалишта 

Голем дел од предлог потпроектите во поткомпонентата 3.1 се поврзани со изградбата 

на туристички објекти во одредени подрачја каде што постојат природни живеалишта. 

Светската Банка има посебна група политики и постапки за природните живеалишта што 

треба да се почитуваат и поддржуваат и очекува примателите да претпазливо да му 

пристапат на управувањето со природните ресурси за да се обезбеди зачувување и 

заштита на заштитените и чувствителните области, како и можности за еколошки 

одржлив развој. 

Политиката за природни живеалишта е активирана бидејќи потпроектите во рамките на 

Компонентата 3, инфраструктурни и неинфраструктурни инвестиции, најверојатно ќе се 

одвиваат во заштитени и чувствителни области. Природата и обемот на проектите сè 

уште не се познати, но темите, кои се сметаат за најпроминентни кај можните крајни 

корисници, вклучуваат езерски туризам и природен туризам, вклучувајќи пешачење, 

возење велосипед, параглајдерство итн. 

Бидејќи туризмот во земјата силно се потпира на развојот на капацитетите во 

дестинациите што се блиску до природни или спортски атракции, главно лоцирани во 

подрачја со одредено ниво на заштита, постои можност за влијанија врз чувствителните 

области, како и врз животинските и растителните видови. Доколку постои проект од 

ваков вид, неговото спроведување ќе биде дозволено само ако предизвикува влијанија 

што можат да се ублажат и не претставуваат значителна конверзија или деградација на 

критични и/или други природни живеалишта. Надлежните органи на сите нивоа треба 

да бидат известени за таквите случаи и да бидат вклучени во процесите и одобрувањата 

на ОЖССА. 

Сите дозволи и одобрувања треба да бидат добиени пред финансирањето на потпроектот 

да биде конечно одобрено. Ќе се следат релевантните постапки за длабинска анализа на 

животната средина и ќе се подготви потребната документација во согласност со 

националните законски прописи и политиките на Светската Банка. Во тие случаи, ќе се 

изготви ПУЖССА или ОВСАЖС, со мерки за избегнување односно намалување на 

ефектите како што се осиромашување на биолошката разновидност, зафаќање на 

земјиштето, појава на пречки за животните, намалување на достапните живеалишта, 

вознемирувања, и друго. 

ОП/БП 4.11 Физички културни ресурси 

Политиката за Физичките културни ресурси се активира бидејќи потпроектите во 

рамките на поткомпонентата 3, инфраструктура, потенцијално вклучуваат проекти со 

непосредно и посредно влијание врз недвижните културни ресурси. Природата и обемот 

на проектите сè уште не се познати, но темите, кои се сметаат за најпроминентни кај 

можните крајни корисници на средствата опфаќаат културен туризам, вклучувајќи 

ресурси на наследство, историски локации, верски и археолошки локации. 
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Привлечноста на дестинациите во земјата, меѓу другото, се заснова на богатото културно 

наследство. Прелиминарните истражувања покажаа голем интерес за финансирање на 

работи за рехабилитација на објекти од културното наследство (вклучувајќи и верски 

објекти) и споменици. За потпроектите кои ја активираат оваа политика, потребно е да 

се изготви План за управување со работи за културното наследство, како дел од 

постапките за длабинска анализа на животната средина. Планот може да биде дел од 

ОВСАЖС или ПУЖССА. Образец за ПУЖССА за културно наследство е даден во Анекс 

Д од РУЖССА. 

Со оваа политика се опфатени физичките културни ресурси, кои се дефинирани како 

подвижни или недвижни објекти, локации, структури, групи на структури и природни 

карактеристики и пејзажи што имаат археолошко, палеонтолошко, историско, верско, 

естетско или друго културно значење. Физичките културни ресурси може да се лоцирани 

во урбани или рурални средини и може да бидат над или под земја или под вода. Нивниот 

културен интерес може да биде на локално, провинциско или национално ниво или пак 

во рамките на меѓународната заедница. Физичките културни ресурси се важни како 

извори на вредни научни и историски информации, како средства за економски и 

социјален развој и како составен дел од културниот идентитет и практиките на луѓето. 

Најголем дел од овие ресурси се туристички атракции и многу е веројатно дека дел од 

нив се локации каде може да се реализираат потенцијалните потпроекти во рамките на 

компонентата 3. Токму затоа оваа регулатива ОП/БП4.11 треба да биде земена предвид 

при сите понатамошни анализи. 

ОП/БП 4.12 Принудно раселување 

Принудното раселување е, општо земено, особено чувствително прашање. Светската 

Банка како институција што спроведува проекти ширум светот посветува посебно 

внимание на ова прашање. Основното начело на Светската Банка е дека принудното 

раселување треба да се избегнува секаде и секогаш кога тоа е можно или пак да се сведе 

на најмало можно ниво, преку испитување на сите изводливи алтернативи во текот на 

подготовката на проектот. Ако раселувањето е единственото решение, тоа треба да се 

направи така што лицата кои се раселени заради проектот треба да добијат доволни 

инвестициски ресурси за да можат да имаат удел во придобивките од проектот. 

Понатаму, раселените лица треба да се консултираат на разбирлив начин и треба да се 

вклучат во планирањето и спроведувањето на програмата за раселување. Исто така треба 

да им се помогне во нивните напори да го подобрат своето живеење и животен стандард, 

или најмалку да се вратат, во реална смисла, на нивоата пред раселувањето пред 

започнувањето на спроведувањето на проектот, и тоа на она што е повисоко од двете. 

Список на политики за заштита на Светската Банка кои не се активирани за 

проектот. 

• ОП 4.09 Управување со штетници 

• ОП/БП 4.10 Домородни луѓе 

• ОП/БП 4.37 Безбедност на брани 
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• ОП/БП 4.36 Шуми 

• ОП/БП 7.50 Проекти за меѓународни водотеци 

• ОП/БП 7.60 Проекти во спорни подрачја 

Бидејќи политиката ОП 4.09 Управување со штетници не е активирана, ниеден 

потпроект што предвидува активности кои воведуваат односно имаат влијание/ја 

менуваат примената на супстанции (вид и количество) односно техники нема да се 

квалификува за финансирање во рамките на овој проект.  

1.3 ПОСТАПКИ НА ПЛРК ЗА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

1.3.1 Постапки за скрининг на животната средина 

Скринингот на животната средина е првиот чекор во процесот на длабинска анализа на 

животната средина при прегледувањето на барањето за Подгрант и е заснован на 

Прашалникот за заштита на животната средина (образецот е даден во прилог 2 од 

изразувањето интерес (ИИ) и во анекс Б од РУЖССА) што го подготвува Барателот и 

врз основа на првичниот концепт на потпроектот. Целта е да се утврди ризикот врз 

животната средина поврзан со предложеното користење на средствата / потпроектот, да 

се одбијат барањата што се неприфатливи поради природата на предложените 

активности, да се класифицираат прифатливите барања според категориите на 

животната средина и да се утврди видот на документ што ќе биде потребен за длабинска 

анализа на животната средина. Резултатите од скринингот на животната средина треба 

да бидат одразени во образецот за скрининг на животната средина (образецот е достапен 

во анекс В од РУЖС). 

Еден потпроект може да се класифицира како проект од А, Б или В категорија. Се 

применуваат описите на категории и методологијата на избор што се дадени во РУЖС 

на проектот за ЛРК. Потпроектите од А категорија нема да се финансираат во рамките 

на оваа шема. 

A Категорија  

Активностите на А категорија нема да се финансираат со шемата за финансирање на 

потпроекти. 

Еден предложен проект се класифицира во оваа категорија ако е веројатно дека ќе има 

многу значителни, разнообразни и/или долгорочни штетни влијанија врз човековото 

здравје и природната животна средина, чиј интензитет е тешко да се утврди во фазата на 

идентификување на потпроектот. Овие влијанија може исто така да опфатат и подрачје 

што е пошироко од локациите на имплементација на потпроектот. Мерките за 

ублажување на ваквите ризици за животната средина може да бидат сложени и скапи.  

Според тоа, потребно е да се подготви Оцена на влијанијата врз животната средина 

(ОВЖС) за да се утврдат и оценат идните влијанија врз животната средина поврзани со 

предложениот потпроект, да се утврдат потенцијалните можности за подобрување на 

животната средина и да се препорачаат мерки потребни за спречување, минимизирање 
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и ублажување на штетните влијанија. Потпримателот е одговорен за подготвување на 

извештајот, а најчесто тоа е ОВЖС. 

Б Категорија  

Предложениот проект се класифицира во Б Категорија доколку неговите потенцијални 

штетни влијанија врз луѓето или животната средина се помалку штетни отколку 

влијанијата врз потпроектите од А категорија. Овие влијанија се однесуваат на 

конкретната локација; малку или ниедно од нив не е нереверзибилно, а во најголем број 

случаи мерките за ублажување можат да се подготват полесно отколку за потпроектите 

од А категорија. 

Обемот на ОЖССА за потпроектите од Б категорија може да се разликува во секој 

потпроект. ОЖССА, во овој случај, ги испитува потенцијалните позитивни и негативни 

влијанија на потпроектот и ги препорачува сите мерки што се потребни за спречување, 

минимизирање, ублажување, или надоместување на штетните влијанија и подобрување 

на учинокот во животната средина. 

Б+ Категорија  

За проектите од Б+ категорија, примателот е одговорен за подготовка на: а) целосна 

ОВСАЖС (во зависност од мислењето дадено од страна на надлежниот орган 

(национален или локален) со ПУЖССА или б) пред-ОВЖС (поедноставна форма на 

ОВСАЖС – извештај за скрининг) со ПУЖССА кој опфаќа, според потребите, ОВСАЖС 

со помал обем, што може да биде наједноставен опис на влијанијата, со наведување на 

точно дефинирани мерки за ублажување и усвојување на прифатени оперативни 

практики и мониторинг. Корисникот на финансиските средства треба, истовремено, да 

обезбеди и техничко економска студија на изводливост на потпроектот. Трошоците на 

мерките за ублажување треба да бидат вклучени во ОВСАЖС и ПУЖССА и да бидат 

составен дел од тендерската и договорната документација. 

Подготвениот документ за ОЖССА, во зависност од мислењето дадено од страна на 

надлежниот орган (Министерство за животна средина и просторно планирање), треба да 

содржи анекс со ПУЖССА, изготвен согласно ОП 4.01 на Светската Банка. 

Б- Категорија  

Предложениот потпроект се класифицира во Б- категорија доколку неговите идни 

влијанија врз животната средина се помалку штетни отколку кај потпроектите од А и Б 

+ категорија, имајќи ја предвид нивната природа, големина и локација, како и 

карактеристиките на потенцијалните влијанија врз животната средина. 

Оваа категорија бара изготвување на ОЖССА за да се оценат сите потенцијални 

влијанија врз животната средина поврзани со предложениот потпроект, да се утврдат 

потенцијалните можности за подобрување на животната средина и да се препорачаат 

сите мерки што се потребни за спречување, минимизирање и ублажување на штетните 

влијанија. Обемот и формата на ОЖССА зависи од конкретниот потпроект, но најчесто 

е помал од обемот на ОВСАЖС, обично во форма на ПУЖССА. 
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Обемот на ПУЖССА е дефиниран во делот Е од образецот за целосно барање и во Анекс 

Г од РУЖССА. За потпроектите што предвидуваат едноставни надградби, обнова или 

адаптација на објектите, се предвидува користење на листа за проверка за ПУЖССА 

(види Анекс поддел Е од образецот за целосно барање или Анекс Ѓ од РУЖССА).  

Во категоријата Б- исто така се вклучуваат потпроекти кои: (а) вклучуваат грантови што 

опфаќаат набавка и/или користење на опасни материјали (пр. бензин) или (б) 

обработуваат подобрувања што опфаќаат набавка на опрема/механизација што 

претставува значителен потенцијален ризик за здравјето или безбедноста. Трошоците на 

мерките за ублажување треба да се вклучат во ПУЖССА и да бидат составен дел од 

тендерската и договорната документација. 

В Категорија  

Предложениот потпроект се класифицира во В категорија ако постои веројатност да има 

минимални или никакви штетни влијанија врз животната средина и поради тоа нема 

потреба ниту од ОВСАЖС ниту пак од Анализа на социјалните аспекти и животната 

средина. Освен скрининг, не се потребни никакви други акции за ПУЖССА за 

потпроекти од В категорија. 

1.3.2 Документација за детална анализа на животната средина 

Резултатите од скринингот на животната средина се одразени во категоријата на 

проектот и видот на оцена на животната средина (ОЖС) што треба да се спроведе за 

соодветно да се препознаат потенцијалните влијанија врз животната средина во раната 

фаза на подготовка, така што сите прашања да можат да се внесат при подготовката на 

потпроектот. ОЖС е процес што го спроведува барателот за да ги предвиди, евалуира и 

ублажи влијанијата и ризиците врз животната средина што би можеле да произлезат од 

предложениот потпроект. Видот и обемот на ОЖС зависи од категоријата на животната 

средина утврдена со процесот на скрининг. Сите видови извештаи за ОЖС треба да ги 

утврдат потенцијалните влијанија и да дефинираат како да се подобри учинокот на 

предложениот потпроект во животната средина. Тие , исто така треба да ги содржат и 

утврдените влијанија, нивните карактеристики (веројатност, досег, време на влијание, 

значајност) и мерките за избегнување, намалување и ублажување на овие влијанија. 

Барателите треба да изготват прелиминарна ОЖС со пополнување и доставување на 

Прашалник за заштита на животната средина (Прилог 2 од ИИ) како составен дел на 

нивното барање со концептот на потпроектот. По потврдувањето на првичниот скрининг 

и категоризација од страна на КЗПВЕП, како овластена институција за надзор на 

деталната анализа на животната средина на потпроектите, успешните Баратели ќе имаат 

одговорност да ја спроведат потребната прелиминарна ОЖС и да потврдат дека сите 

одобрувања (вклучувајќи и дозволи) што се потребни за предложениот потпроект се 

добиени од страна на релевантните органи, согласно со одредбите предвидени со 

националните законски прописи и со постапките на Светската банка, опишани во РУЖС. 

Откако ќе се спроведе ОЖС и ќе се вметнат препораките во потпроектот, КЗПВЕП ќе 
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изврши оценување на предложениот пакет за финансирање. Во зависност од назначената 

категорија на животна средина, пакетот треба да вклучува едно од следниве: 

а) Целосна Оцена на влијанијата врз животната средина (ОВЖС) и План за 

управување со животната средина,  

б) План за управување со животната средина (ПУЖС),  

в) План за управување со работи на културното наследство 

г) Поедноставена оцена на животната средина, таканаречена Листа за 

проверка на ПУЖС, или 

д) Образложена изјава дека нема потреба од ОВЖС или ПУЖС.  

Барателите треба да ја вклучат следнава документација за животната средина во 

пакетите барања што ги доставуваат до КЗПВЕП: 

Документација за животната средина 

Категорија на 

животна средина 

Документација за животната средина што треба да се вклучи во Пакетот 

барања за подгрант 

В категорија  

Прашалник за животната средина и Извештај за скрининг на животната средина 

(Анекси Б и В од РУЖС)  

Образложена изјава дека нема потреба од ОВЖС или ПУЖС 

Сите официјални одобренија/дозволи (ако се применливи) 

Б- категорија  

 

Прашалник за животната средина и извештај за скрининг на животната средина 

(Анекси Б и В од РУЖС) 

Сите официјални одобренија/дозволи (ако се применливи) 

A) ПУЖС (Анекс Г од РУЖС); или 

B) Листа за проверка на ПУЖС (Анекс Ѓ од РУЖС) (во случај на 

едноставна надградби на објекти, обнова и рехабилитација) 

План за управување со работи на културно наследство (ако е применливо) 

Други документи по барање на СБ 

Б+ категорија  

Прашалник за животната средина и Извештај за скрининг на животната средина 

(Анекси Б и В од РУЖС) 

Сите официјални одобренија/дозволи 

Опција 1) 

• Изјава „ОВСАЖС не е потребна“ (ако е применливо) 

• Извештај за скрининг-ОВСАЖС (ако е применливо) 

• ПУЖС (Анекс Д од РУЖС) 

• План за управување со културно наследство (ако е применливо) 

• План за работи/раселување (ако е применливо) 

• Други документи по барање на СБ  

Опција 2) 

• Изјава „ОВЖС е потребна“ 

• Целосен извештај за ОВЖС со ПУЖС и План за управување со работи на 

културното наследство/План за раселување (ако е применливо) 

• Распоред за Имплементација на препораките од ПУЖС 

• Други документи по барање на СБ  

 

Табела 2: Документација за ѓивотна средина 
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1.3.3 Постапка за преглед на животната средина и усогласеност со прописите 

за животната средина 

Процесот на оцена на животната средина (вклучувајќи и ОВЖС) што се врши при 

подготовката на потпроектите треба да ги следи насоките наведени во Рамката за 

управување со животната средина (РУЖС)6 за Проектот за локална и регионална 

конкурентност (ПЛРК) во согласност со оперативните политики на Банката, како и со 

националните законски прописи. Истите правила важат и за политиките на ЕУ. Во случај 

на разлики помеѓу политиките на Банката и националните законски прописи, по 

правило, преовладува построгата политика. 

РУЖССА ги испитува влијанијата врз животната средина што би можеле да бидат 

предизвикани од активностите на проектот и ги претставува водечките начела што треба 

да ги следат постапките за скрининг, оцена, преглед, управување и мониторинг на 

животната средина за активностите на проектот.  

РУЖС исто така содржи преглед на регулативите за заштита на животната средина, 

пропишани од властите во земјата, како и на политиките и постапките што мора да се 

почитуваат при спроведувањето на проекти финансирани од Светската Банка, ги 

утврдува потенцијалните импликации врз животната средина и ја поставува рамката и 

постапките за управување и намалување на овие импликации и можните интервенции. 

Рамката за управување со животната средина и социјалните аспекти (РУЖССА) за 

ПЛРК ги поставува постапките за скрининг на потпроектите од гледна точка на заштита 

на животната средина и зачувување на природата и дава насоки за решавање на 

утврдените согледувања за животната средина. 

Сите Баратели/ потпроекти треба да го следат процесот на преглед на животната средина 

претставен подолу: 

ЧЕКОР 1: Барателот подготвува првичен концепт за потпроект и го пополнува 

Прашалникот за заштита на животната средина (достапен во Прилог 2 од ИИ и во Анекс 

Б од РУЖССА) во фазата на изразување на интерес. Барателот може неформално да 

побара помош од Фокусната точка за животна средина (и експертот за животна средина 

(ЕЖС)) во смисла на подобро разбирање на процесот и потребните информации и 

пополнување на прашалникот. Обврска на Барателот е да иницира барање за 

информации, а КЗПВЕП треба да ги направи лесно достапни контакт информациите за 

ЕЖС или пак да организира консултации со Барателите. Исто така, Барателот има 

обврска да обезбеди навремени и точни информации и да ги добие сите потребни 

дозволи, концесии, лиценци, договори, итн. за имплементација на проектот. 

Треба да се нагласи дека Барателот нема да добие финансирање и нема да може да 

започне со работите/активностите пред (i) да ги добие сите потребни дозволи, лиценци 

                                                 
6 www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/files/doc/LRCP%20EMF_FINAL_ENG.doc 
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и договори и (ii) извештаите за ОЖС да бидат одобрени од Тимот за надзор на 

скринингот (ТНС) и од СБ. 

ЧЕКОР 2: Барателите го доставуваат Прашалникот за заштита на животната средина до 

ЕЖС кој го прегледува и дава препораки во однос на категоријата и потребата за ОЖС 

на ТНС во Извештајот за скрининг (достапен во Анекс В од РУЖССА) ТНС (или 

Фокусната точка) го одобрува или пак го менува Извештајот за скрининг и дава 

препораки до КЗПВЕП кој го интегрира мислењето во оцената на проектот и го 

информира Барателот за (i) категоријата, (ii) потребниот процес и потребните извештаи 

за ОЖС (преку конечниот Извештај за скрининг). ТНС исто така дава препораки за 

социјалната детална анализа (принудното раселување) и за Планот за управување со 

културното наследство. 

ЧЕКОР 3: Барателот, или неговите консултанти, заедно со целосното барање за 

потпроект, ако проектот е Б категорија, го доставува извештајот за ОЖССА (и 

евентуално План за културно наследство, План за принудно раселување) до ЕЖС. Во 

оваа фаза барателот веќе ги има спроведено постапките за јавни расправи во согласност 

со националните политики и политиките на СБ (за ОВСАЖС, ПУЖССА и другите 

видови на ОЖССА) и има добиено одобрена ОВСАЖС, во согласност со националните 

законски прописи, ако е тоа применливо. ЕЖС ги прегледува добиените извештаи за 

ОЖССА (ОВСАЖС, ПУЖССА или Листите за проверка на ПУЖССА) и ги доставува 

до тимот за надзор и СБ со препораки кои би можеле да вклучуваат дополнителни јавни 

расправи. Се даваат и повратни информации. 

ЧЕКОР 4: Барателот ги вметнува предлозите и препораките во документацијата на 

проектот и во извештаите за ОЖС и изготвува конечна верзија на Извештај за ОЖС 

(вклучувајќи и План за принудно раселување и/или План за управување со културното 

наследство, ако е применливо) кој се доставува до ЕЖС и понатаму до ТНС за финален 

надзор. Конечната верзија на извештаите за ОЖС треба да содржи план ублажување и 

мониторинг на животната средина и распоред за доставување на извештаи. По препорака 

од тимот за надзор на скринингот, КЗПВЕП го издава конечното одобрение на проектот 

и издава средства за спроведување. 

ЧЕКОР 5: Барателот го спроведува планот за ублажување на влијанијата врз животната 

средина и планот за мониторинг во текот на работите. Поднесува извештај до Фокусната 

точка (ЕЖС и ТНС) на редовна основа и во согласност со распоредот за поднесување 

извештаи. 

ЧЕКОР 6: ЕЖС и ТНС вршат мониторинг на спроведувањето на ПУЖССА во 

согласност со нивните претходно утврдени надлежности (види Дел 6 од РУЖССА или 

текстот подолу) и ја информираат СБ во редовни извештаи. 

За сите проекти од Б+ категорија, ЕЖС треба да изврши најмалку 2 теренски посети: 

една во фазата на скрининг (пред одобрувањето на ОЖС/ПУЖССА) и втора во фазата 

на надзор. 



 

 

38 

 

Сите видови извештаи за ОЖС (ОВСАЖС, ПУЖССА или Листите за проверка на 

ПУЖССА) треба да бидат: (i) прегледани и одобрени од страна на тимот за животна 

средина на СБ, пред нивното обелоденување, (ii) обелоденети и предмет на јавна 

расправа, како што е опишано во Глава 8 од РУЖССА на ПЛРК и дел I.4.4, подолу. Сите 

видови извештаи за ОЖС мора да бидат во согласност со доставената техничка 

документација и предложените активности во обрасците за Изразување интерес и 

Целосен предлог. Дури откога ќе бидат опфатени сите коментари, забелешките и 

сугестиите и сл. од расправите во ОЖССА, истата може да се смета за конечна. Барањата 

на ПУЖССА или Листите за проверки на ПУЖССА треба да станат дел од тендерската 

и договорната документација. Барателите кои се избрани да добијат Подгрант може да 

бидат одбиени ако ЕСП и СБ не ја прифатат ОВЖС. 

Треба да се забележи дека Прашалникот за заштита на животната средина е дел од 

пакетот за изразување на интерес и нецелосен Прашалник за заштита на животната 

средина е основа за неприфатливост на пакетот за изразување на интерес. 

1.3.4 Обелоденување и расправи 

Сите документи што треба да се обелоденат во согласност со политиката на Светската 

Банка за пристап до информации (ОВСАЖС, ПУЖССА, Планови за управување со 

работите на културното наследство, Листите за проверка на ПУЖССА) треба да бидат 

подготвени и обелоденети на англиски, македонски и албански јазик. 

ОВСАЖС, ПУЖССА и Плановите за управување со работите на културното наследство 

треба да се објават на интернет страниците на КЗПВЕП и на Агенцијата за промоција и 

поддршка на туризмот, како и на интернет страниците на засегнатите општини каде 

треба да останат достапни до јавноста најмалку 14 дена. Сите овие работи треба да бидат 

достапни и во печатена верзија во просториите на КЗПВЕП и на референтните општини. 

По објавувањето, треба да се објави повик за доставување коментари за документите, со 

електронски и поштенски адреси каде ќе можат да се испраќаат коментарите. 

Истовремено, треба да се организира и јавна расправа како дел од процесот на 

обелоденување на ОВСАЖС, ПУЖССА и на Плановите за управување со работите од 

културното наследство. Јавната расправа треба да се одржи во засегнатата општина. 

Освен објавувањето на повикот за јавни расправи на интернет страниците на КЗПВЕП и 

на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и во службените весници, треба да 

се преземе проактивен пристап кој подразбира испраќање покани до проминентни 

чинители во туризмот, НВО што се активни во засегнатото подрачје и до потенцијално 

погодените општини. Записникот од јавната расправа, кој треба да содржи примерок од 

поканите, список на учесници, како и резиме на добиените коментари, треба да се вметне 

во конечната верзија на обелоденетиот документ, кој исто така треба да ги одразува 

соодветните коментари. 

Постапката за обелоденување на Листите за проверка на ПУЖССА е поедноставна. 

Листата за проверка на ПУЖССА треба да се објави на интернет страниците на КЗПВЕП 

и на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и на интернет страниците 

на засегнатите општини каде што треба да остане најмалку 14 дена. Исто така, треба да 
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биде на располагање, во печатена форма, и во просториите на КЗПВЕП и во засегнатите 

општини и/или центрите на планските региони. По објавувањето, треба да се објави 

повик за доставување коментари за документите, со електронски и поштенски адреси 

каде ќе можат да се испраќаат коментарите. Записникот од јавната расправа (собрани 

коментари и прашања), кој треба да содржи основни информации за местото, список на 

учесници и резиме на добиените коментари, треба да се вметне во конечната верзија на 

обелоденетиот документ, кој исто така треба да ги одразува релевантните коментари. 

1.4 ОПШТИ ПРИНЦИПИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

Подолу се дадени неколку општи правила за финансирање што барателот треба да ги 

има предвид при подготовката на буџетот за предложениот потпроект. 

a) Некумулативно доделување 

Барателите треба веднаш да го информираат ПЛРК доколку постојат повеќекратни 

барања и повеќекратни/комплементарни грантови во врска со истата активност и 

доколку го доставиле истиот предлог потпроект и до други донатори за финансирање. 

Барателот треба да информира и за изворите и износите на средства што ги добил или 

побарал од ЕУ за истата активност или дел од активност. Барателите треба да назначат 

доколку добиваат средства од ЕУ во текот на финансиската година во која се одвива 

активноста. Истите трошоци (за истиот потпроект) не можат да се финансираат двапати 

од страна на буџетот на ПЛРК под никакви околности. 

b) Неретроактивност 

Не може да се додели Подгрант ретроспективно за веќе завршени активности. Само 

трошоците поврзани со подготвувањето на техничка документација можат да се 

прикажат како дел од придонесот на корисникот како непарични средства (за кој 

непаричен придонес е дозволен), во случај ако се достави придружна документација и е 

во согласност со важечките национални законски прописи. 

c) Расходи на потпроектите 

Корисникот треба да потврди дека средствата од Подгрантот ќе се користат исклучиво 

за финансирање на расходите кои, освен доколку не е поинаку предвидено во Договорот 

за подгрант, ги задоволуваат следниве критериуми: 

• Настанати се во текот на потпроектот, како што е назначено во Договорот за 

подгрант, 

• Назначени се во проценетиот буџет на предложениот потпроект; 

• Поврзани се со содржината на потпроектот што е одобрен, во согласност со 

описот на активноста (планот за имплементација, приложен во Договорот за 

подгрант); 

• Можат да се утврдат и верификуваат;  
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• Разумни се, можат да се образложат и се во согласност со принципите на 

издржаното финансиско управување, особено во однос на економичноста и 

ефикасноста.  

d) Неквалификувани трошоци за сите видови Подгрантови (расходи кои 

нема да бидат земени предвид за финансирање) 

Ова се трошоци што се сметаат за неквалификувани и, според тоа, нема да бидат земени 

предвид за финансирање од буџетот на ПЛРК: 

• ДДВ платен од страна на јавните органи; 

• ДДВ и други даноци; 

• Поврат на капитал; 

• Долг и надоместоци за сервисирање на долгот; 

• Провизии за загуби или долгови; 

• Камати што се должат;  

• Сомнителни долгови; 

• Загуби поврзани со девизниот курс, надоместоци и казни; 

• Трошоци за трансфер од ПЛРК кои ги наплаќа банката на корисникот; 

• Трошоците кои корисникот ги пријавил во рамките на друга активност за која 

добива грант финансиран од буџетот на ЕУ, особено индиректни трошоци7 

нема да се признаат во рамките на грантот за активност доделена на 

корисникот, за која тој веќе добива оперативен грант финансиран од буџетот 

на ЕУ во текот на предметниот период; 

• Прекумерни односно несовесни трошоци; 

• Плаќања на вработени во јавни институции; 

• Сите други трошоци кои се наведени како неквалификувани во повикот за 

предлози 

 

Корисникот може да одлучи да ги одржува и финансира овие трошоци од сопствени 

ресурси, но истите нема да бидат земени предвид како квалификувани трошоци.  

1.4.1  Продолжување на роковите на повиците 

ЕСП, по консултација со КЗПВЕП и Светската Банка, го задржува правото да го 

продолжи рокот на повиците поради непредвидени околности. 

                                                 

7 Индиректни трошоци се трошоци што не можат да бидат директно припишани на одредена ставка (како 

што се конкретен проект, објект, функција или производ).  
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1.5 МЕХАНИЗАМ ЗА ПОПЛАКИ  

Поплаки се прашања, грижи, проблеми или побарувања (согледани или реални) кои 

одреден поединец или пак група од заедницата ги упатува до одредена компанија или 

изведувач за да бидат решени. Луѓето погодени од проектот, како и правните лица 

погодени од проектот можат да поднесат поплаки директно до ЕСП и/или до Корисникот 

на хартија, по електронска пошта или пошта (пример за образец за поплаки е даден во 

Анекс 6), како прелиминарен вонсудски степен за пријателско прегледување и 

порамнување, со учество на ЕСП и на Корисникот.  

Корисникот треба да ја извести, во писмена форма, ЕСП за секоја поплака (вклучувајќи 

и копија од оригиналниот образец за поплаки). Секоја поплака се запишува во 

регистарот со следниве информации: 

• Опис на поплаката, 

• Датум на потврдата испратена на подносителот дека поплаката е примена,  

• Опис на преземените акции (истрага, поправни мерки) и  

• Датум на решавање и затворање/доставување на повратно мислење до 

подносителот на поплаката.  

Сите поплаки се запишуваат во регистер и им се доделува бројче, се потврдуваат во рок 

од седум (7) дена и се следат до нивното затворање. ЕСП треба да ги преземе сите 

разумни напори за да ја реши поплаката откога ќе дознае за истата. Ако ЕСП не е во 

можност да ги реши покренатите прашања со непосредни корективни мерки, тогаш 

треба да се утврди долгорочна корективна мерка. Подносителот на поплаката ќе биде 

информиран за предложената корективна мерка и понатамошните корективни мерки во 

рок од 15 дена по приемот на поплаката. 

Ако ЕСП не е во можност да го реши конкретното прашање покренато со механизмот на 

поднесување на поплаки или ако не е потребно да се преземат никакви мерки, тогаш 

ЕСП треба да достави детално објаснување/образложение зошто прашањето нема да се 

решава. Во одговорот, исто така, треба да има и објаснување за тоа како 

физичкото/правното лице кое ја поднело поплаката може понатаму да постапува со 

поплаката доколку исходот не е задоволителен. 

Во случај на жалби (поплаки) кои се однесуваат на процесот на избор на корисници на 

подгрантови (по писмено известување за одлуката на Техничкиот комитет во врска со 

барањето, каде се наведени причините за одбивање), Барателите треба да го употребат 

истиот образец за поплаки даден во Анекс 6. Група за поплаки, составена од Техничкиот 

комитет и делегирани членови од ЕСП и КЗПВЕП ќе изврши преглед на поплаката (дали 

поплаката се однесува на процесот на поднесување на барање, евалуацијата и изборот 

на целосни предлози на потпроекти) во однос на критериумите за избор утврдени во овој 

Прирачник за грантови. Групата за поплаки треба да даде писмен одговор во рок од 15 

дена од регистрирањето на поплаката.  
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Применувањето на механизмот за пријателско решавање не го спречува оштетеното 

лице (субјект) да побара судска правда во кој било дел од процесот. Поплаките треба да 

се испраќаат на адресата наведена подолу. 

Информации за контакт: 

Единица за спроведување на проектот 

Проект за локална и регионална конкурентност 

Ул. Мирослав Крлежа бр. 60/1, 1000 Скопје 
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ДЕЛ II ИНВЕСТИЦИИ ВО ИНФРАСТРУКТУРА ПОВРЗАНА СО 

ТУРИЗМОТ И ПОВРЗУВАЊА ВО ДЕСТИНАЦИИТЕПОТКОМПОНЕНТА 

3.1: ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Инфраструктурни инвестиции: Цели на грантовите: Оваа поткомпонента ќе финансира 

потпроекти за туристички производ и придружна инфраструктура, кои се од критично 

значење за надградувањето на квалитетот на туристичките атракции, локации и општото 

искуство на посетителите. Со потпроектите треба да се надминат недостатоците 

утврдени во планот (плановите) за развој на дестинациите (вклучувајќи ги тука и 

развојните планови кои се однесуваат на сите дестинации и плановите кои се однесуваат 

на специфични недостатоци на дестинации). Квалификуваните активности за 

инфраструктурни потпроекти вклучуваат интервенции за подобрување на физичката 

состојба на туристичките атракции, пристап до локациите со природното и културното 

наследство и придружната техничка помош како што е унапредување и брендирање на 

дестинации и локации, итн. Предложените активности на потпроектот за овој вид 

подгрантови мора да вклучуваат најмалку 60% градежни работи и/или набавка на 

машини за градежни работи, опрема, возила или други стоки што ќе поддржат 

инвестиции поврзани со инфраструктурата, а само мал процент треба да оди на меки 

мерки. Изборот на инфраструктурни потпроекти ќе се врши по пат на конкурентен и 

транспарентен процес. Барања може доставуваат општините, регионалните развојни 

центри или други јавни установи со најмалку 10 проценти кофинансирање. 

Инфраструктурните потпроекти треба да придонесат за подобрување на искуството на 

посетителите и, на тој начин, да го поттикнат развојот на дестинацијата и бизнисот, 

вклучувајќи создавање нови работни места, привлекување на нови туристи, зголемување 

на трошењето по глава на турист, бројот на ноќевања на посетителите, зголемување на 

приходите и даноците генерирани од активностите поврзани со туризмот.   

Инвестициите треба да се насочат кон спроведување на интегриран пристап кон 

надградувањето на локациите и подобрено управување со локациите во приоритетните 

локации со културно, историско и/или природно наследство, како и инфраструктурата 

поврзана со туризмот, врз основа на постоечките односно потенцијалните туристички 

производи. 

2.1 АКТИВНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ФИНАНСИРААТ СО ОВОЈ ДЕЛ ОД 

ПОТКОМПОНЕНТАТА 

Квалификуваните инвестиции вклучуваат интервенции насочени кон надминување на 

утврдените недостатоци во сите или во конкретни дестинации, во зависност од целите 

на повикот. 

 

Примери на можни видови проекти за Подгрантови за инфраструктура, но не ограничени на: 
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1.  Мапирање и надградување на патеките за пешачење и возење велосипед; 

2.  Рехабилитација на општинската и комуналната инфраструктура поврзана со туризмот; 

3.  Патокази и информации за посетителите; 

4.  Подобрување на јавните простори и објектите од културното наследство; 

5.  Изградба или рехабилитација на киосците и канцелариите за туристички информации; 

6.  Реставрација на локациите со културно и природно наследство, како и на традиционални и 

историски значајни објекти (објекти со историска вредност и/или традиционална архитектура); 

7.  Подобрување на пристапните патишта до локациите и туристичките атракции, опремата за 

транспорт, пејзажното уредување и јавното паркирање; 

8.  Промоција и брендирање; 

9.  Други видови потпроекти што придонесуваат за исполнување на целите на повикот и што 

покажуваат дека ги пополнуваат недостатоците утврдени во Планот за развој. 

 

Табела 3: Квалификувани теми и видови проекти за инвестициски грантови 

2.2 СПИСОК НА НЕКВАЛИФИКУВАНИ АКТИВНОСТИ 

Нема да се финансираат потпроекти определени во А категорија согласно со политиките 

за заштита на СБ (види дел 1.3). Понатаму, нема да се финансираат потпроекти што 

влијаат врз шумите, ниту проекти што влијаат врз употребата на пестициди или 

меѓународни води, во согласност со Рамката за управување со животната средина 

(РУЖС) и активираните политики за заштита на СБ. Повеќе информации се дадени во 

деловите 1.3 и 1.4 од овој Прирачник за грантови.. 

Во договор со Примателот и согласно со политиките на СБ, следниве активности НЕМА да бидат 

поддржани од страна на проектот: 

 

1 Инвестиции во рамките на означените „Особени туристички развојни зони“; 

2 Нова градба8 или значителни инвестиции во генерална општинска инфраструктура (што може 

да се финансира во рамките на други постоечки проекти) ; 

3 Под-подгрантови (примателот на подгрант не може да дејствува како финансиски посредник и 

да ги користи подгрантовите за понатамошно финансирање на други корисници); 

4 Проекти што најверојатно ќе имаат значителни штетни влијанија врз животната средина, кои се 

чувствителни, разновидни или невообичаени и можат да имаат влијание на област поширока од 

локациите, или објекти каде што се вршат физички работи; 

5 Инвестиции во определени заштитени области, кои би имале негативни влијанија врз 

природните и критичните живеалишта и видови; 

                                                 
8 Нова градба се дефинира како нова структура или објект што зафаќа претходно неразвиено земјиште. Новата градба 

исклучува и може да се финансираат следните активности: 

• Секое додавање во висина или доградба како што е дефинирано во Законот за градење; 

• Реконструкција, адаптација, реставрација, реновирање, времени објекти и урбана опрема, како што е 

дефинирано во Законот за градење; 

• Објекти од типот вклучен во дефиницијата за „времени објекти“ во Законот за градење, дури и ако тие не се 

наменети да бидат времени по природа. 

• Поплочување или подобрување на постојните објекти, како што се паркинзи, пристапни патишта, патеки, 

итн.; 

Понатаму, сите потпроекти мора да се усогласат со барањата за заштита на ПЛРК како што е наведено во Прирачникот 

за грантови и Рамката за заштита на животната средина. Ова може да резултира со ограничувања што го надминуваат 

опсегот на дефиницијата погоре. 
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6 Активности кои имаат влијание врз ранливи екосистеми, објекти/активности за обложување и 

коцкање, важни живеалишта и зелени полиња од исклучителна естетска вредност; 

7 Пуштање на генетски изменети организми во природната животна средина; 

8 Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди; 

9 Риболов со рибарски мрежи во морска средина; 

10 Складирање, третман и отстранување на опасен отпад; 

11 Активности што предвидуваат пренамена на шуми, блатишта и алпски/субалпски ливади; 

12 Трговија со диви животни и производи од диви животни забранети во рамките на конвенцијата 

ЦИТЕС 

13 Други работи вклучени во стандардната негативна листа на Светската Банка, вклучувајќи: 

• Производство на опрема и апарати кои содржат хлорофлуоројаглероди и други 

супстанции регулирани со протоколот од Монтреал, 

• Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (ПХБ) 

повеќе од 0,0005% според тежина, 

• Производство, третман и отстранување на радиоактивни производи, 

• Производство на производи кои содржат азбест, 

• Нуклеарни реактори и нивни делови, 

• Тутун, преработен или непреработен, 

• Машинерија за преработка на тутун и 

• Производство на огнено оружје 

• Дестилиран алкохол за пиење. 

 

Табела 4: Активности кои НЕМА да бидат поддржани од страна на проектот 

2.3 КОРИСНИЦИ 

Општините (поединечно или во групи), регионалните центри за развој и јавните 

установи дефинирани во Законот за јавни установи (Службен весник на Република 

Македонија, број 32/05) поврзани со културното наследство и туристичката 

инфраструктура во земјата, можат да аплицираат за финансирање во рамките на 

поткомпонентата 3.1. Управниот одбор на ПЛРК е составен од девет претставници од 

следниве институции: КЗПВЕП, Секретаријатот за европски прашања, Министерството 

за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за локална 

самоуправа, Министерството за финансии, Министерството за култура, Министерството 

за животна средина и просторно планирање и Агенцијата за промоција и поддршка на 

туризмот. Институциите застапени во управниот одбор на ПЛРК не можат да 

аплицираат. Сепак, членовите на Управниот одбор можат да аплицираат само како 

поединци ако членот се откаже од членството во управниот одбор и добие писмено 

одобрение од институцијата што го застапува. Странските лица, кои не се регистрирани 

во Македонија, не можат да аплицираат самостојно, ниту да аплицираат како партнери 

со македонски ентитет на повикот за предлози на ПЛРК. Барателите можат да 

достават/спроведат изразување на интерес и предлог за потпроект самостојно, заедно 

или во партнерство со други јавни или приватни субјекти. Сите општини и јавни 

субјекти се квалификувани, под услов да можат да ја покажат вредноста на нивните 

потпроекти за развојот на релевантна дестинација, како и неговата конзистентност со 

релевантните планови за развој. Со цел да се спроведе интегриран пристап кон 

надградбата на дестинациите, изразувањето интерес и предлогот за потпроекти може да 
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се однесуваат на тековни или предложени (пот)проекти кои ги спроведуваат други 

чинители и со кои предложениот потпроект би бил комплементарен.  

2.4 ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПОТПРОЕКТОТ 

Потпроектот и неговиот буџет треба да бидат дизајнирани така што ќе предвидуваат 

завршување во рок од 12 месеци од датумот на потпишување на соодветниот Договор за 

подгрант. Продолжувањето на времетраењето на проектот најчесто не е дозволено. Нема 

да се прифатат барања за потпроекти кои предвидуваат подолг временски период на 

спроведување отколку периодот наведен во повикот за предлози. Првата активност 

според распоредот и според договореното во планот за имплементација (процесот на 

наддавање) треба да започне во рок од 1 до 3 месеци по потпишувањето на конкретниот 

Договор за подгрант. Сите активности и работи на доделените потпроекти од минатиот 

повик за предлози треба да бидат завршени до ноември 2019 година. 

2.5 ШЕМА НА ГРАНТОВИ 

Предложената шема на грантови за поткомпонентата 3.1 на ПЛРК е до 1 милион евра по 

единечен барател кој е субјект од јавниот сектор или општина и до 3 милиони евра кога 

неколку општини или субјекти од јавниот сектор аплицираат заедно. Субјектот од 

јавниот сектор може да аплицира во партнерство со други два вида подгрантови кои се 

достапни преку оваа шема на грантови: организации од туристичкиот сектор и даватели 

на услуги за обуки/образовни услуги и/или субјект од приватниот сектор, но 

максималната побарана сума за подгрантови мора да биде во рамките на горните 

граници на секој вид подгрант и нивниот соодветен процент за кофинансирање. 

Минималниот баран лимит за подгрант за инвестиции во инфраструктура е 100.000 евра. 

(Се напоменува дека овие ограничувања може да се прилагодат во текот на 

спроведувањето на ПЛРК и на последователните Подгрантови врз основа на 

искуството). За да се обезбеди влијание и сопственост, инвестициските насоки бараат 

парично или непарично кофинансирање најмалку 10 проценти од износот на бараниот 

подгрант. Вредноста на непаричниот придонес треба да ја потврди овластен проценител. 

Барателот може да ги вклучи трошоците за подготовка на техничка документација како 

дел од својот непаричен придонес според тековната пазарна вредност и поткрепени со 

фактури. 
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2.6 ДЕТАЛНИ  

2.7 ПОСТАПКИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА БАРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ПОДГРАНТОВИТЕ, КЛУЧНИ ОДГОВОРНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ 

РАМКИ 

Може да има продолжување на наведените рокови заради природата на предложените потпроекти за кои 

се потребни консултации со КЗПВЕП и СБ и/или за кои се потребни теренски посети. 

 

 

Циклус на потпроектот 

Индикативни 

рокови 

(календарски 

денови) 

Одговорности 

1 Таргетирање и комуникација 20 денови ЕСП 

2 Претставување на Плановите за развој 10 денови ЕСП 

3 Информативен состанок 10 денови ЕСП 

4 
Издавање на Повик за предлози 

Повик за изразување на интерес (ИИ); 
45 денови 

 

ЕСП 

5 
Доставување на ИИ вклучувајќи и Прашалник за 

заштита на животната средина 
1 ден Баратели 

6 
Прв скрининг и издавање на Извештај за скрининг 

на животната средина 
21 денови ЕСП 

7 

Информирање на квалификуваните баратели за 

отворањето, административната проверката и 

проверката за квалификување на изразувањето на 

интерес 

Покани за доставување на целосно барање;   

7 денови ЕСП 

8 Работилница за целосниот предлог; 15 денови ЕСП 

9 
Доставување на ОЖС/ОВСАЖС со ПУЖССА до 

ЕЖС и СБ за прегледување и одобрување. 

45 денови по 

поканата за целосен 

предлог 

Баратели 

10 
Добивање на одобрение од ЕЖС и СБ за проекти 

од Б+ категорија. Завршени јавни расправи. 

60 денови по  

поканата за целосен 

предлог 

Баратели 

11 Доставување на целосен предлог; 

70 денови по 

поканата за целосен 

предлог 

Баратели 

12 
Административна проверка на пакетот со 

целосниот предлог 
7 денови ЕСП 

13 
Евалуација и избор од страна на Техничкиот 

комитет; 
10 денови Техничкиот комитет 

14 Извештај до КЗПВЕП 5 денови ЕСП, Технички комитет 

15 Преглед и одобрување од страна на КЗПВЕП 10 денови КЗПВЕП 

16 
Одобрение од Светската Банка за највисоко 

рангираните потпроекти; 
10 денови Светска Банка 

17 
Известување за доделување односно 

недоделување; 
7 денови ЕСП 

18 
Потпишување на Договорот за подгрант кој 

содржи ПУЖС, доколку е Б категорија; 

Најмногу 1 месец од 

известувањето 

ЕСП и корисникот на 

потпроектот 

19 
Имплементација и мониторинг на Потпроектите. 

Извештаи за напредок; 
До 15 месеци 

ЕСП и корисникот на 

потпроектот 
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20 
Промоција на Потпроектот во согласност со 

Правилата за видливост 

Постојано во текот 

на спроведувањето 

на проектот 

ЕСП и корисникот на 

потпроектот 

 

Табела 5. Циклус на потпроектот 

 

ЕСП ќе спроведе јавен и конкурентен процес за избор на потпроектите кои ќе добијат 

грантови. Процесот треба да се спроведе во неколку клучни чекори, и тоа: 

2.7.1  Таргетирање и комуникација 

Комуникацијата треба да биде во согласност со процесот на управување со 

дестинацијата и да биде изложена во комуникациската стратегија и планови. ЕСП ќе 

подготви комплет материјали што ќе се користат за досегнување и информирање на сите 

чинители за компонентите на грантовите. ПЛРК треба да користи најразлични 

механизми кои му се на располагање: интернет страницата на ЕСП, информативни сесии 

и работилници, процесот за управување со дестинацијата воспоставен во дестинациите 

(што треба да добие поддршка преку компонента II), медиумска промоција, електронска 

пошта, пошта, телефон, итн. Сите релевантни документи треба да се објават на интернет 

страницата на ЕСП. Комуникацијата со сите квалификувани корисници треба да биде 

опишана во комуникацискиот план на ПЛРК и во согласност со Правилата за видливост. 

Процесот на таргетирање и комуникации за целото времетраење на проектот за ЛРК ќе 

го спроведува ЕСП со поддршка, ако е потребно, пр. преку поддоговор со изведувач за 

видливост и промоција. 

2.7.2 Претставување на Плановите за развој 

Плановите за развој се основа за разработка на предлози за потпроекти. Во плановите за 

развој се претставени општите недостатоци што се однесуваат општо на дестинациите, 

како и специфични недостатоци за дестинациите. Општите недостатоци не се особени за 

дадена дестинација ниту им е потребно ниво на поддршка надвор од дестинацијата и 

влијаат на најголем дел од дестинациите (од 10-те дестинации опфатени со ПЛРК). 

Недостатоците кои се однесуваат на конкретна дестинација се специфични за дадена 

дестинација и се развиени за секоја од десетте приоритетни дестинации, опишани во дел 

1.2 на овој Прирачник за грантови. Претставувањето на плановите за развој треба да се 

спроведе во секоја дестинација посебно и тие треба да се објават на интернет страницата 

на ПЛРК. Планот за развој ги претставува приоритетните сегменти и препораки на ниво на 

дестинација, кои треба да бидат опфатени во предлозите за потпроекти. Плановите за 

развој треба да им бидат доставени и објаснети на сите заинтересирани чинители. 

Плановите за развој со специфични недостатоци и неспецифични недостатоци кои се 

однесуваат на дестинации ќе бидат дел и од процесот за управување со дестинација во 

Компонента 2. 
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2.7.3 Информативни состаноци 

Пред објавувањето на повикот, треба да се организираат информативни состаноци со 

потенцијалните корисници. На овие состаноци ќе им биде претставен и објаснет 

процесот и постапките за поднесување на барања за претстојниот повик на 

потенцијалните баратели. Вакви состаноци треба да се организираат во секоја од 10-те 

дестинации, а потенцијалните корисници да бидат поканети за да им се претстават 

информации за спецификите на проектот, условите за учествување, постапките и 

обрасците на документите. Треба да се подготват и достават информации до сите 

заинтересирани баратели, кои ќе ги насочуваат низ процесот на поднесување на барање. 

Комплетот обрасци ќе биде претставен и детално објаснет, како и критериумите за 

квалификување, и истите ќе бидат објавени на интернет страницата на ПЛРК. 

2.7.4 Повик за предлози 

ЕСП го подготвува и издава јавниот повик за предлози во кој јасно ќе бидат наведени 

целите и потенцијалните корисници на повиците. Повикот за предлози треба да се објави 

во најмалку три национални весници како и на интернет страницата на ПЛРК. Во секој 

повик треба јасно да се наведе дека е составен од две фази: Изразување интерес (прва 

фаза) и Целосен предлог (втора фаза) за барателите кои ја поминале проверката за 

квалификација за Изразување интерес. Роковите за поднесување на барањата за секој 

фаза треба да бидат јасно наведени во јавниот повик за поднесување на предлози. 

Наведениот датум во јавниот повик ќе се смета за краен рок за доставување барања по 

пошта, а работното време на ПЛРК (до 16:30 часот) ќе се следи ако барањата се достават 

директно во канцеларијата. Сите барања треба да се достават на англиски и на 

македонски јазик, во печатена форма (оригинал) и дигитална копија (УСБ или ЦД) во 

Word формат, а потенцијалниот корисник ја презема одговорноста дека приложената 

печатена копија и дигиталната копија се идентични. Барањата доставени по електронска 

пошта ќе се сметаат за неприфатливи. Барателот може да аплицира со различни 

потпроектни предлози по повик, но само еден потпроект може да биде одобрен за 

финансирање по повик. Барателот не смее да достави ист предлог за потпроект повеќе 

од еднаш по еден јавен повик, без оглед на тоа дали барањето го предложил сам или во 

партнерство. Во текот на времетраењето на целиот проект ќе се спроведат неколку 

циклуси на повици. 

2.7.5 Изразување интерес  

За изразувањето интерес (ИИ) треба јасно да се наведат сите критериуми за 

квалификација за потпроекти (види Табела 6), како и критериумите за потенцијалните 

корисници (во согласност со критериумите наведени во овој Прирачник за грантови). 

Целиот пакет на потребна документација, вклучувајќи го и образецот за Изразување 

интерес (види Анекс 1) и Листата за проверка за ИИ (види Анекс) се дел од овој 

Прирачник за грантови. Сите документи и обрасци треба да се достават до сите 

заинтересирани баратели и да се објават на интернет страницата на ПЛРК. Целиот пакет 

за ИИ што треба да го достават заинтересираните баратели вклучува: 
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• Изјава на барателот со потпис и печат; 

• Целосно пополнет образец за Изразување интерес; 

• Во случај на партнерство, потпишано писмо за намери помеѓу партнерите (со 

јасно дефинирани улоги и одговорности); 

• Решение за регистрација на барателот од Централниот регистер на Република 

Македонија, не постаро од 6 месеци, од каде може да се види правниот статус на 

барателот; 

• Пополнет Прашалник за заштита на животната средина. 

Доставување на Изразувањето интерес 

Барателите имаат 45 дена (почнувајќи од датумот на објавување на Повикот за 

доставување на предлози) за подготовка на Изразувањето интерес, кое треба да содржи 

општ опис на нивниот потпроект, како и пополнет комплет обрасци кои се дел од овој 

Прирачник за грантови, вклучувајќи ја и Листата за проверка за оцена на животната 

средина. Во текот на повикот, сите потенцијални баратели можат да побараат 

појаснувања од ЕСП на ПЛРК по електронска пошта, не подоцна од 14 календарски 

денови пред истекот на рокот за поднесување на Изразувањето интерес. Сите прашања 

и одговори треба да се објават на интернет страницата на ПЛРК. Одговорите треба да се 

достават најдоцна 7 дена пред истекот на рокот за поднесување на Изразувањето 

интерес. Тимот на ЕСП не презема обврска да дава објаснувања на прашања поставени 

по истекот на овој рок. 

Скрининг на Изразувањето интерес од страна на ЕСП 

ЕСП прво ќе направи административна проверка на поднесените пакети за ИИ за да 

потврди дали: 

• Барањето е доставено пред истекот на рокот за поднесување; 

• Пакетот за ИИ е целосен и не недостасуваат информации и документи. 

Не се прифаќа никакво дополнително доставување на документи по утврдениот рок за 

ИИ во повикот за предлози. Барателите кои нема да ја поминат административната 

проверка нема да можат да продолжат понатаму со следната фаза на подготовка на 

Целосен предлог и автоматски ќе бидат одбиени.  

Откако барањата ќе ја поминат административната проверка, ЕСП ќе направи прв 

скрининг на Изразувањата интерес врз основа на следниве критериуми за 

квалификација: 

• Барателите мора да бидат Општини, регионални плански центри или друг вид 

јавни установи од земјата, согласно со дефиницијата во дел 2.2.4 (барателите 

треба да ги исполнуваат критериумите за правен статус); 

• Активноста на предложениот потпроект да не е на негативниот список на 

активности во рамките на Дел 2.2.3 и да може да се финансира со овој дел од 

поткомпонентата; 
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• Предлог потпроектот на барателот да таргетира најмалку една од десетте 

дестинации утврдени во повикот;9 

• Предлог потпроектот треба да е кохерентен во однос на надминувањето на 

недостатоците/потребите утврдени во Плановите за развој и наведени во целите 

на повикот; 

• Активноста на предложениот потпроект да нема добиено средства од други 

извори за истите предложени активности; 

• Предлогот на барателот вклучува најмалку 60% градежни работи (и/или машини 

за градежни работи, опрема, возила, итн.) од бараниот износ за Подгрант. Сите 

претходно споменати ставки треба да бидат поврзани со проектните активности. 

• Според РУЖС, предлогот на Барателот да припаѓа на проекти од Б или В 

категорија, утврдени како такви во согласност со политиките за заштита на 

животната средина на СБ (проектите од А категорија нема да се квалификуваат 

за финансирање) и да не е исклучен според генералните политики на групацијата 

СБ (наведени во табела 4, дел 2.2.3) 

Ако одговорот на некоја од погоре наведените побарани информации е НЕ, барањето ќе 

биде одбиено само врз таа основа и истото нема понатаму да се разгледува.  

ЕСП треба да ја применува следнава листа за проверка на критериумите за 

квалификација, за да ја потврди нивната усогласеност со критериумите за 

квалификација: 

ПЛРК - критериуми за квалификација во фаза на ИИ: 

 
Активност 

Листа за 

проверка 

1 
Барателот припаѓа на списокот на квалификувани корисници/ги исполнува 

критериумите за правен статус 

 

2 
Предложената активност не е на негативниот список на активности, според 

табела 4; 

 

3 
Предлогот на барателот таргетира најмалку една од дестинациите наведени во 

повикот 

 

4 

Предлогот на барателот вклучува најмалку 60% градежни работи или машини 

за градежни работи, опрема, возила, итн. од бараниот износ за Подгрант. Сите 

претходно споменати ставки треба да бидат поврзани со проектните 

активности. 

 

5 

Проектот придонесува да се пополнат А) недостатоците што не се однесуваат 

на конкретна дестинација утврдени во Планот за развој на туризмот или Б) 

недостатоците што се однесуваат на конкретна дестинација утврдени во 

Плановите за развој на туризмот за секоја од десетте дестинации што е/се цел 

на повикот 

 

6 

Јавните субјекти што се претставени во Управниот одбор на ПЛРК не се 

прифатливи; (членовите на УО на Проектот можат да аплицираат како 

поединци само ако членот се откаже од своето членство во УО. 

 

7 
Барателот нема добиено средства за истите активности предложени во 

предлог-проектот од други извори;  

 

                                                 
9 Треба да се нагласи дека барање може да поднесе барател од која било општина или јавна установа, под услов да 

покажат дека нивниот проект разработува утврден недостаток и се однесува на најмалку една од десетте дестинации. 
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8 
Пополнетиот Прашалник за заштита на животната средина потврдува дека 

проектот е во Б или В категорија на животната средина; 

 

 

Табела 6: Критериуми за квалификација  

Сите критериуми мора да бидат одговорени позитивно, во спротивно ИИ ќе биде 

одбиено. 

Постапки за скрининг на животната средина и социјалните аспекти за 

инфраструктурни потпроекти 

Главната цел на скринингот е да потврди дека спроведувањето на проектот е во 

согласност со политиките на Светската Банка за животната средина и социјалните 

аспекти, и со националните законски прописи. 

За потребите на градењето на капацитети на проектот во полето на заштитата на 

животната средина, ангажиран е Експерт за животна средина (ЕЖС) со полно работно 

време во текот на спроведувањето на проектот, како член на ЕСП. ЕЖС треба да направи 

скрининг на сите инфраструктурни (и други) потпроекти. Пред прегледот на животната 

средина, барателите треба да ги обезбедат потребните информации за животната 

средина и други информации за предложениот потпроект преку претходно подготвени 

обрасци дефинирани во РУЖС (Прашалникот во Анекс Б од РУЖС и Прилог 2 од ИИ 

на овој Прирачник за грантови). ИИ треба да содржи одреден степен на само-оцена, 

вклучувајќи скрининг на животната средина, категоризација на животната средина која 

определува дали потпроектот се квалификува, обем на оцената на животната средина, 

дозволи за градба и/или емисии, како и друга документација поврзана со животната 

средина, потребна за одобрување и имплементација на потпроектот. Потоа ЕЖС треба 

да направи скрининг и оцена на ИИ и да даде мислење и препораки за категоријата, како 

и потребната оцена на животната средина во Извештајот од скринингот (образецот е 

даден во Анекс В од РУЖС). Постапките за скрининг треба да вклучуваат постапки за 

категоризација, ревизија на документи и можеби теренска посета и интервју со 

барателот. Теренската посета во текот на постапките за скрининг и најдоцна до 

одобрувањето на ОЖС/ПУЖС, е задолжителна за проекти од Б+ категорија. Во случај 

постапката за скрининг да утврди работи на културното наследство и/или потреба за 

откуп на земјиште, треба да се ангажира експерт за културно наследство/социјални 

аспекти, кој ќе ја координира својата работа со ЕЖС. 

Освен тоа, ЕСП треба да формира и Тим за надзор на скринингот (ТНС) составен од 

експерти со различни квалификации, координиран од страна на Фокусната точка за 

животна средина. Целта на ТНС е да врши надзор над скринингот на проектот врз основа 

на критериумите и релевантните законски прописи (не само за животната средина - пр. 

според националниот Закон за градење, секој инфраструктурен проект е предмет на 

надзор). Откако Експертот за животна средина ќе го достави Извештајот за скрининг, 

ТНС ќе го прегледа, дискутира и, ако е потребно, ќе го надополни/ревидира процесот на 

скрининг и ќе даде конечна препорака за одобрување на КЗПВЕП. 
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Специјалистот за животна средина од Светската Банка тесно ќе соработува со Експертот 

за животна средина и Фокусната точка за животна средина во текот на скринингот и 

категоризацијата на потпроектите, во текот на фазата на ИИ, давајќи помош и совети. 

Конечниот Извештај од скринингот се доставува до Барателот и до ЕСП (КЗПВЕП) и 

може да се сподели со Светската Банка како дел од процесот на Банката за издавање на 

одобрение. 

ЕЖС во координација со ТНС е одговорен за надзорот на животната средина на сите 

потпроекти финансирани од ПЛРК, особено на проектите од компонентата 3.1. Целта на 

овој тим за надзор и ЕЖС е да го контролира процесот на имплементација на 

потпроектите и да ја известува ЕСП за сите потребни прашања. 

По завршувањето на скринингот, ако добијат информација дека се квалификувани и 

покана за поднесување на целосен предлог, Барателите треба да започнат со подготовка 

на бараната ОЖС за потпроекти од Б категорија. 

Информации до квалификуваните и одбиените баратели кои доставиле ИИ 

По завршувањето на проверката за квалификација на ИИ, ЕСП треба писмено да ги 

информира квалификуваните баратели во рок од 7 дена. Квалификуваните баратели ќе 

бидат поканети да изготват целосни предлози за потпроекти во предвидената временска 

рамка како што е опишано во табелата за циклус на потпроектот (70 денови). ЕСП 

подготвува сумарен список и ги известува КЗПВЕП и Светската Банка за сите добиени 

ИИ, вклучително дали ја поминале административната проверка, или не. 

Барателот чиешто Изразување интерес не ги исполнило критериумите за квалификација 

ќе биде информиран, во писмена форма, преку електронска пошта, а потоа и со 

официјално писмо од страна на ЕСП во рок од 7 дена по завршувањето на проверката за 

квалификација на ИИ. Причините поради кои не е прифатен треба да бидат јасно 

наведени во писмото. 

2.8 ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ  

Сите квалификувани баратели имаат 70 денови да ги изготват своите целосни предлози 

за потпроекти. Точниот датум и временскиот рок за поднесување на целосните 

апликации ќе биде наведен во повикот за предлози и ќе биде објавен на интернет 

страницата на ПЛРК. Сите квалификувани баратели се советуваат да не чекаат до 

последниот ден за доставување на целосните барања. Целосните предлози доставени по 

рокот наведен во конкретниот повик нема да бидат прифатени.  

2.8.1 Работилница за целосни предлози на потпроекти 

Откога ќе се изберат и информираат квалификуваните потпроекти врз основа на 

поднесените ИИ, ЕСП ќе организира работилници за сите заинтересирани баратели, со 

цел да одговори на нивните прашања и да даде појаснувања во врска со подготвувањето 
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на целосните предлози за потпроекти. Ова ќе помогне да се минимизираат грешките во 

текот на подготвувањето на целосните предлози за потпроекти и ќе потврди дека сите 

потребни придружни документи и информации се доставени како дел од целосниот 

пакет на предлогот за потпроектот. Треба да се дадат јасни насоки за тоа како да се 

пополни секој образец за целосниот предлог, како и критериуми и насоки за барателите. 

По работилниците, ЕСП треба да биде на располагање на барателите за секаква помош 

или насоки што би им биле потребни во текот на подготвувањето на целосните предлози 

за потпроекти. Барателите можат да ги доставуваат своите прашања или барања за 

појаснување на целосните предлози на потпроекти до ЕСП преку електронска пошта, 

официјални писма или со директна посета во канцеларијата на ЕСП. 

2.8.2  Доставување на целосниот предлог  

ОЖС/ОВЖС со ПУЖС за сите проекти од Б категорија треба да бидат одобрени од 

страна на ЕЖС и Специјалистот за животна средина од Светската Банка, јавно 

обелоденети во согласност со националните регулативи и политиките на СБ и 

финализирани пред поднесувањето на конечниот предлог. 

Барањата за целосен предлог на потпроект мора да го следат образецот кој е даден во 

овој Прирачник за грантови (види Анекс 3). Барањето за целосен предлог ги содржи 

следниве документи: 

• Листа за проверка на сите доставени документи 

• Писмо за барање за целосен предлог 

• Дел 1: Профил на барателот 

• Дел 2: Профил на потпроектот 

• Дел 3: Бизнис план што се состои од следново: 

A) Капацитет на барателот  

Б) Релевантност вклучувајќи и План за имплементација, 

В) Очекувано влијание на потпроектот, 

Г) Буџет и финансии и 

Д) Одржливост; 

• Дел 4: Анализа на ризици 

• Дел 5: Поедноставен план за набавки 

• Дел 6: Документација за детална анализа на животната средина 

За сите погоре наведени делови се подготвени обрасци кои се дел од овој Прирачник за 

грантови. Заедно со поднесувањето на целосниот предлог на потпроектот, од барателите 

ќе биде побарано да ја достават и следнава придружна документација10: 

Прилог 1: Изјава за кофинансирање 

Прилог 2: Образец за придонес во непарични средства (ако е потребно)  

                                                 
10 ЕСП на ПЛРК го задржува правото да побара дополнителни документи и потврди, ако е потребно. 
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Прилог 3: Документи со кои се потврдува финансиската транспарентност и одговорност: 

докази дека јавната установа ги објавила своите финансиски извештаи и ревизорски 

извештаи (ако има такви) за изминатите две години на својата интернет страница (линк 

до интернет страницата); 

Прилог 4: Планиран буџет на барателот за претстојната година 

Прилог 5: Одлука на раководно тело на барателот (совет на општина, одбор на 

директори, управен одбор, итн.) усвоена за одобрување на финансискиот придонес за 

предложениот потпроект. 

Прилог 6: Кратка биографија на Координаторот/главниот координатор на потпроектот 

Прилог 7: Примерок од договорот за партнерство во случај на предлог доставен од 

повеќе субјекти  со кој се регулира идната соработка помеѓу партнерите (во согласност 

со националните законски прописи); 

Прилог 8: Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на предлогот 

за потпроект: 

• Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен предлог)  

• Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на користење 

поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

• Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни извештаи 

согласно со Законот за градење; (што треба да се достави во случај да се додели 

Подгрантот, најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант) 

• Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во предлогот (ако 

има, задолжителен за целосниот предлог); 

• Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита 

на културното наследство (да се достави во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант); 

• Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони (да се достават во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант); 

2.8.3  Бизнис план за целосниот предлог 

Бизнис планот што треба да се изготви во целосниот предлог и кој ќе биде предмет 

на евалуација од страна на техничкиот комитет ги содржи следниве делови: 

А) КАПАЦИТЕТ НА БАРАТЕЛОТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 

ПОТПРОЕКТОТ - 15% од вкупните бодови 

Барателот треба да покаже дека има богато, релевантно искуство во имплементација на 

проекти од сличен обем, вид на инвестиција и размер. Барателот треба да ги наведе 

најважните, релевантни проекти што ги спроведувал, да даде краток опис на проектот 
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во смисла на вид на проект, големина, обем и размер, како и да ги наведе резултатите од 

спроведуваните проекти. 

Барателите треба да покажат оперативен капацитет активно да учествуваат во 

спроведувањето на предложените активности и да назначат координатор на проектот кој 

ќе делува во својство на главно лице за контакт за сите прашања поврзани со проектот. 

Назначениот/избраниот Координатор на потпроектот треба да има соодветно искуство 

во имплементација на проекти и треба да наведе уште 3-5 релевантни проекти што ги 

спровел или учествувал во спроведувањето (вклучувајќи и во кое својство и каква 

позиција имал) и какви биле резултатите. 

Предложениот Координатор на потпроектот во фазата на ИИ може да се промени сега 

во фазата на Целосен предлог, бидејќи ова лице треба внимателно да се избере, да има 

искуство и да биде посветено на спроведувањето на потпроектот. Во исклучителни 

случаи, ако потпроектот е избран за финансирање, номинираниот Координатор на 

потпроект во Целосниот предлог може да се замени со друг Координатор на потпроект 

во текот на спроведувањето, но во секој случај, новиот Координатор на потпроект треба 

да поседува исто ниво на искуство и експертиза. Координаторот на потпроектот редовно 

ќе комуницира со ЕСП на ПЛРК, така што треба да се одржува неговата/нејзината 

достапност. 

Во случај кога двајца или повеќе корисници аплицираат заедно, треба да се назначи еден 

Главен координатор да ги претставува сите корисници. Таквиот координатор ќе биде 

одговорен за координирање на активностите на проектот и редовно ќе соработува со 

сите партнери и со ЕСП на ПЛРК за да обезбеди непречена имплементација на 

потпроектот. Овој дел ќе биде евалуиран и за тоа дали потпроектот е предложен во 

партнерство и поттикнува интегриран пристап. Барателите од јавниот сектор треба да 

достават информации за претходното финансиско работење и да достават линк до 

објавените финансиски извештаи за последните 2 години. 

Б) РЕЛЕВАНТНОСТ-35% од вкупните бодови 

Барателите треба да ја оправдаат потребата од потпроектот и неговата усогласеност со 

целта на повикот: имено, како предложениот потпроект ќе ги исполни недостатоците 

(неспецифични и специфични за дестинациите) утврдени во Планот за развој. Барателот 

треба да ја опише релевантноста и придобивките од предложениот потпроект за развој 

на туризмот на најмалку една дестинација или придобивките/релевантноста на повеќе 

од една дестинација. Треба јасно да покажува како предложениот потпроект ќе ја 

направи дестинацијата поконкурентна. Барателите треба да дадат повеќе увид во 

локацијата на потпроектот и нејзината привлечност од гледна точка на туризмот (дали е 

достапна, дали е лоцирана во постоечка или потенцијална област за посетители, итн.). 

Во овој дел треба да се претстави севкупната причина за имплементација на 

потпроектот, неговото влијание врз дестинацијата (дестинациите) и целната група. 

Севкупниот квалитет значи дека предложениот потпроект е разумен и реалистичен, дека 

предложените цели и активности можат да се постигнат. Ако потпроектот ги 
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разработува недостатоците на А) недостатоците што не се однесуваат на конкретна 

дестинација, треба јасно да објасни кои недостаток или недостатоци ќе ги разработува и 

да објаснат како; и која дестинација ќе има влијание од спроведувањето на потпроектот. 

Ако потпроектот ги разработува Б) недостатоците што се однесуваат на конкретна 

дестинација, треба јасно да дефинира кои приоритетни сегменти од пазарот ќе можат да 

ги привлечат поради активностите на потпроектот и како. 

Ќе се оцени изводливоста и техничката можност за имплементација на потпроектот (во 

смисла на тоа како предложениот технички дизајн се совпаѓа со планираниот буџет, 

временската рамка, дали овозможува остварување на очекуваните резултати, итн.).  

Наведениот опис на активностите мора да кореспондира со дадената техничка 

документација и да биде усогласен со извештаите за Оцена на животната средина 

(ОЖССА, ПЖССА и листата за проверка на ПУЖС). 

Техничкиот комитет ќе посвети посебно внимание на техничката документација и на 

комплетноста, и ќе се оценат реалните количества и единечни цени во предмер-

пресметката. Нема да се прифатат потпроекти со нецелосна техничка документација 

ниту со недоволно квалитетна техничка документација. 

Спроведувањето треба да се образложи во смисла на тоа каков вид на активности и 

работи (реставрација, обнова, изградба) ќе се изведуваат, имајќи ја предвид и 

адаптацијата на локациите, ако е потребна, како и распределените ресурси за 

исполнување на секоја од наведените активности, очекуваните резултати, проценетиот 

буџет и временската рамка (детален план за имплементација). Одредени предложени 

активности од фазата на ИИ може да се извадат, поради непредвидени проблеми, при 

подготовката на план на активности во фазата на Целосен предлог. Таа активност не 

може да се замени со никаква нова активност, ниту да се премести во оваа фаза и не е 

дозволено додавање активност/активности што не биле предмет на Скрининг на 

животната средина во фазата на Целосен предлог. Предложената промена не може да 

биде таква што ќе влијае на првичната категоризација и на нивото на ризик за 

потпроектот, или пак може да ги влоши условите во животната средина или да ги влоши 

потенцијалните влијанија врз животната средина. 

План за имплементација на потпроектот 

Планот за имплементација се наоѓа во Дел Б и е претставен во графичка (табеларна) 

форма како дел од образецот за барањето. Во него треба да се назначи редоследот на 

сите главни активности и постигнувања при спроведувањето, вклучувајќи и таргетирани 

датуми за почеток и крај на секој чекор. Планот за имплементација треба да прикаже 

логичен тек на чекорите, назначувајќи дека сите активности што треба да се изведат се 

внимателно обмислени од тековната до крајната состојба на проектот. 

В) ОЧЕКУВАНО ВЛИЈАНИЕ НА ПОТПРОЕКТОТ - 20% од вкупните 

бодови 
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Предложените потпроекти треба значително да ја зголемат атрактивноста и економските 

активности на утврдените дестинации. Барателот треба јасно да објасни каков би бил 

придонесат на влијанијата на предложениот потпроект врз дестинацијата во поглед на 

економските, општествено културните и влијанијата врз животната средина. Барателот 

треба да прикаже кои се очекуваните исходи за дестинацијата од спроведувањето на 

предложените потпроекти и како истите ќе придонесат за остварување на севкупните 

цели на плановите за развој. Тие ќе се оценуваат во поглед на: создавање на бизнис 

врски, зголемен број на туристи, зголемен број на ноќевања, создавање на партнерства, 

стимулирање на приватни инвестиции и создавање на работни места. Предложените 

потпроекти за туристичка инфраструктура во дестинациите се очекува значително да го 

стимулираат создавањето на работни места. 

Г) БУЏЕТ И ФИНАНСИИ - 20% од вкупните бодови  

Предлог буџет: Предложениот буџет треба да ги вклучува сите прифатливи трошоци на 

потпроектот засновани на предложените активности и планот за имплементација. 

Во предложениот буџет треба да се вклучат следниве трошоци: 

• за извршување на ПУЖС (проекти од Б категорија); 

• за Надзор на инфраструктурни активности (Консултантски услуги); 

За потпроекти од поткомпонентата 3.1 (инфраструктурни Подгрантови) оперативните 

трошоци не се поддржани за финансирање. Оперативни трошоци: изнајмување на 

канцеларија, сметки за комунални услуги, канцелариски материјали, патни трошоци, 

дневен надомест. 

Описот на сите ставки мора да е доволно детален и сите ставки треба да се расчленат на 

посебни ставки за секоја активност. Во најдобар интерес на барателот е да обезбеди 

реален и економичен буџет, бидејќи истиот ќе биде предмет на прегледување од страна 

на експертите на Техничкиот комитет. Проценетите трошоци треба да се пресметаат или 

врз основа на други слични проекти спроведени од барателот на Подгрант во таа област, 

т.е. пазарните услови, или пак норми и трошоци на единечни стапки за конкретен вид на 

работи врз основа на дизајнот и техничката документација за предложениот потпроект 

и соодветниот предмер-пресметка прилагодени со користење на пазарните услови.  

Во фазата на Целосен предлог, на барателите им е дозволено да направат корекција на 

предложениот буџет во фазата на Изразување интерес во рамки од 20-25%, но без да ги 

надминат границите на располагање на Подгрантот. Тие исто така можат да направат 

прераспределби меѓу буџетските линии во граници од 20% -25%. 

Очекуваниот буџет мора да: 

• Ги прикаже сите трошоци кои барателите сметаат дека се потребни за 

имплементација на Потпроектот и наведе различните видови ресурси и 

трошоците за истите (технички, административни итн.);  

• Биде доволно детален за да овозможи утврдување, мониторинг и контрола на 

предложените операции; 
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ПЛРК нема да финансира трошоци што се на списокот на неквалификувани трошоци, 

дефинирани во дел I. 5 Општи принципи на финансирање.  

Исто така треба да има и потврда за волјата на општинските администрации да го 

кофинансираат проектот со извори на финансирање кои што се дефинирани и потврдени 

(со писма за намери и/или потврда за соодветни ставки во општинскиот буџет доколку 

општината е барателот). Ако предлог потпроектот е поднесен од неколку субјекти, 

деталите за кофинансирањето треба да се утврдат помеѓу партнерите. 

Во овој дел, барателот треба јасно да покаже како планира да го кофинансира 

минималниот процент на бараниот подгрант за потпроект, што изнесува најмалку 10%, 

со парични, непарични средства или со парични и непарични средства. Вредноста на 

придонесот со непарични средства треба да ја верификува овластен проценител. 

Барателот кој ќе обезбеди поголемо учество во кофинансирањето, (над 11%) ќе добие 

повисоки бодови. Прочитај повеќе детали за придонес со непарични средства во дел 2.15 

Финансиско управување. 

Д) ОДРЖЛИВОСТ - 10% 

Барателот мора да може да обезбеди информации за тоа како очекува потпроектот да 

продолжи со работа и како и понатаму да ги одржи резултатите постигнати со 

потпроектот. Дефинитивно ќе произлезат оперативни трошоци и трошоци за 

одржување, така што барателот треба да објасни како планира да го одржува 

потпроектот по неговото завршување (оперативен буџет, потребен персонал, обврски на 

вработените, итн.). Ова се клучни прашања кои треба да се разгледаат за да се потврди 

дека резултатите од инвестициите се одржливи. Планот за одржување и одржливост 

треба да се вклучи во овој дел, заедно со буџетите и предлозите за финансирање на 

соодветните буџетски операции. 

Заедно со горенаведените делови, целосниот предлог на потпроектот треба да ги 

содржи и следниве делови, кои нема да бидат дел од процесот на евалуација, но 

сепак се задолжителни: 

Анализа на ризик (дел 3) 

Од барателите ќе биде побарано да направат анализа на потенцијалните ризици поврзани 

со потпроектот (како што се оперативните, финансиските, правните, технолошките, 

пазарните ризици итн.) што би можеле да настанат во текот на спроведувањето на 

потпроектот. Откако ќе се утврдат потенцијалните ризици, барателите треба да 

обезбедат мерки кои ќе се преземат за да се ублажат очекуваните ризици. 

Поедноставен план за набавки (дел 4) 

Потребно е да се изготви пример за поедноставен план за набавки како дел од целосното 

предлог барање.  

Документација за детална анализа на животната средина (дел 5) 
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Резултатите од Скринингот на животната средина треба да бидат одразени во 

извештајот/образецот за скринингот на животната средина. Врз основа на препораките 

од Конечниот извештај за скрининг, Барателите треба да подготват комплет документи 

за детална анализа на животната средина, како што е опишано во Глава 1.4.2 на овој 

Прирачник за грантови (Табела 2 Документација за детална анализа на животната 

средина). 

Процесот на оцена на животната средина (вклучувајќи и ОВЖС) спроведен во рамките 

на подготовката на потпроектите треба да ги следи насоките наведени во Рамката за 

управување со социјални аспекти и животна средина (РУЖС) за ПЛРК во согласност со 

оперативните политики на Банката и националните законски прописи. Истите правила 

важат и за политиките на ЕУ. Усогласеноста со документацијата за детална анализа ќе 

се утврди преку постапка за преглед, опишана во Глава 1.4.3 од овој Прирачник за 

грантови.  

Сите баратели/потпроекти треба да го следат процесот за преглед на животната средина, 

детално претставен во Глава 1.4.3: Постапка за преглед на животната средина. 

Сите видови извештаи за ОЖС (ОВСАЖС, ПУЖССА или Листите за проверка на 

ПУЖССА) треба да бидат: (i) прегледани и одобрени од страна на тимот за животна 

средина на Светската банка, пред нивното обелоденување, (ii) обелоденети и предмет на 

јавна расправа, како што е опишано во Глава 8 од РУЖССА на ПЛРК и Глава 1.4.4 од 

овој Прирачник за грантови. Дури откако ќе бидат опфатени сите коментари, забелешки 

и сугестии од во ОЖС, истата може да се смета за конечна.  

Барањата на ОУЖС или Листите списоците за проверки за ОУЖС треба да станат 

дел од тендерската и договорната документација.  

Административна проверка 

По истекување на крајниот рок на повикот за целосни предлози, ЕСП ќе ги отвори 

доставените целосни предлози и ќе изврши административна проверка на добиените 

целосни барања за да оцени: 

• Дали е испочитуван крајниот рок за поднесување. Во спротивно, барањето 

автоматски ќе биде одбиено. 

• Дали целосното барање ги има сите потребни документи наведени во Листата за 

проверка. Ако недостасува некоја од бараните информации, барањето ќе биде 

одбиено само поради тоа и целосното барање нема понатаму да се евалуира. 

Целосните барања што ќе ја поминат административната проверка, понатаму ќе бидат 

евалуирани од страна на Техничкиот комитет во поглед на критериумите за избор 

поставени во Дел 2.9 и наведени во повикот за предлози. 

Евалуација и избор од страна на Техничкиот комитет 

Сите барања што ја поминале административната проверка ќе бидат испитани и оценети 

од страна на експертите на Техничкиот комитет. Експертите на Техничкиот комитет (ТК), 

се избрани од страна на КЗПВЕП/ЕСП и во зависност од целите на повикот, тие соодветно 
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ќе бидат ангажирани. За Инфраструктурни грантови, Техничкиот комитет ќе биде составен 

од еден квалификуван Експерт за туризам, еден Експерт за развој на бизнисот, еден 

Експерт за градежно инженерство, и Еден експерт за архитектура. Ако има потреба од 

Експерт за развој на вештини/ организациски експерт ќе биде поканет да ги евалуира 

барањата соодветно. Членовите на Техничкиот комитет генерално имаат меѓународно 

искуство, иако може да се користи мешавина од локално и меѓународно искуство, со цел 

да се обезбеди севкупната експертиза што е неопходна за да се оценат предлозите. Ако има 

потреба, Експертите од ТК треба да бидат во можност да вршат теренски посети во текот 

на прегледот на предлозите за потпроектот, земајќи ги предвид проектираните рокови. 

Функцијата на Комитетот е да ги евалуира целосните предлози за потпроект во однос на 

матрицата за критериуми за избор, претставена во Дел 2.9. 

Техничкиот комитет е одговорен да: 

• Ја прочита и потпише изјавата за судир на интереси 

• Присуствува на сите состаноци на членовите на техничкиот комитет (лично или 

преку Скајп/интернет11); 

• Ги евалуира предлозите на потпроектите согласно со критериумите изготвени во 

овој Прирачник за грантови; 

• Дискутира за евалуацијата на предлозите на состаноците на ТК; 

• Да обезбеди фер и еднакво постапување со сите предлози за потпроекти; 

• Да препорача преговори за буџетот во случај да се донесе одлука дека тоа е потребно 

за непречена имплементација на потпроектите; 

• Да подготви Извештај за евалуација и бодување со детално 

објаснување/образложение на предложените бодови/рангирање за секој критериум 

поединечно за секој предлог за потпроект; 

• Да ја одржува доверливоста на информациите претставени во предлозите во текот 

на целото времетраење на процесот.  

Избегнување на судир на интереси 

За да се избегне судир на интереси, од членовите на Техничкиот комитет ќе се побара да 

потпишат изјава за избегнување на судир на интереси. Експертите на Техничкиот 

комитет, кои се директно или индиректно поврзани со некој предлог за потпроект, а кои 

биле вклучени во подготовката на некој негов дел или пак ако се во роднински врски со 

некој од барателите кои се предмет на разгледување, ќе биде побарано да отстапат од 

учество во процесот на избор. Исто така, на членовите на Техничкиот комитет не им е 

дозволено да бидат вклучени во извршувањето на ниеден од одобрените потпроекти. 

Сите членови на Техничкиот комитет имаат обврска да ги пријават сите реални 

потенцијални или очигледни судири на интереси, веднаш штом ќе ги увиди ЕСП на 

                                                 
11 По првиот повик, постои можност да се воспостави онлајн Платформа за поднесување на потпроекти каде членовите 

на ТК ќе можат да ги евалуираат добиените потпроекти на интернет  
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ПЛРК и во случај на можен судир од финансиска или деловна природа, да ги пријават и 

на КЗПВЕП. 

Како одговор на ситуација со можен судир на интереси во која се вклучени еден или 

повеќе членови на Техничкиот комитет, ЕСП е одговорна да: 

• Го разгледа судирот на интереси; 

• Ја оцени материјалноста на судирот на интереси и да предложи мерки за негово 

ублажување; 

• Го дискутира предложениот одговор со КЗПВЕП; 

• Го информира членот на Техничкиот комитет за конечната одлука за тоа како да 

се постапи; да го заведе предметот и исходот во архивата на ЕСП на ПЛРК.  

Ако не се утврди постоење на судир на интереси, членот на Техничкиот комитет ќе 

продолжи со извршување на својата функција. Во случаите кога ќе се утврди постоење 

на судир на интереси, како резултат, членот на Техничкиот комитет ќе биде заменет со 

член на Техничкиот комитет од „другата група на технички комитет и засегнатиот член 

ќе биде повлечен од процесот на евалуација на предлог потпроектот, заради судир на 

интереси. 

2.9 ИЗБОР НА ПРЕДЛОЗИТЕ  

Техничкиот комитет ќе ги анализира целосните предлози за потпроект кои ја поминале 

административната проверка, со примена на следнава матрица за критериуми за избор. 

Освен тоа, секој експерт треба да достави и дополнително писмено објаснување и 

образложение зошто дал токму такви бодови за секој од критериумите за избор за 

предлозите за потпроектот што се прегледува. 

 

  КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР   макс 

  КАПАЦИТЕТ НА БАРАТЕЛОТ     

  15% Макс 

15 

  

1 Претходно искуство на барателот во имплементација на релевантни/слични проекти 

во поглед на обем, видови на инвестиција, буџет 

5-0 5 

2 Капацитет и искуство на координаторот на потпроектот во имплементација на 

слични проекти во поглед на обем, видови на инвестиција и буџет 

5-0 5 

3 Потпроектот е поднесен во партнерство 3-0 3 

4 Дали барателот ги објавил финансиските извештаи за изминатите две години? 2-0 2 

  РЕЛЕВАНТНОСТ     

  35% Макс 

35 

  

5 Потпроектот е во согласност со целите на повикот. Ги разработува или А) 

неспецифични недостатоци што не се однесуваат на конкретна дестинација, или Б) 

специфични недостатоци што се однесуваат на конкретна дестинација утврдени во 

Плановите за развој на туризмот и јасно покажува како ќе ги направи дестинациите 

поконкурентни  

11-0 11 
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6a За неспецифични недостатоци: Потпроектот влијание врз повеќе дестинации 5-0 5 

6b За специфични недостатоци на дестинации: Потпроектот ќе придонесе кон 

привлекување на приоритетните сегменти на пазарот 

5-0 5 

7 Техничкиот квалитет на предложениот потпроект е осмислен да ги задоволи 

утврдените потреби во дестинацијата и е остварлив 

7-0 7 

8 Доставените информации во барањето се во согласност со извештаите за оцена на 

животната средина и техничката документација 

7-0 7 

9 Дали е предмерот-пресметката целосен? (реални количества и единични цени во 

предмерот) 

3-0 3 

10 Дали дадената временска рамка за активностите на потпроектот е реалистично 

предвидена? (да се вклопат во одредената временска рамка) 

2-0 2 

  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ Макс 

20 

  

  20%     

11 Проектот ќе придонесе за зголемен број на туристи; 4-0 4 

12 Проектот ќе придонесе за зголемен број на туристички ноќевања 4-0 4 

14 Стимулира бизнис врски (потпроектот ја подобрува соработката помеѓу домашните 

претпријатија, го олеснува трансферот на технологии и вештини, ги подобрува 

бизнис и менаџмент практиките); 

4-0 4 

15 Потпроектот веројатно ќе привлече дополнителни инвестиции на приватниот сектор 4-0 4 

16 Потпроектот ќе придонесе за создавање работни места 4-0 4 

  БУЏЕТ, ФИНАНСИИ И ОЧЕКУВАНИ И ФИНАНСИСКИ ВЛИЈАНИЈА     

  20% Макс 

20 

  

17 Дали предложениот буџет е јасно дефиниран (буџетските ставки се во согласност со 

планираните активности) 

7-1 7 

18 Дали предложениот буџет е разумен и реален 5-0 5 

19 Вид Кофинансирање  4-0 4 

20 Износ на кофинансирање во однос на вкупниот износ за Подгрант 4-1 4 

  ОДРЖЛИВОСТ     

  10% Макс 

10 

  

21 Предложениот план за одржливост е разумен и реален, ги има земено предвид сите 

прашања во барањето (планот вклучува план за операции и одржување, и вклучува 

оперативни трошоци, персонал итн., како и одржливост на резултатите) 

10-0 10 

За да биде предложен за финансирање, предлогот за потпроект треба да добие најмалку 

70 бодови. Овој резултат e просек на бодови добиени од сите членови на ТК. За време 

на евалуацијата на предлозите, по барање на ТК, ЕСП може да побара од барателите да 

достават дополнителни информации за појаснување на поднесените предлози во однос 

на техничката содржина, предложените финансиски трошоци и планот за набавки. 

Информациите можат да се разменат со писмена кореспонденција или по електронска 

пошта. 

На крајот на евалуацијата, предложените потпроекти ќе бидат предмет на едно од 

следниве: 

• Наведени, по редослед на рангираност, според освоените бодови по евалуацијата, 

и назначено предложениот износ  за подгрант да биде финансиран од ПЛРК; 

• Одбиени, со наведување на причините за одбивање (корисникот не ги исполнил 

критериумите за избор или пак делумно ги исполнил или не е меѓу најдобрите 
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предлози за доделување на грант според рангирањето, коешто е минимум 70 

бодови). 

• Ставени во резервниот список. Техничкиот комитет, или ЕСП може да одлучат 

да направат резервен список составен од предлози кои добиле бодови над прагот 

(најмалку 70 бодови), но ги надминале расположливите средства. 

Техничкиот комитет препорачува список на највисоко рангирани потпроекти 

доделување финансии. Техничкиот комитет исто така, може да препорача преговори за 

предложените износи или цени врз основа на провизорен буџет поднесен од страна на 

барателот, со анализа на фактички пазарните податоци или слични акции на грантови 

што веќе се извршени пред потпишувањето на Договорот за подгрант. Во таков случај, 

ЕСП на ПЛРК треба да спроведе преговори за буџетот во согласност со препораките на 

Техничкиот комитет, за двете страни да се согласат со промените што се потребни за 

непречена имплементација. 

Предлозите што нема да бидат избрани можат да се коригираат и повторно да 

аплицираат на следниот релевантен повик на ПЛРК, ако има таков. Техничкиот комитет 

мора да достави извештај од евалуацијата и конечна ранг листа на предлозите за избор 

на победничките баратели на Подгрантови, што ќе биде потпишан од сите членови на 

Техничкиот комитет и ќе биде доставен до ЕСП. На барање на ЕСП на ПЛРК (дури 

откако конечното рангирање ќе добие одобрување од КЗПВЕП и одобрение од 

Светската Банка), членовите на Техничкиот комитет ќе бидат одговорни да достават 

образложение на рангирањето и изборот на предлозите за потпроекти. 

2.10 ИЗВЕШТАЈ ДО КЗПВЕП И СВЕТСКАТА БАНКА  

ЕСП треба да изготви Извештај што заедно со конечниот извештајот за евалуација и 

бодување на Техничкиот комитет ќе биде доставен до КЗПВЕП на прегледување и 

одобрување. Светска Банка ќе биде ќе биде вклучена во оваа комуникација. Покрај 

гореспоменатиот извештај, ЕСП треба да испрати резултати од посети на терен 

спроведени од тимот на ЕСП кои би можеле да придонесат во процесот на преглед од 

страна на КЗПВЕП. 

КЗПВЕП треба да достави листа на избрани предлози за потпроекти заедно со конечниот 

извештај на Техничкиот комитет до Светската Банка за одобрение. КЗПВЕП треба да 

даде образложение во случаите кога не се согласува со предложената листа на 

потенцијални грантисти од страна на ТК. 

2.11 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ПОДГРАНТ  

ЕСП писмено ќе ги извести сите баратели за конечната одлука во врска со нивното 

барање. Во случај на одбивање, причините за одбивањето како и постигнатиот резултат 

ќе им бидат јасно наведени од страна на Техничкиот комитет. Предлозите кои нема да 
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бидат избрани може да се коригираат и повторно да аплицираат на наредниот повик на 

ПЛРК, ако се одржи повик што ги опфаќа релевантните активности. 

Ако некој од избраните потпроекти ги одбие условите предложени во Договорот за 

подгрант во предвидениот рок од еден месец, ЕСП има обврска да го контактира 

највисоко рангираниот барател од резервниот список. Резервниот список истекува шест 

месеци по известувањето за резултатите од повикот. По тој датум, предлозите на 

резервниот список ќе се сметаат за дефинитивно одбиени. 

Во случај на жалби, постапките што треба да се следат се опишани во Дел I.6 – 

Механизам за поплаки во овој Прирачник за грантови. За жалбата да биде прифатлива 

таа мора да биде поднесена во рок од 7 календарски дена по датумот на кој е испратено 

известувањето за недоделување преку е-пошта до барателот. 

2.12 ДОГОВОРИ ЗА ГРАНТ И ИЗВРШУВАЊЕ  

2.12.1 Потпишување на Договор за подгрант 

Во согласност со правилата и постапките на Светската Банка, на корисниците ќе им биде 

понуден стандарден Договор за подгрант. Со потпишувањето на Договорот за подгрант, 

Корисниците ја прифаќаат одговорноста за: 

• Имплементација на планираните активности и соодветно користење на 

средствата; 

• Известување за планот за имплементација. 

Одобрениот предлог за потпроект и крајниот буџет ќе бидат составен дел од Договорот 

за подгрант на проектот. Откако Договорот за подгрант е договорен и потпишан, нема 

да биде дозволено да се прават значителни промени во буџетот на предлогот за 

потпроект во текот на спроведувањето. Корисникот може да поднесе официјално барање 

за пренамена во рамките на буџетот поради непредвидени пречки во текот на 

спроведувањето на проектот и да добие писмено одобрување од страна на ЕСП на ПЛРК. 

Во текот на спроведувањето на потпроектот, корисникот има целосна одговорност за 

покривање на сите дополнителни трошоци што не биле земени предвид во буџетот на 

потпроектот. Договорот за подгрант треба да се потпише во рок од еден месец од 

известувањето за одлуката за доделување на грантот. Овој рок може да се продолжи во 

исклучителни случаи, особено за сложени активности, голем број предлози или во случај 

на одолговлекувања од страна на барателите, но ЕСП на ПЛРК ќе одлучи за ова прашање 

врз основа на датумот на завршување на потпроектот.  

Обврски на корисникот: 

• Назначениот Главен координатор на избраниот потпроект мора да има сопствена 

одговорност и да биде вклучен на дневна основа во целиот процес на 

имплементација на потпроектот;  
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• Главниот координатор мора да има редовна комуникација со ЕСП на ПЛРК и да 

ги информира за напредокот на потпроектот; 

• Да го спроведува потпроектот во согласност со условите на Договорот; 

• Да врши активности во согласност со постапките и условите дефинирани во 

РУЖССА и во конкретни ПУЖССА; 

• Да известува за планот за имплементација (вклучително ПУЖССА); 

• Да известува за планот за мониторинг и евалуација на проектот и да подготвува 

други извештаи, како што се бара во делот за Известување. 

• Обврска да изготви краток план за комуникација што ќе ги одразува правилата за 

видливост опишани подолу во овој Прирачник за грантови, Дел 2.12.3. 

2.12.2 Имплементација на потпроекти/извршување 

Од Корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот совесно и ефикасно и 

да го спроведува потпроектот во согласност со правилата за набавка, финансии, 

управување и заштитни политики на ПЛРК и на Договорот за подгрантови. Од 

корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот во согласност со 

одредбите од Рамката за управување со животната средина и да поднесува извештаи за 

индикаторите за мониторинг на потпроектот според барањата на ЕСП. 

Корисникот на Подгрант треба да го користи финансирањето во согласност со 

Одобрениот буџет на потпроектот и да одржува систем за финансиско управување и да 

подготвува финансиски извештаи во согласност со конзистентно применетите 

сметководствени стандарди, на начин со кој одразува работењето, ресурсите како и 

трошоците поврзани со проектот. 

Корисникот на Подгрант треба да им овозможи на ПЛРК и/или на Светската Банка 

преглед/ мониторинг на спроведувањето на потпроектот (вклучувајќи и механизми за 

заштита), на неговото функционирање и на сите релевантни податоци и документи и 

треба да ги подготви и достави такви информации до ПЛРК и Светската Банка на 

разумно барање на ПЛРК или Светската Банка, а се во врска со спроведувањето на 

потпроектот. ЕСП е одговорна за вршење на проверки и ќе спроведува мисии за надзор 

на квартална основа или секогаш кога смета дека е потребно. 

Од корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот во согласност со 

Предлогот за потпроект и одредбите од Договорот за подгрант. Секое доцнење според 

дефинираната временска рамка во Предлогот за потпроект мора да биде оправдано и 

потребна е претходна писмена согласност од ЕСП на ПЛРК и треба да се достави до 

Светската Банка за одобрение. 

Во текот на спроведувањето на потпроектот, по одобрувањето, успешниот Барател е 

одговорен за имплементација еколошки мерки за избегнување и ублажување (како и 

навремен мониторинг и известување дефинирани во текот на процесот на ОСAЖС и 

препорачани во соодветните извештаи на ОЖС (најчесто во ПУЖССА или во Листата 

за проверка во ПУЖССА како и во извештаите за Имплементација). Неспроведувањето 

на мерките за заштита дефинирани во ОЖССА (ПСВВЖС, ПУЖССА, Листата за 
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проверка во ПУЖССА) може да резултира со доцнење или повлекување на 

финансиската поддршка за потпроектот. 

Целиот процес на набавки за овој вид Подгрантови го спроведува ЕСП на ПЛРК. 

2.12.3 Насоки за видливост 

ПЛРК треба да користи заеднички визуелен идентитет за да обезбеди насоки за 

корисниците, со цел да потврди дека придонесот на Европската Унија за поддршка на 

потпроектот е широко признат. Корисниците мора да ја промовираат видливоста и 

локалната свест за потпроектите преку различни видови активности како што се: 

• Сите релевантни промотивни материјали, официјални известувања, извештаи и 

публикации поврзани со придонесите соодветно се одразени во локалните 

печатени и електронски медиуми, со експлицитна благодарност Европската 

Унија како извор на примените финансиски средства; 

• За инфраструктурните потпроекти поврзани со туризмот што ќе бидат 

кофинансирани со придонеси од Доверителскиот фонд на ЕУ за локална и 

регионална конкурентност, дисплеј панелите, со предложено лого на 

потпроектот, треба да бидат јасно видливи така што минувачите да можат да ја 

прочитаат и разберат природата на акцијата. Дисплеј панелите треба да се 

постават покрај пристапните патеки до местото каде што се одвива акцијата и 

треба да стојат таму од почетокот на акцијата до една година по нејзиното 

завршување. 

• По датумот на започнување на градежните работи, огласната табла ќе го содржи 

логото (знамето на Европската Унија, логото на Светска Банка, Амблемот на 

земјата и името на ЕУ проектот за локална и регионална конкурентност), 

препознавајќи ја Европската Унија како извор на добиените средства, име на 

Корисникот, Изведувачот, и износот на подгрантот доделен за имплементација 

на потпроектот.  

• Во промотивните материјали ќе се користат фотографии што го покажуваат 

напредокот на сите акции, направени каде што е соодветно, за да се документира 

напредокот на активностите и настаните; 

• Во случаите во кои се одржуваат церемонии на потпишување на подгрантови, 

корисниците се должни да ги вклучат и претставниците од Европската Унија, и 

да ги поканат локалните и националните медиуми по одобрувањето, а во 

соработка со Делегацијата на ЕУ. 

Корисниците се должни да ја известат ЕСП пред активностите што се однесуваат на 

промоцијата, видливоста и подигнувањето на локалната свест на потпроектот. Високите 

претставници на ЕУ ќе имаат можност во секое време да го посетат потпроектот и да 

дадат изјави. 
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2.12.4 Тековен дијаграм на постапката за грантови
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 Улоги и одговорности:  

 

 

7 дена 

 

7 дена 

7 дена 

5 дена 

10 дена 

75 дена по покана 14 дена 7 дена 

НЕ (информација до 

барателите) 

Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 

Светска Банка (СБ) 

Технички комитет (ТК) 

Барател/ корисник 

ЕСП и барател/корисник 

7 дена 

15-21 дена 

Квартално 

Квартално 

Квартално 

Максимум еден месец по 

известувањето 

10 дена 
7 дена 

45 дена по покана 

45 дена 25 дена 20 дена 

вни 

состаноци 

Повик за 

изразување 

интерес (ИИ) 

ДА (информација до 

квалификуваните баратели и 

покана за поднесување на 

целосно барање 

Работилница за 

целосен предлог 
Поднесување на 

ОЖС/ОВЖС со ПУЖС до 

ЕЖС и СВ за преглед и 

одобрување 

 

Поднесување на ИИ заедно 

со прашалникот за заштита 

на животната средина 

 

Поднесување на целосниот 

предлог и одобрување од ЕЖС и СВ 

на ОЖС/ОВЖС за категоријата Б+ 

проекти / Завршени јавни расправи 

 

Извештај до 

КЗПВЕП и Светска 

Банка 

Одобрување од Светска 

Банка за највисоко 

рангираните потпроекти 

Известување за доделување 

Известување за 

имплементација на 

ПУЖС 

 

Известување за 

животната средина 

до СБ 

 

Имплементација и мониторинг 

на потпроектот и известување 

за напредокот 

 

Потпишување на 

договор за подгрант што 

содржи ПУЖС ако е Б 

категорија 

Промоција на 

потпроектот 

на развојни 

планови  

 

Таргетирање и комуникација (20 дена) 

НЕ (информација 

до барателите) 

Прв 

 

 

Административна 

проверка на пакетот 

за целосен предлог 

Евалуација и 

избор од ТК 

НЕ (информација до 

барателите) 

До 15 месеци од 

потпишувањето на 

Договорот за подгрант 

Завршување 

на 

потпроектот 

 

Тековно 



 

Прирачник за грантови на ПЛРК   

2.13 МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

За грантови во инфраструктурата, ЕСП на ПЛРК треба да спроведе постапка за јавна 

набавка и да има трипартитни договори потпишани помеѓу ПЛРК, корисникот на 

Подгрантот и изведувачите врз основа на кој ЕСП ќе им врши исплати директно на 

изведувачите. ЕСП на ПЛРК ќе врши редовен мониторинг со цел да го оцени напредокот 

на потпроектот за спроведување на активностите на задачата како што е дефинирано во 

планот за имплементација. Сите детали во врска со времето на поднесување на 

извештаите треба да се дефинираат во Договорот за подгрант. Методите на мониторинг 

и известување вклучуваат: 

A) Извештај за напредокот: корисникот на Подгрантот треба да достави најмалку 

квартален извештај за напредокот во хартиена форма и во електронска (дигитална) 

копија до ЕСП на ПЛРК во рок од две (2) недели по последниот календарски ден од 

кварталот на потпроектот. Ова известување за напредокот е услов во текот на 

потпроектот, или до завршување на сите активности на потпроектот и ако 

потпроектот е официјално затворен. Кварталниот извештај ќе го информира ПЛРК 

за активностите на корисникот во рамките на периодот на известување. ЕСП на 

ПЛРК ќе врши редовни мониторинг посети на лице место, со цел да го провери 

квалитетот на извршените работи и дизајнот. 

B) Финансиски извештај (како составен дел од Извештајот за напредок): Целта на 

финансискиот извештај е да ѝ овозможи на ЕСП на ПЛРК да ги мониторира 

трошоците поврзани со нивниот придонесот. За повеќе детали во врска со 

финансиските извештаи, види Дел за Финансиско управување. 

Корисникот на подгрантот ќе им дозволи на ЕСП на ПЛРК и/или Светска Банка да 

извршат преглед и ревизија на сметките и евиденцијата, како и на други документи 

поврзани со Потпроектот и учинокот во согласност со Договорот за подгрант. 

C) Мониторинг посети на лице место: Целта на посетата за мониторинг од страна на 

ЕСП на ПЛРК е првенствено да потврди дека потпроектот, еколошките и 

финансиските активности се одвиваат како што е известено и како што е наведено 

во одобрените документи на потпроектот. ПЛРК треба да врши мониторинг посети 

најмалку на квартална основа, или почесто, ако е потребно. 

Мониторинг посетите обично вклучуваат преглед на спроведувањето на проектот 

(пр. постапки, постигнувања со мерливи резултати, рокови, задачи, договори, 

политики и финансиска документација), како и состаноци со релевантни членови на 

тимот на проектот. Мониторинг посетите не треба да опфаќаат само увид во 

документи, туку вклучуваат и посети на локациите на потпроектот со цел 

набљудување и потврда на техничкиот квалитет на спроведените градежни работи 

како и проверка дали потпроектите се изведуваат во согласност со одредбите од 

договорот и техничката спецификација. Ако за време на мониторинг посетата се 

утврдат какви било проблеми, од корисникот ќе биде побарано да ги коригира 

недостатоците во рамките на договорени рок. Натамошното финансирање зависи од 
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сериозноста на проблемот и истото ќе биде прекинато додека не се коригираат 

недостатоците.  

D) Мониторинг на животна средина и известување: Надзор на животната средина 

ќе вршат Експертот за животна средина (ЕЖС) и Тимот за надзор на скринингот 

(ТНС) кога се смета дека потребно од страна на Фокусна точка за животната 

средина. Во текот на одобрувањето на потпроектот, динамиката на известување за 

сообразност ќе се утврди за секој потпроект. ЕЖС ќе врши надзор на проектот преку 

прегледи на документи, теренски посети и интервјуа. ЕЖС ќе поднесува редовни 

извештаи за сообразноста на корисниците до ТНC и Светската Банка во согласност 

со договорениот распоред за поднесување извештаи (квартални), како дел од 

редовниот статус на портфолиото за известување на проектот или во случај на 

вонредна состојба. Се препорачува ТНС периодично да врши ненајавени посети на 

локациите на потпроектите со цел да се потврди дека известувањето на ЕЖС за 

сообразноста на Барателот реално ја одразува состојбата на теренот, опфаќајќи ги 

сите B + категорија и примерок од Б потпроекти (Глава 1.4.1 Постапки за скрининг 

на животната средина) со спроведување на мерките за социјално и културно 

ублажување. Еколошкиот учинок на ЕЖС, ТНС и избраните Баратели ќе бидат 

предмет на мисиите за надзор на Светската Банка. 

Светската Банка ќе го следи еколошкиот учинок на потпроектот со редовен преглед 

на извештаи, како и со надзор на целиот процес на скрининг и имплементација на 

препораките за животната средина за избраните потпроекти, вклучувајќи и 

ненајавени посети на локациите на потпроектот. Поради големината на 

портфолиото, детални прегледи и теренски посети од страна на Светската Банка ќе 

се вршат само на избран број потпроекти. ТНС треба соодветно да ја чува целата 

документација на потпроектот во досие, и да ја достави на барање на ЕЖС и на 

Светската Банка. 

E) Финален извештај за напредокот: По завршување на потпроектот, последниот 

чекор во потпроектот е да се резимираат различните фази во еден финален извештај 

што мора да се достави до ПЛРК во рок од четири (4) недели по последниот 

календарски ден на потпроектот. Финалниот извештај треба да ги содржи сите 

потребни информации за потпроектот, вклучувајќи ги постигнатите успеси, 

научените лекции, учинокот на потпроектот и финалниот финансиски извештај. 

Општо 

Освен формалните извештаи што се бараат според Договорот за подгрант, обврска на 

корисникот на Подгрантот е да ги пријави значајните настани на потпроектот на ПЛРК, 

без оглед дали се позитивни или не. Како соработник на потпроектот, ПЛРК сака да 

држи чекор со статусот на потпроектот. Во случај на поволни настани или непредвидени 

проблеми, раното известување на ПЛРК ќе им овозможи на ЕСП на ПЛРК да работат со 

тимот на потпроектот на спроведувањето на сите потребни измени на активностите на 

потпроектот, вклучувајќи и прераспоредување и ребуџетирање. 
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ЕСП на ПЛРК го задржува правото да го суспендира или да го прекине финансирањето 

според Договорот за подгрант, ако корисникот на Подгрантот не ги исполнува обврските 

содржани во Договорот за подгрант. 

2.14 НАБАВКА 

Овој дел дава упатства за процедурите за набавки што треба да ги следи ЕСП на ПЛРК, 

по потпишувањето на Договорот за подгрант меѓу сите страни. Процедурите за набавки 

за поткомпонента 3.1 – Подгрантови за инфраструктурни инвестиции ќе ги спроведува 

ЕСП во име на корисниците со нивно учество во сите фази на процесите на набавки. 

ПЛРК треба да обезбеди финансирање на корисниците на подгрантови - квалификувани 

за конкретни потпроекти, како што е дефинирано во правните документи на Проектот. 

Договорот за грант за Проектот ги дефинира барањата за спроведување на проектот, 

вклучувајќи ги и набавките: „Сите стоки и консултантски услуги потребни за 

активностите и кои ќе се финансираат од средствата на грантот ќе бидат набавени во 

согласност со условите пропишани во упатствата на Светската Банка „Упатства: 

Набавка на стоки, градежни работи и неконсултантски услуги во согласност со 

Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) заеми и Меѓународното здружение за 

развој (МЗР) кредити и грантови од заемопримачи на Светската Банка“ од јануари 2011 

година, ревидирани јули 2014 година12 и „Упатства: Избор и вработување на 

консултанти во согласност со Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) заеми и 

Меѓународното здружение за развој (МЗР) кредити и грантови од заемопримачи на 

Светската Банка“ од јануари 2011 година, ревидирани 2014 година13 и во одредбите од 

Договорот за грант. 

Сите политики, постапки и упатства за набавки, опишани во овој дел се предвидени само 

како внатрешни одредници за ЕСП и корисниците на подгрантовите. Во случај да постои 

конфликт или противречност, ќе се применуваат политиките, постапките и упатствата 

утврдени во Упатствата за набавки и консултантски услуги на Банката и одредбите 

наведени во Договорот за грант. 

Предложената грантова шема за поткомпонентата 3.1 на ПЛРК е до 1 милион евра за 

барање на еден субјект од јавниот сектор или општината, и до 3 милиони евра барање за 

неколку општини или субјекти од јавниот сектор кои аплицираат заедно. (Забелешка: 

овие ограничувања може да се коригираат во текот на спроведувањето на ПЛРК и 

последователните циклуси на Подгрантови врз основа на искуството.) За да се обезбеди 

влијание и сопственост, насоките за инвестиции бараат парично или непарично 

                                                 
12 Упатства: Набавка на стоки, работи и неконсултантски услуги во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и грантови од 

заемопримачи на Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf 
13 Упатства: Избор и вработување на консултанти во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и грантови од заемопримачи на 

Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
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кофинансирање од најмалку 10 проценти од износот на бараниот подгрант. Вредноста 

на непаричниот придонес треба да ја потврди овластен проценител. Барателот може да 

ги вклучи трошоците за подготовка на техничка документација како дел од нивниот 

непаричен придонес, според актуелната пазарна вредност и поткрепени со фактури.  

2.14.1 Активности и ставки кои се ПРИФАТЛИВИ за финансирање од 

приходите на ПЛРК 

Прифатливите инвестиции опфаќаат интервенции кои се однесуваат на утврдените 

недостатоци низ вкрстени дестинации или на недостатоците во конкретна дестинација 

во зависност од целите на повикот. 

Примери на активности и ставки прифатливи за финансирање за подгрантови во оваа 

поткомпонента 3.1 Инвестиции за инфраструктура опфаќаат интервенција за 

подобрување на физичката состојба на атракциите и на туристичките локации во јавна 

сопственост, пристап до локациите со културно и природно наследство, соодветната 

промоција и брендирање на дестинации и локации, итн. 

Примери за можни видови проекти за инфраструктурни грантови, но не ограничени на 

следново, опфаќаат: 

• Мапирање и надградување на патеките за пешачење и возење велосипед; 

• Реконструкција на општинската и комуналната инфраструктура поврзана со 

туризмот; 

• Патокази и информации за посетителите; 

• Подобрување на јавните простори и објектите од културното наследство; 

• Изградба или реконструкција на киосците и канцелариите за туристички 

информации; 

• Реставрација на локациите со културно и природно наследство, како и на 

традиционални и историски значајни објекти (објекти со историска вредност 

и/или традиционална архитектура); 

• Подобрување на пристапните патишта до локациите и туристичките атракции, 

опремата за транспорт, пејзажното уредување и јавното паркирање; 

• Промоција и брендирање; 

• Други видови потпроекти што придонесуваат за исполнување на целите на 

повикот и што покажуваат дека ги пополнуваат недостатоците утврдени во 

Плановите за развој. 

2.14.2 Активности и ставки што НЕ СЕ ПРИФАТЛИВИ за финансирање од 

Проектот 

Следните набавки ќе се сметаат за неприфатливи за финансирање од страна на 

потпроектот: 

• Договори за набавка на стоки, градежни работи, неконсултантски услуги и 

консултантски услуги меѓу грантистите на потпроектот и нивните подружници 
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или придружни компании, освен ако не се воспостави принцип на целосна 

конкуренција; 

• Набавка на половна стока; 

• Набавка на реновирана14 стока; 

• Фирми/ поединци прогласени за забранети во согласност со Став 1.8 - 1.10 од 

Упатствата за набавки и 1.11 - 1.13 од Упатствата за консултанти. Целата листа 

на забранети фирми на Светската Банка се наоѓа на следниов линк: 

www.worldbank.org/debarr. 

Нема да се финансираат потпроекти определени како А Категорија (определени во 

согласност со заштитните политики за животна средина на Светската Банка). Нема да се 

финансираат проекти што влијаат врз шумите, ниту проекти што влијаат врз 

меѓународните води или употребата на пестициди, во согласност со Рамката за 

управување со животната средина (РУЖС) и активираните политики за заштита на СБ. 

Повеќе информации се дадени во деловите 1.3 и 1.4 од овој Прирачник за грантови. 

Следните активности нема да бидат прифатливи за финансирање од страна на 

проектот: 

• Инвестиции во определените „Особени туристички развојни зони“; 

• Нова изградба или значителни инвестиции во општата општинска 

инфраструктура (што може да се финансира во рамките на други постоечки 

проекти), како што е дефинирано во Дел 2.2; 

• Проекти што најверојатно ќе имаат значителни штетни влијанија врз животната 

средина, кои се чувствителни, разновидни или невообичаени и можат да имаат 

влијание на област поширока од локациите, или објекти каде што се вршат 

физички работи; 

• Инвестиции во определени заштитени области, кои би имале негативни влијанија 

врз природните и критичните живеалишта и видови; 

• Активности кои имаат влијание врз ранливи екосистеми, објекти/активности за 

обложување и коцкање, важни живеалишта и зелени полиња од исклучителна 

естетска вредност; 

• Пуштање на генетски изменети организми во природната животна средина; 

• Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди; 

• Риболов со рибарски мрежи во морска средина; 

• Складирање, третман и отстранување на опасен отпад; 

• Активности што предвидуваат пренамена на шуми, блатишта и алпски/субалпски 

ливади; 

• Трговија со диви животни и производи од диви животни забранети во рамките на 

конвенцијата ЦИТЕС; 

                                                 
14 Поправка и/или реновирање на постара или оштетена опрема за да се донесе во функционална или подобра состојба. 

Прочитај повеќе на: http://www.businessdictionary.com/definition/refurbishing.html  

http://www.worldbank.org/debarr
http://www.businessdictionary.com/definition/refurbishing.html
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• Други работи вклучени во стандардната негативна листа на Светската Банка, 

вклучувајќи: 

✓ Производство на опрема и апарати кои содржат хлорофлуоројаглероди и 

други супстанции регулирани со протоколот од Монтреал, 

✓ Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани 

бифенили (ПХБ) повеќе од 0,0005% според тежина, 

✓ Производство, третман и отстранување на радиоактивни производи, 

✓ Производство на производи кои содржат азбест, 

✓ Нуклеарни реактори и нивни делови, 

✓ Тутун, преработен или непреработен, 

✓ Машинерија за преработка на тутун и 

✓ Производство на огнено оружје 

✓ Дестилиран алкохол за пиење. 

2.14.3 Улоги и одговорности на страните вклучени во процесот на набавка 

КЗПВЕП 

КЗПВЕП има одговорност да: 

• Назначи членови на комисиите за евалуација за процедурите за набавки кои ќе се 

спроведуваат  во име на корисниците на оваа поткомпонента;  

• Го одобри Извештајот од евалуацијата пред истиот да се испрати до СБ за преглед 

и одобрение (во однос на сите договори кои се предмет на претходен преглед на 

Банката)  

• Го потпише Договорот со Добавувачот/Изведувачот заедно со корисниците на 

подгрантови;  

• Го потпише сертификатот за прифаќање на испорачаните резултати. 

ЕСП на ПЛРК  

Директорот на проектот на ЕСП на ПЛРК, во рамките на добиеното овластување, ќе биде 

одговорен за именување на членови на Комисијата за евалуација за процедурите за 

набавка кои ќе се спроведуваат во име на корисниците на оваа поткомпонента; 

ЕСП ќе воспостави блиска соработка и добра интеракција со корисниците на 

подгрантовите во сите фази од спроведувањето на потпроектите. 

ЕСП ќе биде одговорна за целиот процес на набавки (подготовка на тендерска 

документација, извештаи за евалуација, договори) вклучувајќи ја и поддршката и 

упатствата до комисијата за евалуација во поглед на процесот на набавки и евалуација и 

исто така и за:  

• Координирање, давање на насоки и поддршка на избраните корисници на 

подгрантови при подготовката на планот за набавка за подгрантот што ќе се додаде 

како анекс на Договорот за подгрант;  

• Вградување на плановите за набавка за подгрантот во планот за набавка на ЕСП; 
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• Проверка на испорачаните добра/услуги пред поднесувањето на сертификатот за 

прифаќање до КЗПВЕП на потпис; 

 

Корисници на подгрантови 

За време на процесот на набавка, корисниците на подгрантови се одговорни за: 

• Изготвување на целокупната документација поврзана со планираните 

активности на потпроектите, вклучувајќи го и проектирањето, техничките 

спецификации и, по потреба, други придружни документи;  

• Нивни претставник да учествува во процесот на евалуација како член на 

Комисијата за евалуација; 

• Надзор на спроведувањето на Договорот за подгрант, заедно со ЕСП; 

• Потпишување на сертификатот за прифаќање заедно со КЗПВЕП за 

испорачаните добра/услуги. 

• Потпишување на Договор со избраниот добавувач/изведувач заедно со КЗПВЕП. 

Подготовка на планот за набавка за подгрант, со помош и упатства од ЕСП на 

ПЛРК, врз основа на финансискиот план. 

Антикорупциски мерки 

Треба да се следат антикорупциските мерки на Светска банка, а услугите на фирмите и 

поединците кои се забранети од Банката не смеат да се користат. Листата на такви 

забранети фирми и поединци се наоѓа на следниот линк: 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730

&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266 

Секој добитник на потпроект е должен да ја провери горенаведената референтна листа 

пред да препорача фирма или поединец да не се случи да бидат ставени во потесниот 

избор (во случај на консултантски договор за услуги) и за доделување на договори, и 

треба да преземе активности, по потреба, во согласност со горенаведените одредби. 

Дефиницијата за „измама и корупција“, во согласност со насоките е дадена во Листата 

на анекси за набавка (посебен документ додаден на овој Прирачник за грантови). 

За погрешно спроведени набавки се дефинираат случаи кога финансирањето нема да се 

изврши преку приходите од заемот. Дефиниции на погрешно спроведени набавки во 

согласност со Упатствата за набавки и консултантски услуги се предвидени во Листата 

на анекси за набавка (посебен документ додаден на овој Прирачник за грантови). 

План за набавка на подгрант 

Барателите треба да подготват и достават поедноставен план за набавки заедно со 

целосниот предлог за потпроект. 

Планот за набавки на подгрантот за активностите на потпроектот треба да го направи 

избраниот корисник откако потпроектот е препорачан за финансирање, во согласност со 

прифатениот финансиски план (Буџет на проектот). ЕСП ќе ги координира, насочува и 

поддржува избраните корисници на подгрантови при подготовката на нивниот план за 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
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набавки. Одобрениот план за набавки на подгрантот ќе се додаде како анекс на 

Договорот за подгрант.  

За таа цел, сите договори за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски 

услуги во согласност со финансискиот план треба да бидат содржани во планот за 

набавки на подгрантовите.  

За подготовка на планот за набавки на подгрантовите треба да се преземат следните 

чекори: 

• цел да се поттикне подобра конкуренција, колку што е можно, ставките од 

финансискиот план треба да се групираат во пакети. 

• методот на набавка/избор се утврдува врз основа на природата на договорот 

(стоки, градежни работи, неконсултантски или консултантски услуги). Методите 

кои можат да се користат за набавка/избор се опишани во точка 6 подолу во овој 

дел.  

• Планот за набавки на подгрант треба да се достави до ЕСП за преглед и 

одобрување пред потпишувањето на Договорот за подгрант. 

Планот за набавки на подгрантот треба да се ажурира во координација со ЕСП на ПЛРК  

во текот на времетраењето на потпроектот, најмалку еднаш на секои 6 месеци, или по 

потреба, со цел да ги одразува реалните потреби при спроведувањето на потпроектот. 

Ако е потребно, овие планови за набавка на подгрант може да се ревидираат по потреба 

во текот на спроведувањето, по претходно одобрување од ЕСП. 

Преглед од страна на Банката 

ЕСП ќе биде одговорна за целиот процес на набавки во оваа поткомпонента 3.1, во 

согласност со плановите за набавка на подгрантот како дел од Договорот за подгрант со 

релевантниот корисник.  

Светска банка ќе изврши преглед по постапка на најмалку 20 отсто од договорите кои се 

предмет на преглед по постапка. Се очекува дека мисијата за надзор на терен ќе се 

спроведува на секои шест месеци, период во кој ќе се спроведуваат прегледите по 

постапката. Како минимум, секоја година ќе се изготвува еден извештај за преглед по 

постапка, кој ќе вклучи физичка инспекција со техничкиот експерт на Банката на 

одредени договори кои ги вклучуваат и оние подложни на претходен преглед. 

Не помалку од 10 отсто од договорите ќе бидат физички прегледани. 

Методи на набавка 

Договорот за грант ги обезбедува следниве специфични методи за набавка што може да 

се користат за спроведување на поставките на ПЛРК и потпроектот:  
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За стоки, градежни работи и неконсултантски услуги: (i) Национална тендерска 

постапка (NCB), (ii) Купување, (iii) директно договарање (DC). Во согласност со 

членовите 3.3, 3.5 и 3.7 од релевантното упаство за набавки15.  

За консултантски услуги: (i) Избор врз основа на квалитет и цена (QSBS), (ii) Избор 

заснован на квалификации на консултантот (CQS), (iii) Избор од еден добавувач (SSS), 

(iv) Избор на индивидуални консултанти (IC). Во согласност со делот II и членовите 3.7 

и 3.8 од релевантното упаство за консултанти16 

Конкретните методи за набавка за одреден договор ќе бидат наведени во планот за 

набавка на подгрантот. 

Деталните постапки на горенаведените методи за набавка се дадени во Упатствата за 

набавки и консултанти. Следните практични насоки се подготвени само за полесно 

упатување. Во случај да постои неконзистентност или конфликт, Упатствата за набавки 

и консултанти ќе бидат меродавни. 

Надзор на набавката и водење евиденција 

ЕСП е одговорна за чување на релевантните документи за набавка, кои се предмет на 

преглед по постапка од страна на Банката и други релевантни институции, на нивно 

барање. 

ЕСП и корисниците на подгрантови се одговорни за безбедно складирање на сите 

релевантни податоци/документи. 

Договорите и официјалните писма во ПЛРК треба да се евидентираат преку архивскиот 

систем на КЗПВЕП. Сите други документи се евидентираат во согласност со 

внатрешната евиденција и записи на ЕСП. 

Комисија за евалуација 

КЗПВЕП или Директорот на проектот на ЕСП на ПЛРК во рамки на добиеното 

овластување е одговорен да усвои одлука за назначување на членови на Комисијата за 

евалуација за набавки во рамките на оваа поткомпонента 3.1 – Подгрантови за 

инфраструктурни инвестиции. Секоја комисија за евалуација треба да се состои од 

најмалку три члена. Членовите на комисијата за евалуација треба да бидат лица со 

знаење во областа која е предмет на евалуација.  

Комисијата за евалуација е одговорна за евалуација на понудите, избор на консултанти 

и препораките за доделувањето на договори за секоја активност. Во случај на судир на 

интереси, членовите на Комисијата за евалуација треба да бараат замена. Комисијата за 

евалуација треба да има најмалку два члена со техничка/стручна експертиза релевантна 

                                                 
15 Упатства: Набавка на стоки, градежни работи и неконсултантски услуги во согласност со МБОР заеми и МЗР 

кредити и грантови од заемопримачи на Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf 
16 Упатства: Избор и вработување на консултанти во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и грантови од заемопримачи на 

Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
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за процесот на евалуација. Членовите на комисијата за евалуација се обврзани да 

постапуваат со документите поврзани со процесот на избор на доверлив начин. 

Дискусијата и размената на релевантни документи и коментари треба да се ограничи 

само на членовите на комисијата за евалуација. 

Службеното лице/Специјалистот за набавки (без право на глас) е по правило 

координатор на работата на комисијата за евалуација и дава насоки за процесот на 

евалуација и ги подготвува релевантните документи, извештаите за евалуација, ги води 

состаноците на комисијата за евалуација и се грижи процесот на евалуација да е во 

согласност со правилата и упатствата на Светска банка.  

Потпишување на договори и администрација 

Во согласност со планот за набавка на подгрантот се потпишува трипартитен договор. 

Корисникот на подгрантот го потпишува договорот со избраниот добавувач/изведувач 

заедно со КЗПВЕП. 

Овие трипартитни договори треба да ги содржат улогите и одговорностите на секоја 

страна во текот на спроведувањето на договорот и се правна основа за исплати од страна 

на ЕСП кон добавувачите/ изведувачите, по добивањето фактури, во согласност со 

договорениот процент во потпишаниот Договор. 

ЕСП на ПЛРК ќе поднесе пет примероци на корисникот на подгрантот и добавувачот/ 

изведувачот за потпишување, а потоа, и на КЗПВЕП. 

Надзор од страна на ЕСП на ПЛРК  

ЕСП е одговорна за надзор на работата на изведувачите/добавувачите/ консултантите и 

води грижа дека тие ги извршуваат обврските во согласност со условите во склучените 

договори. ЕСП мора да го мониторира напредокот на работата, навременото завршување 

на работите, испораката или набавката на стоки, извршените исплати и одредува дали 

промените во обемот на работите може да се соодветни. ЕСП обично треба да бара од 

изведувачите/ добавувачите/консултантите да поднесуваат редовни извештаи за 

напредокот за преглед. Корисникот на подгрантот треба да назначи персонал со 

соодветни технички квалификации, раководно искуство и овластување за вршење на 

надзор на дневното работењето на изведувачите/добавувачите/консултантите. 

Незадоволително работење  

Несоодветната изведба влијае врз квалитетот, ефикасноста и економичноста на 

договорот и тоа нема да се толерира. Врз основа на одредбите од договорот, ЕСП треба 

да ги советува изведувачите/добавувачите/консултантите да преземат итни корективни 

мерки за да го надминат проблемот. Ако изведувачите/добавувачите/консултантите не 

ги преземат соодветните корективни мерки, ЕСП може да го раскине договорот и да 

примени соодветни казни, утврдени во договорот на односниот 

изведувач/добавувач/консултант. 

Употреба на тендер и предложен документ 

Формуларите за тендерската документација/понудите, извештаите за евалуација и 
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договорите ќе бидат стандардните документи за набавка наведени во делот „Листата 

на анекси за набавка“ на овој Прирачник за грантови. Документите поврзани со 

методот на избор врз основа на квалитет и цена (QSBS) се достапни на веб-

страницата на Светската банка на: http://www.worldbank.org/en/projects- 

operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-

guidance#standarddocuments. 

2.15 ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ 

За поткомпонентата 3.1, Подгрантови за инфраструктурни инвестиции, ПЛРК одвои 

11.012.436 евра, Национален придонес во износ од 3.176.471 евра. Распределбата од 

ПЛРК може да се прилагоди врз основа на искуството во текот на спроведување на 

проектот. Предвидени се придонеси од корисниците од околу 1.101.244 евра. 

Средствата од Националниот придонес (НП) ќе се користат исклучиво за целосно или 

делумно финансирање на инфраструктурни потпроекти што ќе се финансираат во 

рамките на Поткомпонентата 3.1. Во зависност од вредноста на инфраструктурните 

подгрантови, средствата од НП ќе се користат за финансирање на еден или повеќе 

Потпроекти или за одредени активности во рамките на даден Потпроект. Оваа 

поставеност треба да се наведе детално во соодветните договори за подгрант, што ќе 

бидат потпишани помеѓу ПЛРК/ КЗПВЕП и корисникот на подгрантот. 

Списокот на прифатливи/неприфатливи трошоци во рамките на оваа шема на подгрант 

се опишани во Дел 1.5 (Општи принципи на финансирање) и 2.8.3 Г (Буџет и финансии) 

од овој Прирачник за грантови. 

Инфраструктурните подгрантови бараат соодветен придонес од корисникот (ПК) од 

најмалку 10% во парични или непарични средства што ќе бидат наведени во целосниот 

предлог на потпроектите и Договорот за подгрантови. ПК ќе се користи за финансирање 

на одредени активности на потпроекти во согласност со Договорот за подгрант и 

трипартитниот договор со Изведувачот/Снабдувачот. 

Непаричниот придонес е неготовински придонес со стоки или услуги. Непаричните 

придонеси ќе се вреднуваат според нивната пазарна или сметководствена вредност, ако 

е неизводлива фер мерка на вредноста, и тие мора да бидат поткрепени со документација 

што ја покажува реалната пазарна или сметководствена вредност на добавените стоки 

или услуги. Ако е избран за финансирање, корисникот на подгрантот е одговорен да 

добие официјална оцена на вредноста на непаричниот придонес потврдена од овластен 

проценител (лиценцата ја доделува Комората на проценители на Република 

Македонија). Сите трошоци поврзани со оваа процена мора да ги покрие корисникот на 

подгрантот. Стоките или услугите како непаричен придонес мора да се сметаат 

неопходни за исполнување на целите и активностите на потпроектот. За потребите на 

непаричните придонеси, корисниците треба да пополнат и достават образец за 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
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Непаричен придонес (Анекс 2 „Целосен предлог за инфраструктурни грантови“ - Прилог 

2). 

Кога придонесот на корисникот е дефиниран да биде паричен, за инфраструктурните 

подгрантови, корисникот е должен да отвори само една посебна сметка за подгрант 

(денарска) во која ќе се слеваат сите трансфери на средства поврзани со придонесот од 

корисникот, зашто сите други средства ќе се префрлаат директно од ЕСП на 

изведувачот/снабдувачот, по добивањето на потпишано одобрување и верификација од 

сите вклучени страни (тим за надзор, специјалисти на ЕСП и претставници на 

корисникот). Во зависност од условите за плаќање наведени во Договорот за подгрант, 

корисникот е должен соодветно да ги префрли средствата на изведувачот/снабдувачот и 

да ги задржи оригиналните копии од сите придружни документи поврзани со плаќањата. 

Во рок од 5 работни дена по направената трансакција, корисникот ќе го извести ПЛРК 

за трансферот, со испраќање на финансиските извештаи во форма наведена во Анекс 5 

„Финансиско управување“ - Прилози 1.1 и 1.2, заедно со потребната придружна 

документација (извод од банка).  

Исплата и готовински тек 

Постапките за исплата за инфраструктурните подгрантови ќе биде централизирана и 

ЕСП ќе ја спроведе набавката и ќе врши исплата на средствата. Тоа значи дека сите 

средства ќе бидат префрлани преку ЕСП, освен ПК кои ќе се користат за исплата на една 

Извештај за завршени работи (ИЗР) една или повеќе Фактури во текот на 

спроведувањето на потпроектот и префрлени на изведувачот/ снабдувачот од страна на 

корисникот по приемот на заверена и потпишана документација од сите инволвирани 

страни. 

Корисниците подржани од проектот ќе ги надгледуваат и прифатат активностите 

спроведени во рамките на соодветниот грант. 

Исплатата на средствата ќе се движи од Светска Банка, преку Народната банка на 

Република Македонија (НБРМ) - Наменска сметка отворена за целите на ПЛРК, преку 

трезорската денарска сметка на ПЛРК до крајните добавувачи /изведувачи врз основа на 

соодветна придружна документација и налози за плаќање потпишани од страна на 

овластени потписници. За конверзија на евра во денари ќе важи курсната листа за 

купување на девизи на НБРМ на денот на трансакцијата.  

Сите исплати за локални расходи на добавувачите, изведувачите, консултантите, итн., 

од средствата за подгрант ќе се вршат во локална валута (денари), а за потребите на 

известување, во противвредност во евра (со користење на курсната листа за купување на 

девизи на НБРМ за конверзија на денот на трансакцијата). Сите странски расходи ќе се 

вршат во оригиналната валута и за целите на известување, средствата ќе се конвертираат 

во евра. 

Постапката за прием и обработка на документацијата за финансирање на овој вид 

подгрантови е следнава: 
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• По добивањето на документот за исплата (фактура, ИЗР, итн.) потврден од 

страна на компанијата за надзорни консултантски услуги, Специјалист на ЕСП, 

како одговорен за мониторинг/ надзор на активноста на потпроектот, темелно ги 

проверува техничките аспекти (количество/единици по ставка) од документот за 

исплата и ја проверува неговата точност; 

• Специјалистот на ЕСП го предава документот за исплата до Специјалистот за 

набавки да провери дали документите за исплата се во согласност со Договорот 

за подгрант (дали е во согласност со единечната цена), а потоа до Специјалистот 

за ФУ за дополнителна проверка во однос на потпишаниот трипартитен договор 

со добавувачот/изведувачот. Специјалистот за ФУ ја проверува вредноста на 

документите за плаќање и подготвува документација за плаќање преку 

утврдување на изворите за финансирање согласно со Договорот за подгрант 

(Грант и/или национален придонес). 

За секакви неизвесности во врска со документот за плаќање (количества, единична 

цена, вид и услови за плаќање), Специјалистот за ФУ треба да се консултира со 

Специјалистот/службено лице за набавки и со Специјалистот градежен инженер, со цел 

да се договорат какви активности треба да се преземат (пр. документот за исплата да се 

врати кај изведувачот/добавувачот за поправка). 

• Потоа документацијата за исплата се доставува до Директорот на ЕСП за 

проверка, одобрување и потпишување. 

• Документот за плаќање се обработува по потпишување од овластените 

потписници. 

На крајот, Специјалистот за ФУ го врши плаќањето и ја книжи трансакцијата, ги 

ажурира податоците за секој извор на финансирање на располагање во рамките на 

инфраструктурните подгрантови. 

Паричните текови од наменската сметка на ПЛРК се прикажани на Слика 2 подолу: 



 

 

61 

 

 

Слика 1 

Готовински тек кога исплатата на добавувачот/изведувачот се прави од средствата на 

НП е прикажан на Слика 1 (a). 

 

 

 

  

Светска Банка 

Трезорската денарска сметка на ПЛРК 

Сметка на добавувачите 

Светска Банка ПЛРК сметка НБРМ – Наменска 

сметка за потребите на ПЛРК (евра) 

Трезорска сметка за придонеси од корисникот (кога надоместок од 

корисникот е паричен) 

Буџет на РМ 

 

Трезорска сметка ПЛРК придонес од 

Владата 

Сметка за придонеси од 

корисникот 

(Кога придонесот на корисникот 

паричен) 

Сметка на 

добавувачите 
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ДЕЛ III - ПОТКОМПОНЕНТА 3.2 ГРАНТОВИ ЗА ПОДОБРЕНА 

ИСПОРАКА НА ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

ВЛИЈАНИЈА (ГРАНТОВИ ЗА ПОВРЗУВАЊА И ИНОВАЦИИ)



 

Прирачник за грантови на ПЛРК   

3.1 ПОД-ДЕЛ 3.2.1 Подгрантови за организации од туристичкиот сектор, 

образовни установи и центрите за обука 

Овој инструмент има за цел да ја подобри способноста на организациите од приватниот 

сектор да го зголемат квалитетот на услугите, пристапот до информациите и услугите, 

вклучувајќи обуки за вештини, иновации и развој на бизнисот. Прифатливите баратели 

не треба да бидат точно на физичката локација на дестинацијата, но мора да покажат 

придонес на една или повеќе приоритетни дестинации, и/ или зајакнување на 

вредносниот синџир на приоритетни сегменти од пазарот. Предложениот потпроект 

мора да опфати еден или повеќе недостатоци утврдени во Плановите за развој. 

Барателите се охрабруваат да аплицираат со предлози за потпроекти кои ќе создаваат 

поврзувања и ќе ги шират позитивните ефекти од потпроектот. ПЛРК ќе ги поддржи 

барателите кои се способни да развијат активности што ќе овозможат микро и малите 

локални претпријатија да развијат односи со поголемите претпријатија во дестинацијата, 

и на тој начин да создадат поефикасен синџир на снабдување. Клучно за овие активности 

е развивањето на капацитетите на малите претпријатија за да ги задоволат потребите на 

поголемата организација или разните туристички барања; активности за зајакнување на 

бизнис средината, што го олеснува формирањето на бизнис врски; и друго. 

3.2 ЛИСТА НА ПОДОБНИ АКТИВНОСТИ  

Примери за можни видови проекти за грантови за организациите во туристичкиот сектор за 

подобрување на испораката на туристички услуги, но не ограничени на: 

 

1 Изготвување и имплементација на програма за поврзување со локални добавувачи; 

2 
Иновативна конкуренција; подобрување на тековните туристички понуди/ услуги и/или 

воведување на нови; 

3 
Развој на модули за обука за вештини засновани на компетентност; Подобрување на вештините за 

управување; Подготовка на материјали за обука; 

4 
Набавка на опрема, ИКТ за подобрување на квалитетот на дизајнот и услугите на претпријатијата 

од приватниот сектор во опслужување на туристичкиот сектор; 
 

5 
Обезбедување поголем пристап информациите за пазарот на претпријатијата од приватниот сектор 

за опслужување на туристичкиот сектор; 

6 
Промотивни активности (промоција на локални производи, начини на вработување, бизнис-до-

бизнис (Б2Б) поврзувања, активности на брендирање и маркетинг) меѓу другите. 

7 

Подобрување на искуствениот дизајн на активности; Подобрување на културата на услугата; 

подобрување на условите за квалитет на производот - во корист на претпријатијата од приватниот 

сектор за опслужување на туристичкиот сектор 

8 
Купување на мала опрема; реновирање на постојните објекти - во корист на претпријатијата од 

приватниот сектор за опслужување на туристичкиот сектор 

9 

Помош за претпријатијата од приватниот сектор во опслужување на туристичкиот сектор за 

усвојување и имплементација на меѓународните стандарди за квалитет (пр. обука за туристички 

водичи во согласност со меѓународно прифатени стандарди) 
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10 
Други видови потпроекти што ќе придонесат за остварување на целта на повикот и ќе покажат дека 

ги надминуваат недостатоците во Планот за развој. 

Табела 7. Активности  

3.3 ЛИСТА НА НЕПРИФАТЛИВИ АКТИВНОСТИ И БАРАТЕЛИ 

Во договор со Примателот и во согласност со политиките на групацијата СБ следните активности 

и баратели нема да бидат поддржани од потпроектот: 

 

1 Барателите што се на црната листа на Бирото за јавни набавки; 

2 Барателите што не ги платиле своите обврски, според Управата за јавни приходи; 

3 Барателите што се на списокот на забранети фирми кој е достапен на www.worldbank.org/debarr; 

4 Инвестиции во определените „Особени туристички развојни зони“; 

5 
Секоја нова градба или значителна инвестиција во општата општинска инфраструктура (што може 

да е финансирана во рамките на други постоечки проекти). 

6 
Под подгрантови (примателот на подгрантот не може да дејствува како финансиски посредник и да 

ги користи подгрантовите за понатамошно финансирање на други корисници) 

7 

Проекти за кои е веројатно да имаат значителни негативни влијанија врз животната средина, кои се 

чувствителни, разновидни или без преседан и може да влијаат врз подрачје пошироко од локациите 

или објектите кои се предмет на физички работи; 

8 
Инвестиции во определени заштитни подрачја, што може да има негативно влијание врз природните 

и критичните живеалишта и видови; 

9 
Активности кои влијаат врз ранливите екосистеми, спортски објекти, објекти/активности за коцкање 

и обложување, важни живеалишта, и зелени полиња со истакната естетска вредност; 

10 Активности што предвидуваат пренамена на шуми, блатишта и алпски/субалпски ливади; 

11 Загадувачки индустрии; 

12 
Трговија со диви животни и производи од диви животни забранети во рамките на конвенцијата 

ЦИТЕС; 

13 Пуштање на генетски модифицирани организми во животната средина; 

14 Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди; 

15 Риболов со рибарски мрежи во морска средина; 

16 Складирање, третман и отстранување на опасен отпад;  

17 

Други ставки вклучени во стандардната негативна листа од Светска Банка, и тоа: 

• Производство на опрема и апарати кои содржат хлорофлуоројаглероди и други супстанции 

регулирани со протоколот од Монтреал, 

• Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (ПХБ) повеќе 

од 0,0005% според тежина, 

• Производство, третман и отстранување на радиоактивни производи, 

• Производство на производи кои содржат азбест, 

• Нуклеарни реактори и нивни делови, 

• Тутун, преработен или непреработен, 

• Машинерија за преработка на тутун и 

• Производство на огнено оружје 

• Дестилиран алкохол за пиење. 

 

Табела 8 Активности и баратели што НЕМА да бидат поддржани од проектот: 
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3.4 КОРИСНИЦИ 

Подгрантови за организации од туристичкиот сектор, образовни установи и 

центрите за обука 

Оваа поткомпонента ќе финансира потпроекти за квалификувани организациски 

субјекти како што се непрофитни субјекти (пр. бизнис асоцијации,), даватели на услуги 

за обука и образование (вклучувајќи ги и профитните), како и организации на 

граѓанското општество и организации за управување со дестинации (ОУД) (таму каде 

што се воспоставени), со цел да се подобри пристапот до информации и услуги, како и 

да се подобри квалитетот на услугите, врските и иновациите во дестинациите. 

Странските субјекти што не се регистрирани во Македонија не можат да аплицираат 

поединечно ниту како партнери со македонски субјект.  

Ќе важат следниве критериуми за квалификуваност/прифатливост на барателите: 

• Да бидат основани како организација согласно со Законот за здруженија и 

фондации, Законот за стопански комори и Законот за трговски друштва и да се 

регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија, 

• Да бидат непрофитни организации кои работат најмалку 1 година до датумот на 

поднесување на изразување на интерес, или непрофитни или профитни 

организации во случај на даватели на услуги за обука и образование, кои работат 

најмалку 3 години 

• Да бидат во мнозинство домашна сопственост (50,1% или повеќе) 

• Да не добиле финансирање за проектните активности предложени во предлогот 

за потпроект од други извори. 

Со цел да се спроведе интегриран пристап кон надградбата на дестинациите, 

изразувањето на интерес и предлогот за потпроекти може да се однесуваат на тековни 

или предложени (пот)проекти кои ги спроведуваат други чинители и со кои 

предложениот потпроект би бил комплементарен. 

3.5 ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПОТПРОЕКТОТ  

Потпроектот и неговиот буџет мора да бидат мора бидат осмислени да се комплетираат 

во рок од 12 месеци од денот на потпишување на Договорот за подгрант. Продолжување 

на времетраењето на проектот, генерално, не е дозволено. Сепак, проектот може да се 

продолжи најмногу за уште шест (6) месеци под исклучителни околности. Нема да се 

прифатат барања за проекти кои се планирани да траат подолго од периодот наведен во 

повикот за предлози. Првата активност која е предвидена и договорена во планот за 

имплементација треба да започне во рок од 1 (еден) месец по потпишувањето на 

Договорот за подгрант. 
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3.6 ШЕМА НА ГРАНТОВИ 

ПЛРК ќе обезбеди грантови до максимум 50.000 евра по барател или до максимум 

150.000 евра за потпроекти предложени во партнерство помеѓу два или повеќе субјекти. 

Ако барателот е непрофитен субјект, кофинансирањето мора да изнесува најмалку 10 

проценти во парични од износот на бараниот грант. (Овие лимити можат да се 

прилагодат во текот на спроведувањето на ПЛРК и во понатамошните циклуси на 

доделување на подгрантови, врз основа на искуството). Ако барателот е профитен 

давател на услуги за обука и образование, потребно е кофинансирање од најмалку 50 

проценти. Организациите во туристичкиот сектор и давателите на услуги за 

обука/образование можат да аплицираат во партнерство со другите два вида грантови 

што се достапни преку оваа шема на грантови: субјект од јавниот сектор и/или субјект 

од приватниот сектор, но максималниот износ за подгрант мора да биде во рамките на 

горните граници на секој вид подгрант и нивниот односен процент на кофинансирање. 

3.7 ДЕТАЛНИ ПОСТАПКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ГРАНТОВИТЕ, 

ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И КЛУЧНИТЕ ОДГОВОРНОСТИ И 

ВРЕМЕНСКИТЕ РАМКИ 

ЕСП ќе спроведе јавен и конкурентен процес за избор на потпроекти што ќе добијат 

грантови за инвестиции за поврзувања и иновации. Процесот ќе биде реализиран во 

неколку клучни чекори како што е прикажано подолу: 

Може да има продолжување на наведените рокови заради природата на предложените 

потпроекти за што се потребни консултации со КЗПВЕП и Светската Банка и/или да се потребни 

теренски посети 

 

Циклус на потпроектот 

Индикативно време 

(календарски 

денови) 

Одговорности 

1 Таргетирање и комуникација   20 дена ЕСП 

2 Претставување на Планови за развој 20 дена ЕСП 

3 Информативен состанок 10 дена ЕСП 

4 Повик за изразување интерес (ПИИ); 45 дена ЕСП 

5 
Поднесување на ИИ вклучително Прашалник за 

заштита на животната средина   
1 ден Баратели 

6 Прв скрининг 21 ден ЕСП 

7 

Покани за поднесување на целосно барање; 

Информации за квалификувани баратели за 

отворањето, административните проверки и 

евалуацијата на ИИ 

7 дена ЕСП 

8 Работилница за целосниот предлог; 14 дена ЕСП 

9 
Поднесување на OЖС/ OВЖС со ПУЖС до 

ЕЖС и ТНС за преглед и одобрување; 
50 дена по поканата Баратели 

11 Поднесување на целосен предлог; 50 дена по поканата Баратели 

12 
Административна проверка на пакетот со 

целосниот предлог 
7 дена ЕСП 
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13 
Евалуација и избор од страна на Техничкиот 

комитет; 
10 дена Технички комитет 

14 Извештај до КЗПВЕП 5 дена 
ЕСП, Технички 

комитет 

15 Преглед и одобрување од КЗПВЕП   10 дена КЗПВЕП 

16 Одобрение од Светска Банка 10 дена Светска Банка 

17 Известување за доделување на договорот; 7 дена ЕСП 

18 
Потпишувањето на Договорот за подгрант кој 

вклучува ПУЖС ако е Б категорија; 

Максимум 1 месец 

од известувањето 

ЕСП и Корисник на 

потпроект 

19 

Имплементација и мониторинг (вклучувајќи 

усогласување на животната средина) на 

потпроектите. Известување за напредокот; 

До 12 месеци 
ЕСП и Корисник на 

потпроект 

20 Промоција на потпроектот.  

Постојано во текот 

на спроведувањето 

на потпроектот 

ЕСП и Корисник на 

потпроект 

Табела 9. Циклус на потпроектот 

3.7.1 Таргетирање и комуникација 

Комуникацијата треба да биде во согласност со процесот на управување со 

дестинацијата и да биде изложена во комуникациската стратегија и планови. ЕСП ќе 

подготви комплет материјали што ќе се користат за досегнување и информирање на сите 

чинители за компонентите на грантовите. ПЛРК треба да користи најразлични 

механизми кои му се на располагање: интернет страницата на ЕСП, информативни сесии 

и работилници, процесот за управување со дестинацијата воспоставен во дестинациите 

(што треба да добие поддршка преку компонента II), медиумска промоција, електронска 

пошта, пошта, телефон, итн. Сите релевантни документи треба да се објават на интернет 

страницата на ЕСП. Комуникацијата со сите квалификувани корисници треба да биде 

опишана во комуникацискиот план на ПЛРК и во согласност со Правилата за видливост. 

Процесот на таргетирање и комуникации за целото времетраење на проектот за ЛРК ќе 

го спроведува ЕСП со поддршка, ако е потребно, пр. преку поддоговор со изведувач за 

видливост и промоција. 

3.7.2 Претставување на плановите за развој 

Плановите за развој што се изготвени од страна на експертите на Светската Банка се 

основа за изборот на предлозите за потпроекти. Во плановите за развој се претставени 

недостатоци што се однесуваат општо на дестинациите, како и специфични недостатоци 

на дестинации. Неспецифичните недостатоци не се особени за дадена дестинација ниту 

им е потребно ниво на поддршка надвор од дестинацијата и влијаат на најголем дел од 

дестинациите (од 10-те дестинации опфатени со ПЛРК). Специфичните недостатоците 

кои се однесуваат на конкретна дестинација се специфични за дадена дестинација и се 

развиени за секоја од десетте приоритетни дестинации, опишани во дел I.2 на овој 

Прирачник за грантови. Претставувањето на плановите за развој треба да се спроведе во 

секоја дестинација посебно и тие треба да се објават на интернет страницата на ПЛРК. 

Планот за развој ги претставува приоритетните сегменти и препораки на ниво на 

дестинација, кои треба да бидат опфатени во предлозите за потпроекти. Плановите за 
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развој треба да бидат доставени и објаснети на сите заинтересирани чинители. 

Плановите за развој со специфичните недостатоци кои се однесуваат на дестинациите 

ќе бидат дел и од процесот за управување со дестинација во Компонента 2. 

3.7.3 Информативни состаноци 

Пред објавувањето на повикот, треба да се организираат информативни состаноци со 

потенцијалните корисници. На овие состаноци ќе им биде претставен и објаснет 

процесот и постапките за поднесување на барања за претстојниот повик на 

потенцијалните баратели. Вакви состаноци треба да се организираат во секоја од 10-те 

дестинации, а потенцијалните корисници да бидат поканети за да им се претстават 

информации за спецификите на проектот, условите за учествување, постапките и 

обрасците на документите. Треба да се подготват и достават информации до сите 

заинтересирани баратели, кои ќе ги насочуваат низ процесот на поднесување на барање. 

Комплетот обрасци ќе биде претставен и детално објаснет, како и критериумите за 

квалификување, и истите ќе бидат објавени на интернет страницата на ПЛРК. 

3.7.4 Повик за предлози 

ЕСП го подготвува и издава јавниот повикот за предлози во кој јасно ќе бидат наведени 

целите и потенцијалните корисници на повиците. Повикот за предлози треба да се објави 

во најмалку три национални весници како и на интернет страницата на ПЛРК. Во секој 

повик треба јасно да се наведе дека е составен од две фази: Изразување интерес (прва 

фаза) и Целосен предлог (втора фаза) за барателите кои ја поминале проверката за 

квалификација за Изразување интерес. Роковите за поднесување на барањата за секој 

фаза треба да бидат јасно наведени во јавниот повик за поднесување на предлози. 

Наведениот датум во јавниот повик ќе се смета за краен рок за доставување барања по 

пошта, а работното време на ПЛРК (до 16:30 часот) ќе се следи ако барањата се достават 

директно во канцеларијата. Сите барања треба да се достават на англиски и на 

македонски јазик, во печатена форма (оригинал) и дигитална копија (УСБ или ЦД) во 

Word формат, а потенцијалниот корисник ја презема одговорноста дека приложената 

печатена копија и дигиталната копија се идентични. Барањата доставени по електронска 

пошта ќе се сметаат за неприфатливи. Барателот може да аплицира со различни 

потпроектни предлози по повик, но само еден потпроект може да биде одобрен за 

финансирање по повик. Барателот не смее да достави ист предлог за потпроект повеќе 

од еднаш по еден јавен повик, без оглед на тоа дали барањето го предложил сам или во 

партнерство. Во текот на времетраењето на целиот проект ќе се спроведат неколку 

циклуси на повици. 

3.7.5 Изразување интерес  

За изразување интерес (ИИ) сите услови за квалификување на потпроектот ќе бидат 

јасно наведени (види Табела 11), како и критериумите за квалификуваност на 

потенцијалните корисници (во согласност со критериумите утврдени во овој Прирачник 

за грантови). Комплетниот пакет на потребна документација, вклучувајќи го образецот 

за Изразување интерес (види Анекс 1) и листата за проверка за Изразување интерес (види 
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Анекс 2) се дел од овој Прирачник за грантови. Целокупната документација и обрасците 

ќе бидат дистрибуирани до сите заинтересирани кандидати и ќе бидат достапни на веб-

страницата на ПЛРК. Комплетниот пакет на Изразување интерес кој треба да биде 

доставен од страна на заинтересираните баратели опфаќа: 

• Изјава за аплицирање со потпис и печат;  

• Целосно комплетиран образец за Изразување интерес; 

• Во случај на партнерство, потпишано писмо за намери помеѓу субјектите во 

партнерство (со јасно дефинирани улоги и одговорности) 

• Потврда за регистрација на барателот од Централниот регистар на Република 

Македонија, не постара од 6 месеци 

• Пополнет Прашалник за заштита на животната средина 

Поднесување на Изразување интерес  

Барателите ќе имаат 45 дена (почнувајќи од датумот кога се објавува повикот за 

предлози) за подготовка на ИИ кое во суштина го опишува нивниот предлог за 

потпроект и вклучува пополнување на комплет обрасци кои се приложени како дел од 

овој Прирачник за грантови вклучувајќи го и Прашалникот на заштита на животната 

средина. За време на повикот, сите потенцијални баратели може да побараат какви било 

појаснувања од ЕСП на ПЛРК по електронска пошта, најдоцна 14 дена пред рокот за 

поднесување на Изразување интерес. Сите прашања и одговори ќе бидат објавени на 

интернет страницата на ПЛРК. Одговорите ќе се обезбедат најдоцна 7 дена пред рокот 

за поднесување на Изразувањето интерес. Тимот на ЕСП нема обврска да дава 

појаснувања на прашања по овој датум. 

Скрининг на ИИ од страна на ЕСП 

ЕСП првенствено ќе изврши административна проверка на поднесените пакети за ИИ за 

да го потврди следново: 

• Барањето е доставено ред истекот на рокот; 

• Пакетот за ИИ е целосен и не недостасуваат информации и документи (како што 

е наведено во прилог 1). 

Нема да се прифати понатамошно поднесување на документација за ИИ по наведениот 

рок во повикот за предлози. Барателите кои не ја поминале административната проверка 

нема да можат да продолжат понатаму во следната фаза на подготовка на Целосниот 

предлог и автоматски ќе бидат одбиени.  

Откако барањето ќе ја помине административната проверка, ЕСП ќе го изврши првиот 

скрининг на ИИ врз основа на следниве критериуми за квалификација: 

• Барателите мора да бидат корисници како што е дефинирано во Дел .3.4 

(барателите го исполнуваат критериумот за правен статус); 

• Активноста во предлогот за потпроект не се наоѓа на негативната листа на 

активности согласно со Дел III.1; 
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• Предлогот за потпроект на барателот се однесува на најмалку една од 10те 

идентификувани дестинации во повикот; 

• Предлозите за потпроект се кохерентни во третирањето на недостатоците/ 

потребите утврдени во Плановите за развој и наведени во целите на овој повик; 

• Според РУЖС, предлогот на барателот потпаѓа во проектите од Б или В 

категорија (проектите од А категорија нема да се квалификуваат за финансирање) 

и не е исклучен согласно со генералните политики на групацијата СБ (наведени 

во Табела 9). 

• Ако на која било од горенаведените информации се одговори со НЕ, барањето ќе 

биде одбиено само врз таа основа и понатаму нема да биде евалуирано. 

ЕСП треба да ја примени следнава листа за проверка на критериумите за квалификација, 

за да ја потврди нивната усогласеност: 

ПЛРК - Критериуми за квалификување во фазата на ИИ: 

 
АКТИВНОСТ 

Листа за 

проверка 

1 
Барателот припаѓа на листата на квалификувани корисници/ ги исполнува 

критериумите за правен статус 

 

2 
Предложената активност не е на негативната листа на активности кои можат да 

се финансираат 

 

3 
Предлогот на барателот се однесува на најмалку една од наведените 

дестинации во повикот 

 

4 

Проектот придонесува да се пополнат А) недостатоците што не се однесуваат 

на конкретна дестинација утврдени во Планот за развој на туризмот или Б) 

недостатоците што се однесуваат на конкретна дестинација утврдени во 

Плановите за развој на туризмот за секоја од десетте дестинации што е/се цел 

на повикот 

 

6 
Барателот нема добиено финансиски средства за истите проектни активности 

предложени во предлог-проектот од други извори. 

 

7 
Пополнетиот прашалник за заштита на животната средина потврдува дека 

проектот е според Б или В категорија за животна средина 

 

 

Табела 10: Критериуми за квалификуваност 

Сите критериуми мора позитивно да се одговорат, во спротивно ИИ ќе биде одбиено. 

Постапки за еколошки скрининг 

Компонентата 3.2 овозможува само мали инфраструктурни и неинфраструктурни 

активности и најверојатно овие потпроекти ќе имаат мали, незначајни влијанија врз 

животната средина, доколку ги има, и ќе бидат класифицирани како проекти Б или В 

категорија. Видот на документ за ОЖС кој се очекува за потпроектите во рамките на 

оваа поткомпонента е листа за проверка на ПУЖС или никаков. Ова ќе се утврди преку 

процесот на скрининг (како што е опишано во Дел 1.4.1 од овој Прирачник за грантови), 

што ќе биде сличен на тој за инвестициски грантови, но поедноставен. 

Прегледот на неинвестициските потпроекти, како и активностите на други компоненти 

на проектот за кои ќе биде потребен скрининг на животната средина (пр. купување 
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опрема), ќе го врши ЕЖС додека Фокусната точка на животната средина (и ќе се 

советува со ТНС ако е потребно) ќе спроведе надзор на Извештајот за скрининг изготвен 

од ЕЖС. Во случај постапката за скрининг да утврди работи на културното наследство 

и/ или откуп на земјиште, социјалните експерти или експертите за културното 

наследство ќе бидат ангажирани во координирање на работата со ЕЖС. Пред прегледот 

на животната средина, барателите ќе обезбедат потребни информации за животната 

средина и други информации на предложениот потпроект преку претходно подготвени 

обрасци дефинирани во РУЖС (образецот е достапен во Прилог 2 на ИИ и во Анекс Б 

од РУЖС). Барањето потоа ќе биде предмет на скрининг од ЕЖС чии заклучоци и 

препораки ќе ги прегледа и потврди Фокусната точка за животна средина и/или ТНС 

пред поднесувањето до КЗПВЕП. Постапките за одобрување ќе вклучуваат постапки за 

категоризација, преглед на документи и можно интервју со барателот. Фокусната точка 

за животната средина може да се консултира со ТНС ако смета дека тоа е потребно. 

Покрај тоа, ТНС ќе ревидира случаен примерок на барањата во рамките на 

поткомпонентата 3.2. 

Конечниот извештај за скрининг се дистрибуира до барателот и КЗПВЕП и може да се 

сподели со Светската Банка, како дел од процесот на Банката за издавање на одобрение. 

КЗПВЕП ќе спроведе оценување на потпроектите, во случај барањето да е успешно. 

Светската Банка ќе ја обезбеди потребната поддршка, кога е потребно. За овој вид на 

проекти СБ ќе изврши преглед по постапката на случаен примерок.  

Информации за квалификувани и одбиени подносители на ИИ  

Откако проверката за квалификација на ИИ ќе заврши, ЕСП ќе ги информира 

квалификуваните баратели по писмен пат во рок од 7 дена. Квалификуваните баратели 

ќе бидат поканети да изготват целосни предлози за потпроекти во рамките на 

предвидени рокови како што е опишано во табелата за циклус на потпроекти (60 дена). 

ЕСП ќе подготви сумарна листа и извештај за сите примени ИИ до Светска Банка. 

Барателите чии ИИ не ги исполниле критериумите за учество, ќе бидат писмено 

известени по електронска пошта, а потоа и со официјално писмо од страна на ЕСП во 

рок од 7 дена по завршувањето на проверката за прифатливост на ИИ. Причините за 

одбивањето ќе бидат јасно наведени во писмото. 

3.8 ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ 

Сите квалификувани баратели ќе имаат 50 дена да ги изготват своите целосни предлози 

за потпроекти. Точниот датум и крајниот рок за поднесување на целосните апликации 

ќе бидат наведени во повикот за доставување предлози и објавени на веб-страницата на 

ПЛРК. На сите квалификувани баратели им се препорачува да не чекаат до последниот 

ден за да ги достават своите целосни барања. Целосните предлози кои ќе бидат 

поднесени по крајниот рок во рамките на одреден повик нема да бидат прифатени. 
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3.8.1 Работилница за целосен предлог за потпроект 

Откога ќе се изберат и информираат квалификуваните потпроекти врз основа на 

поднесените ИИ, ЕСП ќе организира работилници за сите заинтересирани баратели, со 

цел да одговори на нивните прашања и да даде појаснувања во врска со подготвувањето 

на целосните предлози за потпроекти. Ова ќе помогне да се минимизираат грешките во 

текот на подготвувањето на целосните предлози за потпроекти и ќе потврди дека сите 

потребни придружни документи и информации се доставени како дел од целосниот 

пакет на предлогот за потпроектот. Треба да се дадат јасни насоки за тоа како да се 

пополни секој образец за целосниот предлог, како и критериуми и насоки за барателите. 

По работилниците, ЕСП треба да биде на располагање на барателите за секаква помош 

или насоки што би им биле потребни во текот на подготвувањето на целосните предлози 

за потпроекти. Барателите можат да ги доставуваат своите прашања или барања за 

појаснување на целосните предлози на потпроекти до ЕСП преку електронска пошта, 

официјални писма или со директна посета во канцеларијата на ЕСП. 

3.8.2 Доставување на целосниот предлог 

Барањата за целосниот предлог на потпроектот мора да го следат образецот кој е даден 

во овој Прирачник за грантови (види Анекс 3). Барањето за целосниот предлог ги содржи 

следниве документи: 

• Писмо за барање за целосен предлог 

• Дел 1: Профил на барателот 

• Дел 2: Профил на потпроектот 

• Дел 3: Бизнис план што се состои од следново: 

A) Капацитет на барателот,  

Б) Релевантност вклучувајќи и План за имплементација, 

В) Очекувано влијание на потпроектот, 

Г) Буџет и финансии и 

Д) Одржливост; 

• Дел 4: Анализа на ризици 

• Дел 5: Поедноставен план за набавка 

• Дел 6: Документација за детална анализа на животната средина 

За сите погоре наведени делови се подготвени обрасци кои се дел од овој Прирачник за 

грантови. Заедно со поднесувањето на целосниот предлог на потпроектот, од барателите 

ќе биде побарано да ја достават и следнава придружна документација17: 

Прилог 1: Изјава за кофинансирање (даден образец) 

Прилог 2: Финансиски извештаи: 

• Финансиски извештаи за последните 2 (две) години или за последната година 

доколку се работи за ново регистрирана непрофитна организација (да има 

                                                 
17 ЕСП на ПЛРК го задржува правото да побара дополнителни документи и уверенија, ако е потребно. 
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навршено една година постоење до датумот на поднесување на изразување на 

интерес);  

• Финансиски извештаи за последните 2 (две) години за даватели на услуги за и 

образование; 

Во случај кога непрофитните организации имаат годишен обрт помал од 2500 евра, тие 

ќе треба да достават одлука дека се ослободени од обезбедување на финансиски 

извештаи; 

Прилог 3: Кратка биографија на Координаторот/главниот координатор на потпроектот 

Кратки биографии на главниот персонал ангажиран во потпроектот (максимум 5) што 

ќе покажат дека тимот ја има потребната експертиза за успешна имплементација 

(управување, набавка и сл.) 

Прилог 4: Документација поврзана со барателот која може да се обезбеди како што се 

потпишани и запечатени фотокопии, но не постара од 6 месеци (Потврда бр. 1, 2, 6, 7, 8 

и 9 од Централниот регистар): 

• Потврда издадена од Централниот регистар на Република Македонија дека не 

постојат предмети на ликвидација или стечај против Барателот,  

• Уверение за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен 

орган во земјата; 

• Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица што 

докажува дека нема изречена споредна казна - привремена или трајна забрана 

за вршење на определена дејност. 

• Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица 

дека нема изречена споредна казна - забрана за учество во постапки за јавен 

повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 

партнерство; 

Прилог 5: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти  со кој се 

уредува идната соработка на страните (во согласност со националното 

законодавство); 

Прилог 6: Документација поврзана со потпроектот во зависност од видот на предлогот 

за потпроект: 

• Извадок од детален урбанистички план (задолжително за целосен предлог) 

• Сопственост: Имотен лист/Документи со кои се потврдува правото на користење 

поврзано со пријавата итн. (задолжително за целосен предлог) 

• Потполна инвестициско-техничка документација и сите потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, ако е применливо; (што треба да се обезбеди во 

случај да се додели подгрант, најдоцна до потпишување на договорот за 

подгрант) 

• Потврда за објект на културно наследство ако е вклучено во предлогот (ако 

постои, задолжително за целосен предлог); 
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• Потполна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита 

на културното наследство, ако е применливо (да се обезбеди во случај да се 

додели подгрантот, најдоцна до потпишување на договорот за подгрант); 

• Дозвола за градба, одобрение за конзервација и сите други потребни дозволи 

согласно Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони, (што треба да се обезбеди во случај да се додели 

подгрант, најдоцна до потпишување на договорот за подгрант); 

3.8.3 Бизнис план за целосниот предлог  

Бизнис планот кој треба да се изготви во целосниот предлог и ќе биде предмет на 

евалуација од страна на Техничкиот комитет треба да ги содржи следниве делови: 

A) УПРАВУВАЊЕ СО ПОТПРОЕКТОТ- 20% од вкупните бодови 

Барателот треба да покаже дека има богато, релевантно искуство во имплементација на 

проекти од сличен обем, вид на инвестиција и размер. Барателот треба да ги наведе 

најважните, релевантни проекти што ги спроведувал, да даде краток опис на проектот 

во смисла на вид на проект, големина, обем и размер, како и да ги наведе резултатите од 

спроведуваните проекти. 

Барателите треба да покажат оперативен капацитет активно да учествуваат во 

спроведувањето на предложените активности и да назначат координатор на проектот кој 

ќе делува во својство на главно лице за контакт за сите прашања поврзани со проектот. 

Назначениот/избраниот Координатор на потпроектот треба да има соодветно искуство 

во имплементација на проекти и треба да наведе уште 3-5 порелевантни проекти што ги 

спровел или учествувал во спроведувањето (вклучувајќи и во кое својство и каква 

позиција имал) и какви биле резултатите. (придружено со кратка биографија). 

Предложениот Координатор на потпроектот во фазата на ИИ може да се промени сега 

во фазата на Целосен предлог, бидејќи ова лице треба внимателно да се избере, да има 

искуство и да биде посветено на спроведувањето на потпроектот. Во исклучителни 

случаи, ако потпроектот е избран за финансирање, номинираниот Координатор на 

потпроект во Целосниот предлог може да се замени со друг Координатор на потпроект 

во текот на спроведувањето, но во секој случај, новиот Координатор на потпроект треба 

да поседува исто ниво на искуство и експертиза како и претходниот.  

Во случај кога двајца или повеќе корисници аплицираат заедно, треба да се назначи еден 

Главен координатор да ги претставува сите корисници. Таквиот координатор ќе биде 

одговорен за координирање на активностите на проектот и редовно ќе соработува со 

сите партнери и со ЕСП на ПЛРК за да обезбеди непречена имплементација на 

потпроектот. 

Координаторот на потпроектот редовно ќе комуницира со ЕСП на ПЛРК, така што треба 

да се одржува неговата/нејзината достапност. 

Покрај искуството со управувањето, ќе биде прегледана и финансиската издржаност. 

Барателите треба да покажат позитивни финансиски извештаи. 
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Б) РЕЛЕВАНТНОСТ-35% од вкупните бодови 

Барателите треба да ја оправдаат потребата од потпроектот и неговата усогласеност со 

целта на повикот: имено, како предложениот потпроект ќе ги исполни недостатоците 

(специфични и неспецифични за дестинациите) утврдени во Планот за развој. Барателот 

треба да ја опише релевантноста и придобивките од предложениот потпроект за развој 

на туризмот на најмалку една дестинација или придобивките/релевантноста на повеќе 

од една дестинација. Треба јасно да покажува како предложениот потпроект ќе ја 

направи дестинацијата поконкурентна. Во овој дел треба да се претстави севкупниот 

квалитет на проектот, неговото влијание и  целната група со процена на очекуваните 

директни и индиректни корисници. 

Севкупниот квалитет значи дека предложениот потпроект е разумен и реалистичен, дека 

предложените цели и активности можат да се постигнат. 

Ако потпроектот ги разработува недостатоците на А) недостатоците што не се 

однесуваат на конкретна дестинација, треба јасно да објасни кои недостаток или 

недостатоци ќе ги разработува и да објаснат како; и која дестинација ќе има влијание од 

спроведувањето на потпроектот. Ако потпроектот ги разработува Б) недостатоците што 

се однесуваат на конкретна дестинација, треба јасно да дефинира кои приоритетни 

сегменти од пазарот ќе можат да ги привлечат поради активностите на потпроектот и 

како. 

Планот на активности треба да биде јасно дефиниран со распределени ресурси за 

исполнување на секоја од наведените активности, очекуваните резултати и временската 

рамка (детален план за имплементација).  

Одредени предложени активности од фазата на ИИ може да се извадат, поради 

непредвидени проблеми, при подготовката на план на активности во фазата на Целосен 

предлог. Таа активност не може да се замени со никаква нова активност, ниту да се 

премести, во оваа фаза и не е дозволено додавање активност/активности што не биле 

предмет на Скрининг на животната средина во фазата на Целосен предлог. 

Предложената промена не може да биде таква што ќе влијае на првичната категоризација 

и на нивото на ризик за потпроектот, ниту пак може да ги влоши условите во животната 

средина или да ги ескалира потенцијалните влијанија врз животната средина.  

План за имплементација на потпроектот 

Планот за имплементација се наоѓа во Дел Б и е претставен во графичка (табеларна) 

форма како дел од образецот за барањето. Во него треба да се назначи редоследот на 

сите главни активности и постигнувања при спроведувањето, вклучувајќи и таргетирани 

датуми за почеток и крај на секој чекор. Планот за имплементација треба да прикаже 

логичен тек на чекорите, назначувајќи дека сите активности што треба да се изведат се 

внимателно обмислени од тековната до крајната состојба на проектот. 

В) ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПОТПРОЕКТОТ-30% од вкупните бодови  
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Предложените потпроекти треба значително да ја зголемат атрактивноста и економските 

активности на утврдените дестинации. Барателот треба јасно да објасни каков би бил 

придонесот на влијанијата на предложениот потпроект врз дестинацијата. Барателот 

треба да прикаже кои се очекуваните исходи за дестинацијата од спроведувањето на 

предложените потпроекти и како истите ќе придонесат за остварување на севкупните 

цели на плановите за развој. Тие ќе се оценуваат во поглед на: создавање на бизнис 

врски, зголемен број на туристи, зголемен број на ноќевања, создавање на бизнис врски, 

стимулирање на понатамошни приватни инвестиции, иновации и создавање на работни 

места. Овој вид грантови ќе поддржи активности што ќе го подобрат пристапот до 

информации и услуги, ќе го подобрат квалитетот на услугите, врските и иновациите на 

чинителите во дестинацијата.  

Г) БУЏЕТ И ФИНАНСИИ-15% од вкупните бодови 

Предлог буџет: Предложениот буџет мора да ги покрива сите трошоци на потпроектот 

врз основа на предложените активности и планот за имплементација.  

Во предложениот буџет треба да се вклучат следниве трошоци: 

• за извршување на ПУЖС (проекти од Б категорија); 

• за Надзор на активности за градежни работи (Консултантски услуги); 

За потпроекти од поткомпонентата 3.2.1 оперативните трошоци се поддржани за 

финансирање но не повеќе од 5 отсто (паушална стапка) од вкупниот износ на буџетот 

на Подгрантот. Оперативните трошоци се дефинирани како изнајмување на канцеларија, 

сметки за комунални услуги, канцелариски материјали, патни трошоци, дневен 

надомест. 

Описот на сите ставки мора да е доволно детален и сите ставки треба да се расчленат на 

посебни буџетски ставки за секоја активност. Во најдобар интерес на барателот е да 

обезбеди реален и економичен буџет, бидејќи истиот ќе биде предмет на прегледување 

од страна на експертите на Техничкиот комитет. Проценетите трошоци треба да се 

пресметаат или врз основа на други слични проекти спроведени од барателот на 

Подгрант во таа област, т.е. пазарните услови, или пак норми и трошоци на единечни 

стапки за конкретен вид на работи врз основа на дизајнот и техничката документација 

за предложениот потпроект и соодветниот предмер-пресметка прилагодени со 

користење на пазарните услови.  

Во фазата на Целосен предлог, на барателите им е дозволено да направат корекција на 

предложениот буџет во фазата на Изразување интерес во рамки од 20-25, но без да ги 

надминат границите на располагање на Подгрантот. Тие исто така можат да направат 

прераспределби меѓу буџетските ставки во граници од 10%. 

Во најдобар интерес за барателот е да даде реален и економичен буџет кој ќе биде 

предмет на разглед од страна на експертите на Техничкиот комитет и ќе биде спореден 

со сегашните пазарни вредности. Очекуваниот буџет мора да: 
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• Ги прикаже сите трошоци кои барателите сметаат дека се потребни за 

имплементација на проектот; 

• Биде доволно детален за да овозможи утврдување, мониторинг и контрола на 

предложените операции; 

ПЛРК нема да финансира трошоци што се на списокот на неквалификувани трошоци, 

дефинирани во дел I. 5 Општи принципи на финансирање.  

Грантовите ќе вклучуваат кофинансирање, што значи дека ресурсите кои се неопходни 

за извршување на потпроектот нема целосно да се обезбедени преку придонес од страна 

на ПЛРК. Финансирањето на ПЛРК може да не покрива 100% од вкупните трошоци на 

потпроектот како што е дефинирано во условите за грантови. Грантовите што ги 

исполнуваат овие услови за оваа категорија се најмалку 10% од бараниот подгрант за 

непрофитни организации и треба да бидат обезбедени само како парични средства. 

Барателот кој обезбедува поголем удел од својот финансиски придонес (над 11%), ќе 

добие повеќе бодови. Доколку барателот е профитен давател на услуги за образование и 

обуки, потребниот придонес е најмалку 50% и треба да се обезбеди исклучиво во 

парични средства.  

Д) ОДРЖЛИВОСТ - 10% 

Барателот мора да може да обезбеди информации за тоа како очекува потпроектот да 

продолжи со работа и како и понатаму да ги одржи резултатите постигнати со 

потпроектот. Во случај на создавање бизнис врски, барателот треба јасно да наведе како 

предложениот предлогот на потпроектот ќе им помогне на корисниците да растат и да 

имаат корист од предложените активности и како ќе се создаде ефект на прелевање. 

Барателот треба да има јасна идеја како ќе го зачува стекнатото знаење и како тоа може 

да се реплицира и/ или во зависност од предложената активност да се дефинира тековно 

управување, екипирање и одржување на проектот, откако ќе заврши исплатата на 

подгрантот. Ова се клучни прашања кои треба да се разгледаат за да се потврди дека 

резултатите од инвестициите се одржливи. Планот за одржување и одржливост треба да 

се вклучи во овој дел. 

Заедно со горенаведените делови, целосниот предлог на потпроектот треба да ги содржи 

и следниве делови, кои нема да бидат дел од процесот на евалуација, но сепак се 

задолжителни: 

Анализа на ризик (дел 3) 

Од барателите ќе се бара да направат анализа на потенцијалните ризици поврзани со 

потпроектот (како што се оперативни, финансиски, технолошки, пазарни ризици итн.), 

кои може да се случат во текот на спроведувањето на потпроектот. Ако се утврдат 

потенцијални ризици, барателите треба да обезбедат мерки кои ќе се преземат за 

ублажување на предвидените ризици.  

Поедноставен план за набавка (дел 4) 
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Потребно е да се изготви поедноставен план за набавки како дел од целосното предлог 

барање.  

 

 

Документација за управување со животната средина (дел 5) 

Резултатите од Скринингот на животната средина треба се одразат во 

извештајот/образецот за скрининг за животната средина. Врз основа на препораките од 

Конечниот извештај за скрининг барателите треба да подготват комплет документи за 

детална анализа на животната средина како што е опишано во Глава 1.4.2 од овој 

Прирачник за грантови (Табела 2 Документација за детална анализа на животната 

средина).  

Процесот на оцена на животната средина (ОЖС) преземен во рамките на подготовката 

на потпроектите ќе ги следи насоките утврдени во Рамката за управување со животната 

средина (РУЖС) за ПЛРК во согласност со оперативните политики на Банката и 

националното законодавство. Истите правила важат и за политиките на ЕУ. 

Усогласеноста на документацијата за детална анализа ќе биде утврдена преку постапка 

за преглед како што е опишано во Глава 1.4.2 од овој Прирачник за грантови.  

Рамката за управување со животната средина (РУЖС) го разгледува влијанието врз 

животната средина кое може да произлезе од активностите на проектот и дава преглед 

на водечките принципи на еколошки скрининг, оцена, преглед, управување, како и 

постапки за мониторинг за сите активности од проектот. Рамката за управување со 

животната средина (РУЖС) на Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) 

служи како алатка за преглед на потпроектите од аспект на заштитата на животната 

средина и зачувување на природата и е упатство за решавање на идентификуваните 

проблеми во животната средина. 

Сите Баратели/ потпроекти ќе го следат процесот на преглед на животната средина 

претставен подолу (дадено во детали во Глава 1.4.3: Постапка за преглед на животната 

средина): 

Сите видови извештаи за ОЖС (ОВЖС, ПУЖС или листи за проверка на ПУЖС) мора 

да бидат: (i) прегледани и одобрени од страна на тимот за животна средина на Светска 

Банка пред објавување, (ii) обелоденети и со поминати јавни консултации како што е 

опишано во Глава 8 од РУЖС на ПЛРК и Глава 1.4.4 на овој Прирачник за грантови. 

Само откако коментарите, забелешките, предлозите и сл. од јавните расправи ќе се земат 

предвид во ОЖС, може да стане конечен. Барањата на ПУЖС или листите за проверка 

на ПУЖС ќе станат дел од тендерската и договорната документација. 

ЕЖС во координација со ТНС ќе биде одговорен за надзор врз животната средина на 

сите потпроекти финансирани од ПЛРК. Целта на овој тим за надзор и ЕЖС ќе биде да 

го контролираат процесот на имплементација на потпроектите и да ја известуваат ЕСП 

во врска со сите неопходни прашања. 
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Административна проверка 

По истекување на крајниот рок на повикот за целосни предлози, ЕСП ќе ги отвори 

доставените целосни предлози и ќе изврши административна проверка на добиените 

целосни барања за да оцени: 

• Дали е испочитуван крајниот рок за поднесување. Во спротивно, барањето 

автоматски ќе биде одбиено. 

• Дали целосното барање ги има сите потребни документи наведени во Листата за 

проверка. Ако недостасува некоја од бараните информации, барањето ќе биде 

одбиено само поради тоа и целосното барање нема понатаму да се евалуира. 

Целосните барања што ќе ја поминат административната проверка, понатаму ќе бидат 

евалуирани од страна на Техничкиот комитет во поглед на критериумите за избор 

поставени во Дел 3.9. и наведени во повикот за предлози. 

Евалуација и избор од страна на Техничкиот комитет 

Сите барања што ја поминале административната проверка ќе бидат испитани и оценети 

од страна на експертите на Техничкиот комитет формиран за таа цел и избран според 

правилата на ПЛРК за набавки. Експертите на Техничкиот комитет (ТК) се избрани од 

страна на КЗПВЕП/ЕСП и во зависност од целите на повикот, тие соодветно ќе бидат 

ангажирани. За грантови за зајакнување на понудата на туристичките услуги, Техничкиот 

комитет ќе биде составен од еден квалификуван Експерт за туризам, Експерт за развој на 

вештини/ организациски експерт и/или Експерт за архитектура и Експерт за развој на 

бизнисот.  

Ако еден член на Техничкиот комитет не е на располагање, ќе се ангажира член на 

Техничкиот комитет од другата група да ги евалуира барањата соодветно. Членовите на 

Техничкиот комитет генерално имаат меѓународно искуство, иако може да се користи 

мешавина од локално и меѓународно искуство, со цел да се обезбеди севкупната експертиза 

што е неопходна за да се оценат предлозите. Ако има потреба, Експертите од ТК треба да 

бидат во можност да вршат теренски посети во текот на прегледот на предлозите за 

потпроектот, земајќи ги предвид проектираните рокови. Функцијата на Комитетот е да ги 

евалуира целосните предлози за потпроект во однос на матрицата за критериуми за избор, 

претставена во Дел 3.9. 

Членовите на Техничкиот комитет ќе бидат одговорни за: 

• Ја прочитаат и потпишат изјавата за судир на интереси 

• Присуствуваат на сите состаноци на членовите на техничкиот комитет (лично или 

преку Скајп/интернет18); 

• Ги евалуираат предлозите на потпроектите со користење на сетот критериуми 

изготвени во овој Прирачник за грантови; 

                                                 
18 По првиот повик, постои можност да се воспостави онлајн Платформа за поднесување на потпроекти каде членовите 

на ТК ќе можат да ги евалуираат добиените потпроекти на интернет  
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• Препорачаат преговори за буџетот во случај да се донесе одлука дека тоа е потребно 

за непречена имплементација на потпроектите; 

• Да ги дискутираат и споредат бодовите доделени на секој предлог; 

• Да обезбедат фер и еднакво постапување со сите предлози за потпроекти; 

• Да подготват Извештај за евалуација и бодување; 

• Да ја одржуваат доверливоста на информациите во текот на целото времетраење на 

процесот. 

Избегнување на судир на интереси  

За да се избегне судир на интереси, од членовите на Техничкиот комитет ќе се побара да 

потпишат изјава за избегнување на судир на интереси. Експертите на Техничкиот 

комитет, кои се директно или индиректно поврзани со некој предлог за потпроект, а кои 

биле вклучени во подготовката на некој негов дел, или пак ако се во роднински врски со 

некој од барателите, ќе биде побарано да отстапат од учество во процесот на евалуација 

на предлогот за потпроект, предмет на судир на интереси. Исто така, на членовите на 

Техничкиот комитет не им е дозволено да бидат вклучени во извршувањето на ниеден 

од одобрените потпроекти. 

Сите членови на Техничкиот комитет имаат обврска да ги пријават сите реални 

потенцијални или очигледни судири на интереси, веднаш штом ќе ги увиди ЕСП на 

ПЛРК и во случај на можен судир од финансиска или деловна природа, да ги пријават и 

на КЗПВЕП. 

Како одговор на ситуација со можен судир на интереси во која се вклучени еден или 

повеќе членови на Техничкиот комитет, ЕСП е одговорна да: 

• Ја разгледа ситуацијата со судир на интереси; 

• Го дискутира предложениот одговор со КЗПВЕП; 

• Го информира членот на Техничкиот комитет за конечната одлука за тоа како да 

се постапи; да го заведе предметот и исходот во архивата на ЕСП на ПЛРК.  

Ако не се утврди постоење на судир на интереси, членот на Техничкиот комитет ќе 

продолжи со извршување на својата функција. Во случаите кога ќе се утврди постоење 

на судир на интереси, како резултат, членот на Техничкиот комитет ќе биде заменет со 

член на Техничкиот комитет од „другата група на технички комитет и засегнатиот член 

ќе биде повлечен од процесот на евалуација на предлог потпроектот, заради судир на 

интереси. 

3.9 ИЗБОР НА ПРЕДЛОЗИТЕ  

Техничкиот комитет ќе ги анализира целосните предлози за потпроект кои ја поминале 

административната проверка, со примена на следнава матрица за критериуми за избор. 

Освен тоа, секој експерт треба да достави и дополнително писмено објаснување и 
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образложение зошто дал токму такви бодови за секој од критериумите за избор за 

предлозите за потпроектот што се прегледува. 

  КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР   макс 

  КАПАЦИТЕТ НА БАРАТЕЛОТ     

  20% Макс 20   

1 

 Претходно искуство на барателот во имплементација на 

релевантни/слични проекти во поглед на обем, видови на инвестиција, 

буџет 8-0 8 

2 

Капацитет и искуство на координаторот на потпроектот во имплементација 

на слични проекти во поглед на обем, видови на инвестиција, буџет (има 

соодветни способности за управување со проект) 
6-0 6 

3 
Потпроектот е поднесен во партнерство 

3-0 3 

4a 

Барателот/барателите имале позитивни финансиските извештаи или една во 

случај да е новоформирана организација (непрофитни) 3-0 3 

4b 

Барателот/барателите имале позитивни финансиските извештаи изминатите 

две години (профитни) 
3-0 3 

  РЕЛЕВАНТНОСТ     

  35% Макс 35   

5 

Потпроектот е во согласност со целите на повикот. Ги разработува или А) 

неспецифичните недостатоци што не се однесуваат на конкретна 

дестинација, или Б) специфични недостатоци што се однесуваат на 

конкретна дестинација утврдени во Плановите за развој на туризмот и јасно 

покажува како ќе ја направи дестинацијата поконкурентна 11-0 11 

6a 

За неспецифични недостатоци: Потпроектот има влијание врз повеќе 

дестинации 6-0 6 

6б 

За специфични недостатоци: Потпроектот ќе придонесе кон привлекување 

на приоритетните сегменти на пазарот 6-0 6 

7 

Технички квалитет на предложениот потпроект (целите се добро осмислени 

и остварливи со предложените активности, целиот дизајн прави смисла)  6-0 6 

8 

Доставените информации во барањето се во согласност со извештаите за 

оцена на животната средина, техничката документација, итн. 6-0 6 

9 

Добро развиен и остварлив план за имплементација?(текот на активности е 

добро испланиран и тие се соодветни и конзистентни со целите) 6-0 6 

  ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ     

  20% Макс 20   

10 Проектот ќе придонесе за зголемен број на туристичка потрошувачка 5-0 5 

11 Проектот ќе придонесе за зголемен број на туристи 3-0 3 

13 

Стимулира бизнис врски (потпроектот ја подобрува соработката помеѓу 

домашните претпријатија, го олеснува трансферот на технологии и 

вештини, ги подобрува бизнис и менаџмент практиките) 4-0 4 

14 

Иновации - потпроектот ги подобрува постојните или развива нови 

производи/услуги 4-0 4 

15 Потпроектот создава нови работни места 4-0 4 
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БУЏЕТ, ФИНАНСИИ И ОЧЕКУВАНИ И ФИНАНСИСКИ 

ВЛИЈАНИЈА     

  15% Макс 15   

16 

Дали предложениот буџет е јасно дефиниран (буџетските ставки се во 

согласност со планираните активности)  6-1 6 

17 Дали предложениот буџет е разумен и реален 6-1 6 

18 A 

Износ на кофинансирање во однос на вкупниот побаран износ за Подгрант 

(непрофитни) 3-1 3 

18 Б 

Износ на кофинансирање во однос на вкупниот побаран износ за Подгрант 

(профитни) 3-1 3 

  ОДРЖЛИВОСТ     

  10% Макс 10   

19 

Предложениот план за одржливост е разумен и реален (планот вклучува 

план за операции и одржување, и вклучува оперативни трошоци, персонал 

итн., како и одржливост на резултатите) 10-1 10 

За да биде доделен грант, предлогот за потпроект треба да добие најмалку 70 бодови. 

Овој резултат e просек на бодови добиени од сите членови на ТК. За време на 

евалуацијата на предлозите, по барање на ТК, ЕСП може да побара од барателите да 

достават дополнителни информации за појаснување на поднесените предлози во однос 

на техничката содржина, предложените финансиски трошоци и планот за набавки. 

Информациите можат да се разменат со писмена кореспонденција или по електронска 

пошта. 

На крајот на евалуацијата, предлозите за потпроекти ќе бидат: 

• Предложени за доделување, по редослед на рангираност, според освоените 

бодови по евалуацијата, и назначен предложен износ за подгрант што ќе го 

финансира ПЛРК; 

• Одбиени, со наведување на причините за одбивање (корисникот не ги исполнил 

критериумите за избор или пак делумно ги исполнил или не е меѓу најдобрите 

предлози за доделување на грант според рангирањето). 

• Ставени во резервниот список. Техничкиот комитет, или ЕСП може да одлучат 

да направат резервен список составен од предлози кои добиле бодови над прагот 

(најмалку 70 бодови), но ги надминале расположливите средства. 

Техничкиот комитет препорачува список на највисоко рангирани потпроекти 

доделување финансии. Техничкиот комитет исто така, може да препорача преговори за 

предложените износи или цени врз основа на провизорен буџет поднесен од страна на 

барателот, со анализа на фактички пазарните податоци или слични акции на грантови 

што веќе се извршени пред потпишувањето на Договорот за подгрант. Во таков случај, 

ЕСП на ПЛРК треба да спроведе преговори за буџетот во согласност со препораките на 

Техничкиот комитет, за двете страни да се согласат со промените што се потребни за 

непречена имплементација. 
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Предлозите што нема да бидат избрани можат да се коригираат и повторно да 

аплицираат на следниот релевантен повик на ПЛРК, ако има таков.  

Техничкиот комитет мора да достави извештај од евалуацијата и конечна ранг листа на 

предлозите за избор на победничките баратели на Подгрантови, што ќе биде потпишан 

од сите членови на Техничкиот комитет и ќе биде доставен до ЕСП. На барање на ЕСП 

на ПЛРК (дури откако конечното рангирање ќе добие одобрување од КЗПВЕП/СБ), 

членовите на Техничкиот комитет ќе бидат одговорни да достават образложение на 

рангирањето и изборот на предлозите за потпроекти. 

3.10 ИЗВЕШТАЈ ДО КЗПВЕП И СВЕТСКАТА БАНКА  

ЕСП треба да изготви Извештај што заедно со конечниот извештајот за евалуација и 

бодување на Техничкиот комитет ќе биде доставен до КЗПВЕП на прегледување и 

одобрување. Светска Банка ќе биде ќе биде вклучена во оваа комуникација. Покрај 

гореспоменатиот извештај, ЕСП треба да испрати резултати од посети на терен 

спроведени од тимот на ЕСП кои би можеле да придонесат во процесот на преглед од 

страна на КЗПВЕП. КЗПВЕП треба да достави листа на избрани предлози за потпроект 

заедно со конечниот извештај на Техничкиот комитет до Светската Банка за одобрение. 

КЗПВЕП треба да даде образложение во случаите кога не се согласува со предложената 

листа на добитни барања препорачана од страна на ТК. 

3.11 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА ПОДГРАНТ  

ЕСП писмено ќе ги извести сите баратели за конечната одлука во врска со нивното 

барање. Во случај на одбивање, причините за одбивањето како и постигнатиот резултат 

ќе им бидат јасно наведени од страна на Техничкиот комитет. Предлозите кои нема да 

бидат избрани може да се коригираат и повторно да аплицираат на наредниот повик на 

ПЛРК, ако се одржи повик што ги опфаќа релевантните активности. 

Ако некој од избраните потпроекти ги одбие условите предложени во Договорот за 

подгрант во предвидениот рок од еден месец, ЕСП има обврска да го контактира 

највисоко рангираниот барател од резервниот список. Резервниот список истекува шест 

месеци по известувањето за резултатите од повикот. По тој датум, предлозите на 

резервниот список ќе се сметаат за дефинитивно одбиени. 

Во случај на жалби, постапките што треба да се следат се опишани во Дел I.6 – 

Механизам за поплаки во овој Прирачник за грантови. За жалбата да биде прифатлива 

таа мора да биде поднесена во рок од 7 календарски дена по датумот на кој е испратено 

известувањето за недоделување преку е-пошта до барателот. 
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3.12 ДОГОВОРИ ЗА ГРАНТ И ИЗВРШУВАЊЕ  

3.12.1 Потпишување на Договор за подгрант 

Во согласност со правилата и постапките на Светската Банка, со корисниците ќе се 

потпише стандарден Договор за подгрант. Со потпишувањето на Договорот за подгрант, 

Корисниците ја прифаќаат одговорноста за: 

• Имплементација на планираните активности и соодветно користење на 

средствата; 

• Известување за планот за имплементација. 

Одобрениот предлог за потпроект и крајниот буџет ќе бидат составен дел од Договорот 

за подгрант на проектот.  

Откако Договорот за подгрант е договорен и потпишан, нема да биде дозволено да се 

прават значителни промени во буџетот на предлогот за потпроект во текот на 

спроведувањето. Корисникот може да поднесе официјално барање за пренамена во 

рамките на буџетот поради непредвидени пречки во текот на спроведувањето на 

проектот и да добие писмено одобрување од страна на ЕСП на ПЛРК. Договорот за 

подгрант треба да се потпише во рок од еден месец од известувањето за одлуката за 

доделување на грантот. Овој рок може да се продолжи во исклучителни случаи, особено 

за сложени активности, голем број предлози или во случај на одолговлекувања од страна 

на барателите, но ЕСП на ПЛРК ќе одлучи за ова прашање врз основа на датумот на 

завршување на потпроектот, т.е. сите активности, вклучително и завршниот извештај 

треба да бидат завршени до декември 2019 година. Во текот на спроведувањето на 

потпроектот, корисникот има целосна одговорност за покривање на сите дополнителни 

трошоци што не биле земени предвид во буџетот на потпроектот. 

Врз основа на капацитетот и одлуката Подгрантовите за иновации и врски набавката и 

исплатите би ги вршеле да корисниците самостојно или пак набавката и плаќањето би 

ги вршела ЕСП, како што е случај за инфраструктурните подгрантови. За повеќе детали 

во врска со исплатата и протокот на парични средства, погледни Дел за управување со 

финансии 3.15.  

Обврски на корисникот: 

• Да го спроведува потпроектот користејќи ги средствата во согласност со условите 

на Договорот; 

• Да врши активности во согласност со постапките и условите дефинирани во 

РУЖССА и во конкретни ПУЖССА; 

• Да извршува набавки во согласност со релевантните упатства; 

• Да известува за планот за имплементација (вклучително ПУЖССА); 

• Да известува за планот за мониторинг и евалуација на потпроектот и да 

подготвува други извештаи, како што се бара во делот за Известување. 
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• Обврска да изготви краток план за комуникација што ќе ги одразува правилата за 

видливост опишани подолу во овој Прирачник за грантови, Дел 3.12.3. 

3.12.2 Имплементација на потпроекти/извршување 

Од Корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот совесно и ефикасно и 

да го спроведува потпроектот во согласност со правилата за набавка, финансии, 

управување и заштитни политики на ПЛРК и на Договорот за подгрантови. Од 

корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот во согласност со 

одредбите од Рамката за управување со животната средина и да поднесува извештаи за 

индикаторите за мониторинг на потпроектот според барањата на ЕСП. 

Корисникот на Подгрант треба да го користи финансирањето во согласност со 

Одобрениот буџет на потпроектот и да одржува систем за финансиско управување и да 

подготвува финансиски извештаи во согласност со конзистентно применетите 

сметководствени стандарди, на начин со кој одразува работењето, ресурсите како и 

трошоците поврзани со проектот. 

Корисникот на Подгрант треба да им овозможи на ПЛРК и/или на Светската Банка 

преглед/ мониторинг на спроведувањето на потпроектот (вклучувајќи и заштитни 

мерки), на неговото функционирање и на сите релевантни податоци и документи и треба 

да ги подготви и достави такви информации до ПЛРК и Светската Банка на разумно 

барање на ПЛРК или Светската Банка, а се во врска со спроведувањето на потпроектот. 

ЕСП е одговорна за вршење на проверки и ќе спроведува мисии за надзор на квартална 

основа или секогаш кога смета дека е потребно. 

Од корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот во согласност со 

Предлогот за потпроект и одредбите од Договорот за подгрант. Секое доцнење според 

дефинираната временска рамка во Предлогот за потпроект мора да биде оправдано и 

потребна е претходна писмена согласност од ЕСП на ПЛРК и треба да се достави до 

Светската Банка за одобрение. 

Во текот на спроведувањето на потпроектот, по одобрувањето, успешниот Барател е 

одговорен за имплементација еколошки мерки за избегнување и ублажување (како и 

навремен мониторинг и известување дефинирани во текот на процесот на ОСAЖС и 

препорачани во соодветните извештаи на ОЖС (најчесто во ПУЖССА или во Листата 

за проверка во ПУЖССА како и во извештаите за Имплементација). Неспроведувањето 

на мерките за заштита дефинирани во ОЖССА (ПСВВЖС, ПУЖССА, Листата за 

проверка во ПУЖССА) може да резултира со доцнење или повлекување на 

финансиската поддршка за потпроектот. 

3.12.3 Насоки за видливост 

ПЛРК треба да користи заеднички визуелен идентитет за да обезбеди насоки за 

корисниците, со цел да потврди дека придонесот на Европската Унија за поддршка на 
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потпроектот е широко признат. Корисниците мора да ја промовираат видливоста и 

локалната свест за потпроектите преку различни видови активности како што се: 

• Сите релевантни промотивни материјали, официјални известувања, извештаи и 

публикации поврзани со придонесите соодветно се одразени во локалните 

печатени и електронски медиуми, со експлицитна благодарност Европската 

Унија како извор на примените финансиски средства; 

• Публикациите, програмите за обуки, семинарите и работилниците што се 

финансираат од Подгрантови на Доверителскиот фонд на ЕУ за локална и 

регионална конкурентност треба јасно да укажуваат дека активностите за кои 

станува збор добиле финансирање од Европската Унија; 

• Логото (знамето на Европската Унија, логото на Светската Банка и насловот на 

потпроектот) треба да се користи во публикациите (треба исто така да има и 

одрекување од одговорност) во врска со Доверителскиот фонд, во банерите и во 

други материјали кои се користат во семинарите и програмите за обука; 

• Треба да се даваат заеднички соопштенија за јавност и да се вршат заеднички 

медиумски активности за да се промовира партнерството и да се потенцираат 

заедничките достигнувања. Знамињата на Европската Унија и на Светска Банка 

треба да бидат прикажани цело време; 

• Во случаите во кои се одржуваат церемонии на потпишување на подгрантови, 

корисниците се должни да ги вклучат и претставниците од Европската Унија, и 

да ги поканат локалните и националните медиуми по одобрувањето, а во 

соработка со Делегацијата на ЕУ. 

Корисниците се должни да ја известат ЕСП пред активностите што се однесуваат на 

промоцијата, видливоста и подигнувањето на локалната свест на потпроектот. Високите 

претставници на ЕУ ќе имаат можност во секое време да го посетат потпроектот и да 

дадат изјави. 

3.12.4 Тековен дијаграм на постапката за грантови 
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 Улоги и одговорности:  

 

 

 

7 дена 

 

7 дена 

7 дена 

Квартално 

7 дена 

5 дена 
10 дена 

45 дена по покана 7 дена 

вни 

состаноци 

21 ден 

Квартално 

Квартално 

Максимум 1 месец по 

известувањето 

10 дена 7 дена 

50 дена по покана 14 ден 

45 дена 25 дена 
20 дена 

Повик за 

изразување 

интерес (ИИ) 

ДА (информација до 

квалификуваните баратели 

и покана за поднесување на 

целосно барање) 

Работилница за 

целосен предлог 
Поднесување на 

ОЖС/ОВЖС со ПУЖС 

до ЕЖС и ТНС за 

преглед и одобрување 

 

Поднесување на ИИ 

заедно со прашалникот за 

заштита на животната 

средина 
 

Поднесување на целосниот 

предлог / Завршени јавни 

расправи 

 

Извештај до 

КЗПВЕП и 

Светска Банка 

Одобрување од Светска 

Банка за највисоко 

рангираните потпроекти 
Известување за 

доделување 

Имплементација и мониторинг на 

потпроектот (вклучително 

усогласеност со животната 

средина) и известување за 

напредокот 

 

Потпишување на 

договор за подгрант 

што содржи ПУЖС ако 

е Б категорија 

Промоција на 

потпроектот 

на 

развојни 

планови  

 

Таргетирање и комуникација (20 дена) 

НЕ (информација 

до барателите) 

Прв 

 
 

Административна 

проверка на 

пакетот за целосен 

предлог 

НЕ (информација 

до барателите) 

Евалуација 

и избор од 

ТК 

НЕ (информација до 

барателите) 

До 12 месеци од 

потпишувањето на 

Договорот за подгрант 

Завршувањ

е на 

потпроекто

т 

Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 

Светска Банка (СБ) 

Технички комитет (ТК) 

Барател/ корисник 

ЕСП и барател/корисник 

Тековно 
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3.13 МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Пред исплатата на средствата на корисникот на подгрантот, ЕСП на ПЛРК треба да  

спроведе мониторинг на напредокот на спроведувањето на потпроектот. Целта на 

мониторингот е да се оцени напредокот на потпроектот во спроведување на 

активностите на задачата и да се поведе грижа финансиските расходи да се во согласност 

со одобрениот буџет на потпроектот за дадениот период. Сите детали во врска со 

времето на поднесување на извештаите треба да се дефинираат во Договорот за 

подгрант. Методите на мониторинг и известување вклучуваат: 

A) Извештај за напредокот: корисникот на Подгрантот треба да достави најмалку 

квартален извештај за напредокот во хартиена форма и во електронска (дигитална) 

копија до ЕСП на ПЛРК во рок од две (2) недели по последниот календарски ден од 

кварталот на потпроектот. Ова известување за напредокот е услов во текот на 

потпроектот, или до завршување на сите активности на потпроектот и ако 

потпроектот е официјално затворен. Кварталниот извештај ќе го информира ПЛРК 

за активностите на корисникот во рамките на периодот на известување. Тој опфаќа 

и инструменти на заштитни одредби за напредокот на спроведувањето. ЕСП на 

ПЛРК ќе врши редовни мониторинг посети на лице место, со цел да го провери 

квалитетот на извршените работи и дизајнот. По преглед и одобрување на 

извештаите од страна на ПЛРК и позитивниот исход на теренската мониторинг 

посета (кога е применливо), ќе се изврши исплата на потпроектот за следната 

активност. 

B) Финансиски извештај: Целта на финансискиот извештај е да ѝ овозможи на ЕСП 

на ПЛРК да ги мониторира актуелните трошоци на потпроектот и да помага во 

носење на одлуки кои се однесуваат на континуираното финансирање на 

потпроектот. Сите расходи направени од страна на корисникот за реалниот период 

мора да бидат расчленети по ставки во согласност со одобрениот буџет на 

потпроектот и согласно со Договорот за подгрант, и сите исплати од наменската 

сметка на потпроектот во сите категории треба да бидат прикажани. За повеќе 

детали во врска со финансиските извештаи, види Дел 3.15 Финансиско управување. 

Корисникот на подгрантот ќе им дозволи на ЕСП на ПЛРК и/или Светска Банка и 

или лица или ревизори назначени од ПЛРК да извршат преглед и ревизија на 

сметките и евиденцијата, како и на други документи поврзани со Потпроектот и 

учинокот во согласност со Договорот за подгрант 

C) Мониторинг посети на лице место: Целта на посетата за мониторинг од страна на 

ЕСП на ПЛРК е првенствено да потврди дека потпроектот, еколошките и 

финансиските активности се одвиваат како што е известено и како што е наведено 

во одобрените документи на потпроектот. ПЛРК треба да врши мониторинг посети 

најмалку на квартална основа, или почесто, ако е потребно. 

Мониторинг посетите обично вклучуваат преглед на спроведувањето на проектот 

(пр. постапки, постигнувања со мерливи резултати, рокови, задачи, договори, 
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политики и финансиска документација), како и состаноци со релевантни членови на 

тимот на проектот.  

Ако за време на мониторинг посетата се утврдат какви било проблеми, од 

корисникот ќе биде побарано да ги коригира недостатоците во рамките на 

договорени рок. Натамошното финансирање зависи од сериозноста на проблемот и 

истото ќе биде прекинато додека не се коригираат недостатоците.  

D) Мониторинг на животна средина и известување: Надзор на животната средина 

ќе вршат Експертот за животна средина (ЕЖС) и Тимот за надзор на скринингот 

(ТНС) кога се смета дека потребно од страна на Фокусна точка за животната 

средина. Во текот на одобрувањето на потпроектот, динамиката на известување за 

сообразност ќе се утврди за секој потпроект. ЕЖС ќе врши надзор на проектот преку 

прегледи на документи, теренски посети и интервјуа. ЕЖС ќе поднесува редовни 

извештаи за сообразноста на корисниците до ТНC и Светската Банка во согласност 

со договорениот распоред за поднесување извештаи (квартални), како дел од 

редовниот статус на портфолиото за известување на проектот или во случај на 

вонредна состојба. Се препорачува ТНС периодично да врши ненајавени посети на 

локациите на потпроектите со цел да се потврди дека известувањето на ЕЖС за 

сообразноста на Барателот реално ја одразува состојбата на теренот, опфаќајќи ги 

сите B + категорија и примерок од Б- потпроекти со спроведување на мерките за 

социјално и културно ублажување. Еколошкиот учинок на ЕЖС, ТНС и избраните 

Баратели ќе бидат предмет на мисиите за надзор на Светската Банка. 

Светската Банка ќе го следи еколошкиот учинок на потпроектот со редовен преглед 

на извештаи, како и со надзор на целиот процес на скрининг и имплементација на 

препораките за животната средина за избраните потпроекти, вклучувајќи и 

ненајавени посети на локациите на потпроектот. Поради големината на 

портфолиото, детални прегледи и теренски посети од страна на Светската Банка ќе 

се вршат само на избран број потпроекти. ТНС треба соодветно да ја чува целата 

документација на потпроектот во досие, и да ја достави на барање на ЕЖС и на 

Светската Банка. 

E) Финален извештај: По завршување на потпроектот, последниот чекор во 

потпроектот е да се резимираат различните фази во еден финален извештај што мора 

да се достави до ПЛРК во рок од четири (4) недели по последниот календарски ден 

на потпроектот. Финалниот извештај треба да ги содржи сите потребни информации 

за потпроектот, вклучувајќи ги постигнатите успеси, научените лекции и учинокот 

на потпроектот. 

Општо 

Освен формалните извештаи што се бараат според Договорот за подгрант, обврска на 

корисникот на Подгрантот е да ги пријави значајните настани на потпроектот на ПЛРК, 

без оглед дали се позитивни или не. Како соработник на потпроектот, ПЛРК би сакал да 

биде во тек со статусот на потпроектот. Во случај на поволни настани или непредвидени 

проблеми, раното известување на ПЛРК ќе им овозможи на ЕСП на ПЛРК да работат со 
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тимот на потпроектот на спроведувањето на сите потребни измени на активностите на 

потпроектот, вклучувајќи и прераспоредување и ребуџетирање. 

ЕСП на ПЛРК го задржува правото да го суспендира или да го прекине финансирањето 

според Договорот за подгрант, и да побара рефундирање на целиот износ или на дел од 

исплатените средства, ако корисникот на Подгрантот не ги исполнува обврските 

содржани во Договорот за подгрант. Корисникот на грантот ќе ги врати средствата 

искористени за неквалификувани трошоци согласно со инструкциите добиени од ЕСП 

на ПЛРК. 

3.14 НАБАВКА 

Овој дел дава насоки за процедурите за набавки што треба да ги следат корисниците на 

подгрантовите за набавка на стоки, градежни работи и консултантски услуги, во текот 

на спроведувањето на подгрантовите од поткомпонентата 3.2. - Грантови за здруженија. 

ПЛРК треба да обезбеди потфинансирање на Корисниците на подгрантови - 

квалификувани за конкретни потпроекти, како што е дефинирано во правните 

документи на Проектот. Договорот за грант за Проектот ги дефинира барањата за 

спроведување на проектот, вклучувајќи ги и набавките: „Сите стоки и консултантски 

услуги потребни за активностите и кои ќе се финансираат од средствата на Грантот ќе 

бидат набавени во согласност со условите пропишани во упатствата на Светската банка 

„Упатства: Набавка на стоки, градежни работи и неконсултантски услуги во согласност 

со заеми од МБОР (IBRD) и МЗР (IDA) кредити и грантови од заемопримачи на 

Светската банка“ од јануари 2011 година, ревидирани јули 2014 година и „Упатства: 

Избор и вработување на консултанти во согласност со заеми од МБОР (IBRD) и МЗР 

(IDA) кредити и грантови од заемопримачи на Светската Банка“ од јануари 2011 година, 

ревидирани 2014 година и во одредбите од Договорот за грант. 

Сите политики, постапки и упатства за набавки, опишани во овој дел се предвидени само 

како внатрешни одредници за ЕСП и корисниците на подгрантовите. Во случај да постои 

конфликт или противречност, ќе се применуваат политиките постапките и упатствата 

утврдени во упатствата за набавки и консултантски услуги на Банката. 

ПЛРК ќе обезбеди грантови до максимум 50.000 евра по барател или до максимум 

150.000 евра за проекти предложени во партнерство помеѓу два или повеќе субјекти. Ќе 

се бара кофинансирање од најмалку 10 проценти од износот на бараниот грант. 

Придонесот за кофинансирање може да е само паричен.  

Избраните корисници на подгрантовите во поткомпонентата 3.2 се одговорни да ги 

извршуваат сите процеси на набавки за планираните активности на потпроектот. 
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3.14.1 Активности и ставки кои се ПРИФАТЛИВИ за финансирање од 

приходите на ПЛРК 

Примери за можни видови проекти за инфраструктурни грантови, но не ограничени на 

следново, опфаќаат: 

• Изготвување и спроведување на програма за поврзување на локални добавувачи; 

• Иновативна конкуренција; подобрување на актуелните туристички понуди/ 

услуги и/или воведување на нови; 

• Развој на модули за обука за вештини засновани на компетентност; Подобрување 

на вештините за управување; Подготовка на материјали за обука; 

• Набавка на опрема, ИКТ за подобрување на квалитетот на дизајнот и услугите на 

претпријатијата од приватниот сектор во опслужување на туристичкиот сектор; 

• Обезбедување поголем пристап информациите за пазарот на претпријатијата од 

приватниот сектор за опслужување на туристичкиот сектор; 

• Промотивни активности (промоција на локални производи, начини на 

вработување, бизнис-до-бизнис (Б2Б) поврзувања, активности на брендирање и 

маркетинг) меѓу другите. 

• Подобрување на искуствениот дизајн на активности; Подобрување на културата 

на услугата; подобрување на условите за квалитет на производот - во корист на 

претпријатијата од приватниот сектор за опслужување на туристичкиот сектор 

• Купување на мала опрема; реновирање на постојните објекти - во корист на 

претпријатијата од приватниот сектор за опслужување на туристичкиот сектор 

• Помош за претпријатијата од приватниот сектор во опслужување на 

туристичкиот сектор за усвојување и имплементација на меѓународните 

стандарди за квалитет (пр. обука за туристички водичи во согласност со 

меѓународно прифатени стандарди) 

• Други видови потпроекти што ќе придонесат за остварување на целта на повикот 

и ќе покажат дека ги надминуваат недостатоците во Плановите за развој. 

3.14.2 Активности и ставки што НЕ СЕ ПРИФАТЛИВИ за финансирање од 

Проектот 

Следните набавки ќе се сметаат за неприфатливи за финансирање од страна на 

потпроектите: 

• Договори за набавка на стоки, градежни работи, неконсултантски услуги и 

консултантски услуги меѓу грантистите на потпроектот и нивните 

подружници или придружни компании, освен ако не се воспостави принцип 

на целосна конкуренција; 

• Набавка на половна стока; 

• Набавка на реновирана19 стока; 

                                                 
19 Поправка и/или реновирање на постара или оштетена опрема за да се донесе во функционална или 

подобра состојба. Прочитај повеќе на: http://www.businessdictionary.com/definition/refurbishing.html 
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• Фирми/поединци прогласени за забранети во согласност со Став 1.8 - 1.10 од 

Упатствата за набавки и 1.11 - 1.13 од Упатствата за консултанти. Целата 

листа на забранети фирми на Светска банка се наоѓа на следниов линк: 

www.worldbank.org/debarr. 

Следните активности нема да бидат прифатливи за финансирање од страна на проектот: 

• Инвестиции во определените „Посебни туристички развојни зони“; 

• Нова изградба или значителни инвестиции во општата општинска 

инфраструктура (што може да се финансира во рамките на други постоечки 

проекти), како што е дефинирано во Дел 3.3; 

• Проекти што најверојатно ќе имаат значителни штетни влијанија врз 

животната средина, кои се чувствителни, разновидни или невообичаени и 

можат да имаат влијание на област поширока од локациите, или објекти каде 

што се вршат физички работи; 

• Инвестиции во определени заштитни области, кои би имале негативни 

влијанија врз природните и критичните живеалишта и видови; 

• Активности кои имаат влијание врз ранливи екосистеми, објекти/активности 

за обложување и коцкање, важни живеалишта и зелени полиња од 

исклучителна естетска вредност; 

• Пуштање на генетски изменети организми во природната животна средина; 

• Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и 

хербициди; 

• Риболов со рибарски мрежи во морска средина; 

• Складирање, третман и отстранување на опасен отпад; 

• Активности што предвидуваат пренамена на шуми, блатишта и 

алпски/субалпски ливади; 

• Други работи вклучени во стандардната негативна листа на Светската Банка, 

вклучувајќи: 

✓ Производство на опрема и апарати кои содржат хлорофлуоројаглероди и 

други супстанции регулирани со протоколот од Монтреал, 

✓ Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани 

бифенили (ПХБ) повеќе од 0,0005% според тежина, 

✓ Производство, третман и отстранување на радиоактивни производи, 

✓ Производство на производи кои содржат азбест, 

✓ Нуклеарни реактори и нивни делови, 

✓ Тутун, преработен или непреработен, 

✓ Машинерија за преработка на тутун и 

✓ Производство на огнено оружје 

✓ Дестилиран алкохол за пиење. 

 

 

http://www.worldbank.org/debarr
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3.14.3 Улоги и одговорности на страните вклучени во процесот на набавка 

ЕСП на ПЛРК  

ЕСП ќе биде одговорна за поддршка и насоки на примателите на подгрантовите кои се 

препорачани за финансирање, при подготовка на планот за набавка, преку обезбедување 

на усогласеност со прописите на Светска банка за правилата и процедурите за набавки. 

ЕСП на ПЛРК е одговорна за насочување и поддршка на избраните корисници на 

подгрантовите за: 

• Преглед и обезбедување насоки/обука за примателите на грантовите20; 

• Подготовка на целосната документација за набавка; 

• Спроведување на процесот на набавка. 

ЕСП ќе ги прегледува и одобрува плановите за набавки на подгрантовите и другите 

документи за набавки (тендерски документи/ барања за доставување понуди, резултати 

од тендери) подготвени од страна на избраните корисници на подгрантови. 

ЕСП ќе воспостави блиска соработка и добра интеракција со корисниците на 

подгрантовите во сите фази на спроведувањето на потпроектите 

Корисници на подгрантови 

Корисниците на подгрантовите се одговорни за изготвување на целокупната 

документација за набавки поврзани со планираните активности на потпроектите, 

вклучувајќи го и проектирањето, техничките спецификации и други придружни 

документи, ако е потребно, како и за надзор на спроведувањето на договорот и 

прифаќање на испорачаните производи. 

Корисникот на подгрантот ќе потпише договор со избраниот добавувач/изведувач, ќе 

врши надзор на реализацијата и ќе го потпише сертификатот за прифаќање за малите 

инфраструктурни активности кои се спроведуваат преку соодветниот подгрант. 

Корисникот на подгрантот треба да назначи персонал со соодветни технички 

квалификации, менаџерско искуство и овластување за вршење на надзор на дневното 

работење на изведувачите/добавувачите/консултантите. 

Антикорупциски мерки 

Треба да се следат антикорупциските мерки на Светска Банка, а услугите на фирмите и 

поединците кои се забранети од Банката не смеат да се користат. Листата на такви 

забранети фирми и поединци се наоѓа на следниот линк: 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730

&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266. 

Секој добитник на потпроект е должен да ја провери горенаведената референтна листа 

пред да препорача фирма или поединец да не се случи да бидат ставени во потесниот 

                                                 
20 По потпишувањето на релевантните договори за подгрантови, ќе се организира обука за корисниците 

на подгрантови во просториите на ЕСП, на специфични теми, како што се евалуација на понудите, 

евалуација на консултантите, постапки за набавки избор, преговори за договори, итн. 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
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избор (во случај на консултантски договор за услуги) и за доделување на договори, и 

треба да преземе активности, по потреба, во согласност со горенаведените одредби. 

Дефиницијата за „измама и корупција“, во согласност со насоките е дадена во Листата 

на анекси за набавка. 

Погрешните набавки дефинираат случаи кога финансирањето нема да се изврши преку 

приходите од заемот. Дефиниции на погрешни набавки во согласност со Упатствата за 

набавки и консултантски услуги се предвидени во Листата на анекси за набавка. 

План за набавка на подгрант 

Барателите треба да подготват и достават поедноставен план за набавки заедно со 

целосниот предлог за потпроект. 

Планот за набавки на подгрантовите за потпроектите треба да го направи главниот 

координатор на потпроектот откако потпроектот ќе се препорача за финансирање, во 

согласност со прифатениот финансиски план (Буџет на проектот). За таа цел, сите 

договори за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги во 

согласност со финансискиот план треба да бидат содржани во планот за набавки на 

подгрантовите.  

За подготовка на план за набавки на подгрант треба да се преземат следните чекори: 

• со цел да се поттикне подобра конкуренција,  колку што е можно, ставките од 

финансискиот план треба да се групираат во пакети. Методот на набавка/избор 

се утврдува врз основа на природата на договорот (стоки, работи, 

неконсултантски или консултантски услуги). Применливите методи за 

набавка/избор се опишани во делот 6 подолу во овој дел.  

• Планот за набавки на подгрант треба да се достави до ЕСП за преглед и 

одобрување пред потпишувањето на Договорот за подгрант. 

Корисниците на подгрантот мора да ја пратат пред-финалната верзија на изготвениот 

план за набавка на подгрантот до ЕСП за преглед и одобрување. Финалната верзија на 

планот за набавка на подгрантот ќе биде додадена како составен дел од Договорот за 

подгрант. 

Корисниците на подгрантот треба да го спроведат процесот на набавка за потпроектот 

во согласност со нивниот соодветен и одобрен план за набавка на подгрантот. 

Ако се потребни измени во планот за набавки на подгрантот (проценети трошоци, 

пренамена на средства, методи за набавка), корисникот на подгрантот ќе достави 

ажуриран план за набавка на подгрантот до ЕСП за преглед и одобрување. 

Со цел да се изберат соодветните методи за набавка, корисниците на подгрантовите 

треба да обрнат внимание на методите за набавка и праговите пропишани во следнава 

табела: 

Методи за набавка и прагови 

 Метод на набавка Праг на метод  Коментари 

Работи Shopping <€200,000 

ЕСП на ПЛРК ќе ги 

разгледа сите постапки за 

набавки и ќе издаде 

одобренија за 
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тендерските документи, 

извештаите за евалуација, 

договорите и измените и 

дополните на договорите 

како релевантни. 

DC NA 

DC се дозволува само во 

исклучителни околности 

и е предмет на 

образложение во 

согласност со важечките 

Упатства за набавки. 

Стоки 

Shopping <€100,000 

ЕСП на ПЛРК ќе ги 

разгледа сите постапки за 

набавки и ќе издаде 

одобренија за 

тендерските документи, 

извештаите за евалуација, 

договорите и измените и 

дополните на договорите 

како релевантни. 

DC NA 

DC се дозволува само во 

исклучителни околности 

и е предмет на 

образложение во 

согласност со важечките 

Упатства за набавки 

Консултантски 

услуги 

CQS <=€350,000 

 

ЕСП на ПЛРК ќе ги 

разгледа сите постапки за 

набавки и ќе издаде 

одобренија за 

тендерските документи, 

извештаите за евалуација, 

договорите и измените и 

дополните на договорите 

како релевантни. 

 

DC се дозволува само во 

исклучителни околности 

и е предмет на 

образложение во 

согласност со важечките 

Упатства за набавки 

 

 

SSS NA 

IC NA 

Белешки :     

• SSS – (Single -Source Selection) Избор од еден добавувач  

• NCB – (Национална Competitive Bidding) Национална тендерска постапка 

• DC – (Direct Contracting) Директно договарање            

• IC – (Individual Consultants) Индивидуален консултант 

• CQS – (Selection Based on the Consultants’ Qualifications) Избор заснован на квалификации на 

консултантот 

• N/A – (Not Applicable) Не е применливо            

Табела 11. Методи за набавка и прагови 

При подготовка на планот за набавка на подгрантовите, корисниците на подгрантот 

пред сè треба размислуваат за примена на конкурентни методи. Во однос на процените 

на трошоците на предложените договори, корисниците на подгрантот треба 
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дополнително да ја објаснат во својот Целосен предлог основата за пресметување на 

таквите процени. 

3.14.4 Преглед од страна на ЕСП на ПЛРК  

Интерен преглед и одобрување на одлуките за набавки 

ЕСП ќе ги разгледа плановите за набавки и нивните ажурирања што ги подготвиле 

корисниците на подгрантови во согласност со одредбите утврдени во Упатствата за 

набавки21 и консултанти22. Тие треба да бидат конзистентни со pланот за спроведување 

на потпроектот, Договорот за подгрант и горенаведените упатства. 

3.14.4.1 Сите договори за стоки, работи и неконсултантски услуги се предмет 

на претходен преглед од ЕСП 

Сите договори за стоки, работи и неконсултантски услуги се предмет на претходен 

преглед од ЕСП, и тоа: 

(a) За сите процедури за набавки, корисникот на подгрант ќе ги користи стандардните/ 

примероци документи за набавки кои ЕСП ќе им ги достави. Пред да покани 

понудувачи, корисникот на подгрант ќе ги достави до ЕСП на разгледување и 

коментирање, предлог-тендерски документи, вклучувајќи ги поканата за учество, 

инструкциите до понудувачите, вклучувајќи ја основната верзија на извештајот за 

евалуација и договорот, како и условите на договорот и спецификациите за градежни 

работи, за набавка на стоки или за инсталирање на опрема, итн., зависно од случајот, 

заедно со описот на процедурите што треба да се следат во текот на тендерската 

процедура, и соодветно на добиените иснтрукции од ЕСП ќе направи модификации 

во погоренаведените документи. За секоја понатамошна измена потребно е 

одобрување од ЕСП пред да се испрати на потенцијалните понудувачи. ЕСП ќе ги 

разгледа модификациите и ќе издаде одобрување во рок од 10 дена од денот кога 

барањето е испратено до ЕСП. 

(б) По добивањето и евалуацијата на понудите, корисникот на подгрантот треба 

навремено да ѝ достави на ЕСП детален извештај за да може да го прегледа 

(подготвен, ако побара ЕСП, од експерти прифатливи за ЕСП), за евалуацијата и 

споредбата на добиените понуди (за секоја фаза во случај на двостепени тендерски и 

рамковни договори), заедно со препораките за доделување и други информации како 

што ЕСП разумно ќе побара. ЕСП ќе му достави на корисникот на подгрант примерок 

за извештај за евалузација за сите процедури за набавка (добра, градежни работи, 

консултантски и неконсултантски услуги). ЕСП треба, ако утврди дека планираното 

доделување на договорот не е во согласност со договорот за подгрант и/или планот за 

набавки, веднаш да го извести корисникот на подгрант и да ги наведе причините за 

                                                 
21 Упатства: Набавка на стоки, работи и неконсултантски услуги во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и 

грантови од заемопримачи на Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. достапен на: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf 
22 Упатства: Избор и вработување на консултанти во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и грантови од 

заемопримачи на Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. достапен на: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf  

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
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таквата одлука. Во спротивно, ЕСП треба да испрати одобрување на препораката за 

доделување на договор. Корисникот на подгрант ќе го додели договорот само откако 

ќе добие одобрение од ЕСП. ЕСП ќе ги разгледа добиените документи и ќе издаде 

одобрување во рок од 10 дена од денот кога документите се испратени до ЕСП. 

(в) Ако корисникот на подгрантот бара продолжување на валидноста на пристигнатите  

понуди за да го комплетира процесот на евалуација, да ги добие потребните 

внатрешни одобренија и одобрение од ЕСП, и да додели договорот, треба претходно 

да побара одобрение од ЕСП за сите продолжувања, без оглед на периодот. ЕСП ќе 

ги разгледа причините за продолжување и ќе издаде одобрување во рок од 10 дена од 

денот кога барањето е испратено до ЕСП. 

(г) Доколку, по објавувањето на доделениот договор, корисникот на подгрантот добие 

жалба од некој од понудувачите, копија од жалбата, коментарите на корисникот на 

подгрантот за секое прашање покренато во жалбата и копија од одговорот на 

корисникот на подгрантот треба да се испратат до ЕСП на разгледување и 

коментирање. 

(д) Ако како резултат на анализа на жалбата, корисникот на подгрант ја промени својата 

препорака за доделување на договорот, причините за таквата одлука и ревидираниот 

извештај за евалуација се доставуваат до ЕСП за разгледување и одобрување. 

Корисникот на подгрант треба да обезбеди повторно објавување на доделувањето на 

договор. 

(ѓ) Условите на договорот не смеат, без претходно одобрение од ЕСП, материјално да се 

разликуваат од оние кои се наведени при барање на понудите или при претhodna 

квалификација на изведувачи, ако има таква. 

(е) Една финална копија од договорот, треба да се достави до ЕСП веднаш по неговото 

потпишување. 

(ж) Сите извештаи за евалуација треба да содржат резиме на набавката на формулар 

добиен од ЕСП. Описот и висината на износот на договорот, заедно со името и 

адресата на успешниот понудувач, треба да се предмет на јавно обелоденување од 

страна на ЕСП во согласност со став 2 (г) погоре, по приемот на потпишаниот 

примерок од договорот од корисникот на подгрантот.  

(з) Корисникот на подгрант треба да ја чува севкупната документација во однос на секој 

договор во текот на спроведувањето на потпроектот до две години по крајниот датум 

на Договорот за подгрант. Оваа документација би требало да вклучува, но не и да се 

ограничи на: (i) потпишаниот оригинал на секој договор и сите последователни 

измени или дополни; (ii) оригинални понуди, сите документи и кореспонденција 

поврзани со набавката и спроведувањето на договорот, вклучувајќи ги и придружните 

документи од евалуацијата на понудите, како и препораката за доделување дадена на 

ЕСП; и (iii) фактурите или уверенијата, како и уверенија за инспекцијата, испораката, 

завршувањето и прифаќањето на стоки, работи и неконсултантски услуги. За 

договори доделени врз основа на директно склучување договори, документацијата 

треба да содржи образложение за користење на методот, техничкиот и финансискиот 

капацитет на фирмата и потпишаниот оригинал на договорот. Корисникот на 

подгрант треба да ѝ ја достави таквата документација на ЕСП на барање за 
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испитување од страна на ЕСП, нејзините консултанти/ревизори или од страна на 

Светската Банка. 

3.14.4.2 Сите договори за консултантски услуги се предмет на претходен 

преглед од ЕСП 

Сите договори за консултантски услуги се предмет на претходен преглед од ЕСП, и тоа: 

(а) Пред да покани предлози, корисникот на подгрант треба да го достави на ЕСП за 

преглед и одобрение на описот на задачи. ЕСП ќе го разгледа испратениот опис и ќе 

издаде одобрување во рок од 10 дена од денот кога документот бил испратен до ЕСП. 

За секоја понатамошна модификација е потребно одобрение од ЕСП пред да се 

испрати описот на задаќи до консултантите. 

(б) По техничката и финансиската евалуација, корисникот на подгрант треба да ја покани 

фирмата на преговори. По спроведувањето на преговорите, или во случај на директен 

избор, корисникот на подгрантot ќе достави до ЕСП, овозможувајќи доволно време за 

разгледување, примерок од договорот кој бил предмет на преговорите и е предложен 

од корисникот на подгрантот за потпишување, а е одобрен од избраниот консултант. 

Доколку при преговорите биле сменети клучните консултанти или описот на задачи 

и оригинално предложениот договор, корисникот на подгрантот ќе ги обележи 

промените и ќе даде објаснување зошто промените се неопходни и прифатливи за 

корисникот на под-грантот. ЕСП ќе ги разгледа испратените документи и ќе издаде 

одобрени во рок од 10 дена од неот на испраќање на документите до ЕСП.  

(в) Доколку ЕСП утврди дека финалниот извештај за евалузација, препораката за 

доделување или преговараниот договор не неконзистентни со одредбите на барањето 

за понуди, веднаш ќе го извести корисникот на подгрантот и ќе ги објасни причините 

за оваа одлука. Во спротивно, ЕСП ќе издаде одобрување за доделениот договор. 

Корисникот на подгрант ќе го потврди доделувањето и ќе го потпише договорот само 

откако ќе добие одобрување од ЕСП.  

 (г) Доколку коринсникот на подгрант прими жалби од консултанти, веднаш ќе му 

испрати на подносителот потврда, а до ЕСП ќе испрати копија од жалбата на 

разгледување и коментирање, коментари корисникот на подгрантот за секое прашање 

наведено во жалбата, и копија од предложениот одговор за подносителот. 

(д) Доколку како резултат на анализа на жалба, или некоја друга причина, корисникот на 

подгрант ја промени својата препорака за доделување на договор, причините за 

таквата одлука и ревидиран извештај за евалуација треба да ѝ се достават на ЕСП за 

одобрение. корисникот на подгрант ќе повторно ќе го објави доделувањето договор. 

Доколку преговорите со успешниот консултант пропаднат, корисникот на подгрант 

треба да ѝ ги достави на ЕСП на разгледување записниците од преговорите и 

причините за неуспехот. По завршувањето на постапката и добивањето на одобрение 

од ЕСП, преговорите можат да бидат прекинати и фирмата која е следно рангирана 

да биде поканета за преговори. 

(ѓ) Една финална копија од договорот треба да ѝ се достави на ЕСП веднаш по неговото 

потпишување, пред да се направи првата исплата за тој договор. 
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(е) Описот и висината на износот на договорот, заедно со името и адресата на 

консултантот, освен ако е поединец, треба да се предмет на јавно обелоденување од 

страна на ЕСП во согласност со став 2 (д) погоре, по приемот на потпишаниот 

примерок од договорот од Корисникот на подгрант. 

(ж) Корисникот на подгрант треба да ја чува севкупната документација во однос на секој 

договор во текот на спроведувањето на проектот до две години по крајниот датум на 

Договорот за подгрант. Оваа документација би требало да вклучува, но не и да се 

ограничи на: (i) потпишаниот оригинал на секој договор и сите последователни 

измени или дополни; (ii) оригинални понуди, сите документи и кореспонденција 

поврзани со изборот и спроведувањето на договорот, вклучувајќи ги и придружните 

документи од евалуацијата на понудите (вклучувајќи ги и индивидуалните бодовни 

листи), како и препораката за доделување дадена на ЕСП; и (iii) фактурите или 

уверенијата. За договори доделени врз основа на методот на избор од еден добавувач, 

документацијата треба да содржи образложение за користење на методот, 

квалификациите и искуството на избраниот консултант и потпишаниот оригинал на 

договорот. Корисникот на подгрант треба да ѝ ја достави таквата документација на 

ЕСП на барање за испитување од страна на ЕСП, или од нејзините 

консултанти/ревизори. 

3.14.5 Преглед од страна на Банката 

Светската банка ќе изврши преглед по постапка еднаш на 12 месеци на случајно избрани 

договори. Ќе ги прегледа сите документи поврзани со процесот на набавки, вклучувајќи, 

но не ограничувајќи се на потпишаните договори и сите нивни измени како што се 

релевантни, тендерски документи, извештај за евалуација на понудите и препорака за 

доделување, фактури за исплата или сертификати, како и потврди за инспекција, 

испорака и прифаќање на стоки, завршување и прифаќање на работи и неконсултантски 

услуги итн. Таквите документи, исто така, ќе бидат доставени до Банката, по потреба. 

Сите такви документи ќе ги чуваат корисниците на подгрантови и ќе бидат доставени до 

просториите на ЕСП за целите на преглед по постапката, освен ако Банката не одлучи 

да го изврши прегледот по постапката во просториите на корисникот на подгрантот. 

Освен гореспоменатите документи, Банката може да врши физичка инспекција на 

испорачаната стока, работите и неконсултантските услуги кои се предмет на конкретен 

договор. 

3.14.6 Постапување со жалби 

3.14.6.1 За консултантски услуги 

Консултантите можат слободно да испратат копии од своите преписки во врска со 

поднесената жалба до корисникот на подгрантот. Целата преписка треба да биде 

адресирана до директорот на проектот, но копија да се достави и до КЗПВРМ. Во случаи 

кога ЕСП ќе прими преписка од консултанти која вклучува обвинувања за измама и 

корупција, ЕСП ќе примени соодветна грижа и дискреција во споделувањето на 

информациите со конкретниот корисник на подгрант. 
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Доколку по доделување на договор, консултантот сака да ги утврди основите поради кои 

не е избран неговиот предлог, треба да го адресира своето барање до корисникот на 

подгрантот. Доколку консултантот не е задоволен со даденото објаснување и/или 

објавување од страна на корисникот на подгрантот и сака да побара средба со ЕСП, може 

да му се обрати на Специјалистот за набавки на ЕСП, кој ќе организира состанок на 

соодветно ниво и со соодветни лица. Целта на ваквиот состанок е само да се разговара 

за предлогот на консултантот, а не да се преиспита ставот на ЕСП кој е испратен до 

корисникот на подгрантот, ниту да се дискутира за предлозите на конкурентите. 

3.14.6.2 За стоки, работи и неконсултантски услуги 

Понудувачите можат слободно да испратат копии од своите преписки во врска со 

поднесената жалба до корисникот на подгрантот. Целата преписка треба да биде 

адресирана до директорот на проектот, но копија да се достави и до КЗПВРМ. Во случаи 

кога ЕСП ќе прими преписка од понудувачи која вклучува обвинувања за измама и 

корупција, ЕСП ќе примени соодветна грижа и дискреција во споделувањето на 

информациите со конкретниот корисник на подгрант. 

Доколку по доделување на договор, понудувачот сака да ги утврди основите поради кои 

не е избрана неговата понуда, треба да го адресира своето барање до корисникот на 

подгрантот. Доколку понудувачот не е задоволен со даденото објаснување и/или 

објавување од страна на корисникот на подгрантот и сака да побара средба со ЕСП, може 

да му се обрати на Специјалистот за набавки на ЕСП, кој ќе организира состанок на 

соодветно ниво и со соодветни лица. Целта на ваквиот состанок е само да се разговара 

за понудата на понудувачот, а не да се преиспита ставот на ЕСП кој е испратен до 

корисникот на подгрантот, ниту да се дискутира за предлозите на конкурентите. 

3.14.6.3 Методи на набавка 

Договорот за грант ги обезбедува следниве специфични методи за набавка што може да 

се користат за спроведување на поставките на ПЛРК и потпроектот:  

За работи: (i) Купување, (iii) директно договарање (DC). 

За стоки, работи и неконсултантски услуги: (i) Национална тендерска постапка (NCB), 

(ii) Купување, (iii) директно договарање (DC). Во согласност со одредбите 3.3, 3.5 и 3.7 од 

релевантните Упатство за набавки23. 

За консултантски услуги: (i) Избор заснован на квалификации на консултантот (CQS), 

(ii) Избор од еден добавувач (SSS), (iii) Избор на индивидуални консултанти (IC). Во 

согласност со одредбите 3.7,3.8 и делот V од релевантните Упатство за консултанти24. 

                                                 
23 Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by the World 

Bank Sub-Grant Beneficiarys” dated January 2011, Revised July 2014 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf 
24 Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by the World Bank Sub-Grant 

Beneficiary” dated January 2011, Revised 2014 

http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
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Конкретните методи за набавка за одреден договор треба да се наведат во планот за 

набавка на подгрантот. 

Деталните постапки на горенаведените методи за набавка се дадени во Упатствата за 

набавки и консултанти. Следните практични насоки се подготвени само за полесно 

упатување. Во случај да постои неконзистентност или конфликт, Упатствата за набавки 

и консултанти ќе бидат меродавни. 

3.14.6.4 Видови договори 

Примерот за договорот што треба да се користи за консултантските услуги кои ги даваат 

фирми и поединци се дадени во Анекс 8 и Анекс 9 од Листата на анекси за набавка. 

Видовите на договори се разликуваат на следниов начин: 

Договор на паушален износ 

Овој вид договор главно се користи за задачи во кои обемот и времетраењето на услугите 

и бараните аутпути на консултантите се јасно дефинирани. Широко се применува во 

едноставни плански и физибилити студии, студии за животната средина, основни 

проекти на стандардни или вообичаени структури, изработка на системи за обработка на 

податоци, и така натаму. Плаќањата се поврзани со аутпутите (испорачаните резултати), 

како што се извештаи, цртежи и предмер пресметки, тендерска документација и 

софтверски програми. Договорот треба да содржи фиксна цена за активностите што 

треба да ги изврши консултантот. Договорите за паушален износ лесно се применуваат 

бидејќи тие функционираат на принципот на фиксна цена за фиксен обем и исплатата е 

зависна од јасно определени резултати и постигнувања. 

Временски определен договор 

Овој вид договор е соодветен кога е тешко да се дефинира или да утврди обемот и 

времетраењето на услугите, зашто тие се поврзани со активностите што ги вршат други, 

чиј периодот на завршување може да варира, или зашто е тешко да се оцени инпутот на 

консултантите што е потребен за постигнување на целите на задачата. Широко се 

применува за сложени студии, надзор во градежништво, советодавни услуги, и повеќето 

задачи за обуки. Исплатите се базираат на договорени саатници, дневници, неделни 

исплати или месечни хонорари за експерти (кои обично се наведени во договорот) и на 

рефундабилни ставки со користење на реалните трошоци и/ или договорени единични 

цени. Хонорарите за експерти опфаќаат надомест, социјални трошоци, режиски 

трошоци, профит, и каде што е соодветно, посебни надоместоци. Договорот треба да 

содржи максимален износ на вкупни исплати кои треба да им се исплатат на 

консултантите. Овој максимален износ треба да содржи додаток за непредвидени 

трошоци за услуги и времетраење. Временски определените договори треба внимателно 

да се мониторираат и администрираат од страна на клиентот за да се потврди дека 

задачата напредува на задоволително ниво и побарувањата за исплата од страна на 

консултантите се соодветни. 
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3.14.6.5 Надзор на набавката и водење евиденција  

ЕСП е одговорна за чување на релевантните документи за набавка, кои се предмет на 

претходен преглед од страна на ЕСП на ПЛРК, преглед по постапка од страна на Банката 

и ревизии, по барање. 

3.14.6.6 Комисија за евалуација 

Корисниците на подгрантови се одговорни да основаат Комисија за евалуација, без оглед 

на постапките што се применуваат, вклучително комерцијалните практики во 

приватниот сектор.  

Секоја Комисија за евалуација треба да се состои од најмалку три члена.  

Комисијата за евалуација е одговорна за евалуација на понудите, избор на консултанти 

и препораки за одлуките за доделување на договори за секоја активност. Во случај на 

судир на интереси, членовите на Комисијата за евалуација треба да бараат замена.  

Комисијата за евалуација треба да има најмалку два члена со техничка/ стручна 

експертиза релевантна за процесот на евалуација. Членовите на Комисијата за 

евалуација се обврзани да ги постапуваат со документите поврзани со процесот на избор 

на доверлив начин. Дискусијата и размената на релевантни документи и коментари треба 

да се ограничи само на членовите на Комисијата за евалуација. 

3.14.6.7 Потпишување на договори и администрација 

Во согласност со планот за набавка на подгрантот, кога одлуките за набавка се предмет 

на претходен преглед, договорот ќе биде потпишан по одобрување од страна на ЕСП на 

ПЛРК.  

Скенирана копија од потпишаниот договор веднаш се испраќа до ЕСП на ПЛРК за нивна 

информација и евиденција. 

Договорот треба да се склучи помеѓу корисникот на подгрантот и 

добавувачот/изведувачот врз основа на кој корисникот на подгрантот ќе ги исплати 

фактурите на добавувачите по процент договорен во овој потпишан договор. 

3.14.6.8 Незадоволително работење  

Слабиот учинок влијае врз квалитетот, ефикасноста и економичноста на договорот и тоа 

нема да се толерира. Врз основа на одредбите од договорот, корисникот на подгрантот 

треба да ги советува изведувачите/ добавувачите /консултантите да преземат итни 

корективни мерки за да го надминат проблемот. Ако изведувачите/ добавувачите/ 

консултантите не ги преземат соодветните корективни мерки, Корисникот може да го 

раскине договорот и да примени соодветни казни, утврдени во договорот со односниот 

изведувач/ добавувач/ консултант. 

3.14.6.9 Употреба на тендер и предложен документ 

Формите на тендерската документација/понудите, извештаите за евалуација и 

формуларите за договори ќе бидат стандардни документи и обрасци за документи за 

набавка на Банката, наведени во Дел Листа на анекси за набавка. 
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3.15 ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ 

За поткомпонентата 3.2.1 – Грантови за здруженија, ПЛРК намени 2.712.018 евра, 

Распределбата од ПЛРК може да се прилагоди врз основа на искуството во текот на 

спроведување на проектот. Предвидени се придонеси од корисниците од околу 271.202 

евра. 

Подгрантовите за квалификувани непрофитни субјекти (организациски субјекти, 

поврзувања и иновации на чинителите во дестинациите) бараат соодветен придонес од 

најмалку 10% во парични средства што ќе бидат наведени во целосниот предлог на 

потпроектите и во Договорот за подгрант. Подгрантовите за профитни субјекти бараат 

соодветен придонес од најмалку 50 % во парични средства 

Списокот на прифатливи/неприфатливи трошоци е даден во Дел 1.5 (Општи принципи 

на финансирање) и во 3.8.3 Г (Буџет и финансии) од овој Прирачник за грантови. 

Корисникот е должен да отвори една посебна сметка за подгрант (денарска) во која ќе 

се слеваат сите трансфери на средства поврзани со траншите на подгрантот од ПЛРК и 

придонесот од корисникот. Во зависност од условите за плаќање наведени во Договорот 

за подгрант, корисникот е должен соодветно да ги префрли средствата на снабдувачите 

и да ги чува оригиналните копии од сите придружни документи поврзани со плаќањата 

за преглед од страна на тимот на ПЛРК. 

По трансфер на траншата, корисникот на подгрантот ќе поднесе квартални финансиски 

извештаи до ПЛРК за сите трансфери направени до изведувачите/добавувачите, 

испраќајќи ги Прилозите 1.1 и 1.2 од Анекс 5 „Финансиско управување“, заедно со сите 

неопходни придружни документи (копија од фактури, банкарски изводи). 

Исплата и готовински тек 

Корисникот на подгрант ќе биде единствената договорна страна во договорите со 

Изведувачите/Добавувачите за активностите предвидени со Подгрантот. Тимот за 

набавки и финансиско управување на ЕСП ќе биде вклучен во прегледот и одобрувањето 

на документите, внимателно мониторирајќи го целиот процес. 

За поткомпонента 3.2.1, ЕСП ќе воведе шема на повеќекратни транши по потпишување 

на Договорот за подгрант, во следниов сооднос од 30%-40%-30% до извршените работи 

и испорачаната стока. Исплатата на средствата ќе се врши од Трезорската сметка на 

ПЛРК на сметката на корисникот на подгрантот (денарска). Исплатата на првата транша 

ќе се изврши само откако корисникот: 

• Ќе го префрли својот придонес на сопствената одделна посебна сметка; 

• Организира тендери и потпишува договори за градежни работи, стоки, 

неконсултантски и консултантски услуги; 

• Прикаже извештај за извршените набавки; 

• Прикаже извештај за завршените работи и испорачана стока во согласност со 

пропорционалниот процент наведен во Договорот за подгрант; 
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• Прикаже прописно изготвен образец за Барање за транша. 

Корисникот на подгрантот ќе треба да им обезбеди документи за исплата (копија од 

фактури, банкарски изводи) на ЕСП на ПЛРК за направените трансфери до 

изведувачите/ добавувачите од својот придонес за спроведените активности на 

подгрантот. Износот на овие трансфери мора да се однесува на износот наведен како 

придонес на корисникот во Договорот за подгрант. Пред исплатата на следните транши, 

корисникот ќе се услови да достави финансиски извештаи прикажани во Анекс 5 

„Финансиско управување“ – Прилози 1, 1.1 и 1.2, заедно со придружни документи. 

Барањето за следната транша може да се поднесе до ПЛРК само по трошење на 80% од 

претходната транша, потврдено со банкарските изводи. 

Корисниците се должни прописно да ги префрлат средствата од подгрантот на крајните 

добавувачи врз основа на соодветна придружна финансиска документација поднесена 

од страна на добавувачите и во согласност со договорот кој претходно е одобрен од 

страна на ЕСП и потпишан помеѓу добавувачите и корисниците: 

Парични текови кога корисникот го води процесот на набавка/ финансиско управување 

(слика 1): 

 

Слика 3 

Финансиски прашања, финансиски извештај и мониторинг 

Корисникот ќе го води процесот на набавка/финансиско управување во согласност со 

односните барања на насоките за финансиско управување на Светската Банка, ќе ги 

одржува сметководствените книги и евиденцијата, фискалните сметки, документите за 

плаќање и потпишаните договори. Сметката на подгрантот ќе биде во домашна валута 

(денарска), а за целите на известувањето ЕСП ќе ја претвора во евра според средниот 

Светска Банка ПЛРК сметка НБРМ – Наменска сметка за потребите 

на ПЛРК (евра) 

Трезорската денарска сметка на ПЛРК 

Корисничка сметка отворена за 

потребите на потпроектот вклучително 

и придонесот на корисникот 

НБРМ – Наменска сметка за потребите на ПЛРК 

Сметка на изведувачи/добавувачи 
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девизен курс на НБРМ за купување валута за конверзија на денот на направената 

трансакција од НБРМ - наменска сметка на ПЛРК до трезорската денарска сметка на 

ПЛРК.  

Од корисниците на подгрантот исто така ќе се бара да водат соодветна сметководствена 

евиденција и документација за да се обезбеди соодветна идентификација на 

трансакциите на грантот, вклучувајќи го и придонесот на корисникот. Оваа 

документација мора да биде прифатлива за целите на инспекција и ревизија од страна на 

ЕСП и на тимот на Светската Банка. Корисниците мора да чуваат оригинални копии од 

сите документи поврзани со плаќањата од средствата на грантот во согласност со 

стандардите за архивирање на земјата. 

Пред затворањето на потпроектот, треба да се земе копија од сметководствената 

евиденција на корисниците. Со тоа ќе се потврди дека се чува евиденцијата за сите 

трансакции  

Десет работни дена по поднесувањето на следната трансакција на средствата на 

подгрантот од сметката на ПЛРК на сметката на корисникот, корисниците мора да ги 

достават до ЕСП периодичните финансиски извештаи (Анекс 7 „Финансиско 

управување “Прилози 1, 1.1 и 1.2), вклучително и подгрантот и сопствениот придонес, 

придружени со изводите од банка кои ги покажуваат почетните и завршните состојби и 

трансакциите што се направени за анализираниот период. Сите финансиски извештаи 

треба да се претстават во денари. 

Специјалистот за финансиско управување на ЕСП на ПЛРК ќе ги мониторира 

финансиските извештаи и ако се појави некаков проблем, ќе го извести корисникот во 

писмена форма преку електронска пошта со најава за посетата за мониторинг. 

Известувањето ќе ја наведе целта на посетата, што треба да се прегледа и кој треба да 

присуствува на посетата и состанокот за време на мониторинг посетата. 

Ако со мониторинг посетата се утврдат некакви проблеми, корисникот ќе треба да ги 

коригира недостатоците во рамките на договорената временска рамка. Натамошното 

финансирање зависи од сериозноста на проблемот и истото ќе биде прекинато додека не 

се коригираат недостатоците. 
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ДЕЛ IV - ПОДДЕЛ III. 3.2.2 ГРАНТОВИ ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА 

ЛОКАЛНИ МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

БИЗНИС ПОВРЗУВАЊА И ИНОВАЦИЈА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА 

ДЕСТИНАЦИИТЕ 
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4.1 ПОДДЕЛ 3.2.2 ГРАНТОВИ ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ 

МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА БИЗНИС 

ПОВРЗУВАЊА И ИНОВАЦИЈА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ НА 

ДЕСТИНАЦИИТЕ 

Оваа поткомпонента ќе ја поддржи иновацијата на микро и малите приватни 

претпријатија во избраните дестинации за развој на нови или подобрени производи и 

услуги во синџирот на вредности во туризмот; реновирање на постојни објекти што ќе 

ја подобрат конкурентноста или ќе ја надградат услугата и/или категоризацијата; ќе 

спроведе развој на маркетинг или бизнис, ќе врши обуки, итн. Проектот ќе биде од 

корист за претпријатијата кои работат во туристичкиот сектор и претпријатијата во 

нивните синџири на вредности, како и лицата кои бараат работа во овие претпријатија, 

курсеви за обука и други можности за развој. Прифатливите баратели за овој вид грант 

вклучуваат микро и мали претпријатија (види подетално во дел III.2.3 подолу). Тоа 

можат да бидат туроператори и водичи; сместувачки и угостителски капацитети, 

претпријатија кои управуваат со атракциите; локални бизниси кои ги снабдуваат овие 

бизниси; локални претприемачи кои се занимаваат со изработка на ракотворби и 

сувенири; транспортни услуги. Предложениот потпроект мора да ги надмине 

недостатоците утврдени во Планот за развој на дестинацијата и наведени во целта на 

повикот. Барателите се охрабруваат да аплицираат со потпроекти кои ќе создадат бизнис 

поврзувања и ќе ги шират придобивките од потпроектот. 

4.2 СПИСОК НА ПОДОБНИ АКТИВНОСТИ  

Примери за можни видови проекти за грантови за организациите во 

туристичкиот сектор за подобрување на испораката на туристички услуги, но 

не ограничени на: 

Примери за можни видови проекти на грантови за организациите во туристичкиот сектор за 

подобрување на испораката на туристички услуги, но не ограничени на: 

 

1 

Инвестиција во нови или подобрени производи и услуги во синџирот на вредности во туризмот 

(пр. збогатување на достапноста на кулинарски искуства надвор од стандардната угостителска 

понуда, подигнување на квалитетот на постојните сместувачки капацитети, проширување на 

понудата итн.) 

2 
Купување на мала опрема, реконструкција или реновирање на постојните капацитети со што ќе 

се подобри конкурентноста и ќе се надградат услугите и/или категоризацијата; 

3 Ново знаење преку истражувања на пазарот, развој на бизнис план или стратегија за маркетинг; 

4 Подобрување на квалитетот на дизајнот и услугите 

5 
Развој и подобрување на пристап до локално произведени ракотворби, сувенири и додатоци кои 

се врзуваат за локалните традиции, развивање на искуствени услуги 

6 Обезбедување на обуки, градење на капацитети; 

7 Инвестиција во создавање на бизнис врски и иновации; 
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8 
Подобрување на стандардите, усвојување и имплементација на меѓународни стандарди за 

квалитет итн; 

9 
Други видови потпроекти што ќе придонесат за остварување на целта на повикот и ќе покажат 

дека ги надминуваат недостатоците во Планот за развој. 

 

Табела 12. Активности 

4.3 ЛИСТА НА НЕПРИФАТЛИВИ АКТИВНОСТИ И БАРАТЕЛИ 

Во договор со Примателот и во согласност со политиките на групацијата СБ следните активности 

и баратели нема да бидат поддржани од потпроектот: 

 

1 Барателите што се на црната листа на Бирото за јавни набавки; 

2 Барателите што не ги платиле своите обврски, според Управата за јавни приходи; 

3 
Барателите што се на списокот на забранети фирми кој е достапен на 

www.worldbank.org/debarr; 

4 Инвестиции во определените „Особени туристички развојни зони“; 

5 
Нови градби или значителна инвестиција во општата општинска инфраструктура (што може да 

е финансирана во рамките на други постоечки проекти). 

6 
Под подгрантови (примателот на подгрантот не може да дејствува како финансиски посредник 

и да ги користи подгрантовите за понатамошно финансирање на други корисници) 

7 

Проекти за кои е веројатно да имаат значителни негативни влијанија врз животната средина, 

кои се чувствителни, разновидни или без преседан и може да влијаат врз подрачје пошироко 

од локациите или објектите кои се предмет на физички работи; 

8 
Инвестиции во определени заштитни подрачја, што може да има негативно влијание врз 

природните и критичните живеалишта и видови; 

9 
Активности кои влијаат врз ранливите екосистеми, спортски објекти, објекти/активности за 

коцкање и обложување, важни живеалишта, и зелени полиња со истакната естетска вредност; 

10 Активности што предвидуваат пренамена на шуми, блатишта и алпски/субалпски ливади; 

11 Загадувачки индустрии; 

12 
Трговија со диви животни и производи од диви животни забранети во рамките на конвенцијата 

ЦИТЕС; 

13 Пуштање на генетски модифицирани организми во животната средина; 

14 Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди; 

15 Риболов со рибарски мрежи во морска средина; 

16 Складирање, третман и отстранување на опасен отпад;  

17 

Други ставки вклучени во стандардната негативна листа од Светска Банка, и тоа: 

• Производство на опрема и апарати кои содржат хлорофлуоројаглероди и други 

супстанции регулирани со протоколот од Монтреал, 

• Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (ПХБ) 

повеќе од 0,0005% според тежина, 

• Производство, третман и отстранување на радиоактивни производи, 

• Производство на производи кои содржат азбест, 

• Нуклеарни реактори и нивни делови, 

• Тутун, преработен или непреработен, 

• Машинерија за преработка на тутун и 

• Производство на огнено оружје 

• Дестилиран алкохол за пиење. 
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Табела 13 Активности и баратели што НЕМА да бидат поддржани од проектот: 

4.4 КОРИСНИЦИ НА ГРАНТОВИ ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Прифатливите баратели за овој вид на подгрант вклучуваат домашни микро и мали 

претпријатија (големината се утврдува според критериумите утврдени во Законот за 

трговски друштва), кои работеле најмалку 1 година пред времето на аплицирање. Од 

сите баратели ќе се бара да обезбедат образец за правно лице и доказ за правниот статус 

на барателот не постара од 6 месеци, издаден од Централниот регистар на Република 

Македонија. Странските субјекти што не се регистрирани во Македонија не можат да 

аплицираат како партнери со македонски субјект на повик за предлози на ПЛРК. 

Дефиниција за микро и мало претпријатие согласно член 470 од Законот за трговски 

друштва: 

Микро претпријатие претставува претпријатие кое во изминатите две фискални 

години го исполнило првиот критериум и најмалку еден од вториот или третиот 

критериум: 

• Просечниот број на вработени да е до 10 вработени: 

• Бруто приходот да биде помал од 50.000 евра и 

• Помалку од 80% од бруто приходот да е генериран од еден клиент/купувач  

• Микро претпријатието е во сопственост на најмногу две (физички) лица.  

Мало претпријатие претставува претпријатие кое во изминатите две фискални години 

го исполнило првиот критериум и барем еден од вториот и третиот критериум: 

• Просечниот број на вработени е до 50 вработени; 

• Годишниот бруто приход е помал од 2.000.000 евра, годишниот обрт е помал од 

2.000.000 евра или 

• Просечната вредност на вкупните средства е помала од 2.000.000 евра. 

Ќе важат следниве критериуми за прифатливост: 

• Да бидат основани како претпријатие согласно со Законот за трговски друштва и 

да се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија 

• Да бидат микро или мали претпријатија (до 50 вработени) кои работат најмалку 

1 година, согласно член 470 од Законот за трговски друштва: 

• Да бидат во мнозинство домашна сопственост (50,1% или повеќе) 

• Да не добиле финансирање за проектните активности предложени во предлогот 

за проект од други извори. 

Со цел да се спроведе интегриран пристап кон надградбата на дестинациите, 

изразувањето на интерес и предлогот за потпроекти може да се однесуваат на тековни 

или предложени (пот)проекти кои ги спроведуваат други чинители и со кои 

предложениот потпроект би бил комплементарен. 
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4.5 ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПОТПРОЕКТОТ 

Потпроектот и неговиот буџет треба да бидат дизајнирани да завршат во рок од 12 

месеци. 

Потпроектот може да се продолжи најмногу за уште шест (6) месеци под исклучителни 

околности. Спроведувањето на потпроектот треба да започне во рамките на еден месец 

по потпишувањето на Договорот за подгрант. 

4.6 Шема на грантови 

Подгрантовите достапни за микро и малите претпријатија ќе бидат во износ од околу 

100.000 евра за една компанија или 300.000 евра за група компании/ кластер со најмалку 

50 отсто кофинансирање од бараниот износ на грантот во парични средства од 

барателот. (Овие ограничувања може да се коригираат во текот на спроведувањето на 

ПЛРК и последователните циклуси на Подгрантови врз основа на искуството.) Микро и 

малите претпријатија можат да аплицираат во партнерство со другите два вида 

подгрантови што се достапни преку оваа шема на грантови: субјект од јавниот сектор 

и/или организации од туристичкиот сектор и даватели на обуки/образовни услуги, но 

максималниот износ за подгрант мора да биде во рамките на горните граници на секој 

вид подгрант и нивниот односен процент на кофинансирање. 

4.7 ДЕТАЛНИ ПОСТАПКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ГРАНТОВИТЕ, 

ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И КЛУЧНИТЕ ОДГОВОРНОСТИ И 

ВРЕМЕНСКИТЕ РАМКИ 

ЕСП ќе спроведе јавен и конкурентен процес за избор на потпроекти што ќе добијат 

грантови за инвестиции за поврзувања и иновации. Процесот ќе биде реализиран во 

неколку клучни чекори како што е прикажано подолу: 

Може да има продолжување на наведените рокови заради природата на предложените потпроекти за кои 

се потребни консултации со КЗПВЕП и СБ и/или за кои се потребни теренски посети. 

 

Циклус на потпроектот 

Индикативно 

време 

(календарски 

денови) 

Одговорности 

1 Таргетирање и комуникација 20 денови ЕСП 

2 Претставување на Плановите за развој 20 денови ЕСП 

3 Информативен состанок 10 денови ЕСП 

4 Повик за изразување на интерес (ИИ); 45 денови ЕСП 

5 
Доставување на ИИ вклучувајќи и Прашалник за 

заштита на животната средина 
1 ден Баратели 

6 Прв скрининг  21 денови ЕСП 
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7 

Информирање на квалификуваните баратели за 

отворањето, административната проверката и 

евалуацијата на ИИ 

Покани за доставување на целосно барање;   

7 денови ЕСП 

8 Работилница за целосниот предлог; 14 денови ЕСП 

9 
Доставување на ОЖС/ОВСАЖС со ПУЖССА до 

ЕЖС и ТНС за прегледување и одобрување. 

15 денови по 

поканата 
Баратели 

10 

Доставување на целосен предлог. Добивање на 

одобрение од ЕЖС и ТНС за проекти од Б+ 

категорија. Завршени јавни расправи. 

55 денови по 

поканата за 
Баратели 

11 
Административна проверка на пакетот со 

целосниот предлог 
7 денови ЕСП 

12 
Евалуација и избор од страна на Техничкиот 

комитет; 
10 денови Техничкиот комитет 

13 Извештај до КЗПВЕП 5 денови ЕСП 

14 Преглед и одобрување од страна на КЗПВЕП 10 денови КЗПВЕП 

15 Одобрение од Светската Банка; 10 денови Светска Банка 

16 Известување за доделување;   7 денови ЕСП 

17 
Потпишување Договор за подгрант кој содржи 

ПУЖС, ако е Б категорија; 

Најмногу 1 месец од 

известувањето 

ЕСП и корисникот на 

потпроектот 

18 

Имплементација и мониторинг (вклучително 

усогласеност со животната средина) на 

Потпроектите. Извештаи за напредок и финален 

извештај; 

До 12 месеци 
ЕСП и корисникот на 

потпроектот 

20 Промоција на Потпроектот  

Постојано во текот 

на спроведувањето 

на проектот 

ЕСП и корисникот на 

потпроектот 

 

Табела 14. Циклус на потпроектот 

 

4.7.1 Таргетирање и комуникација 

Комуникацијата треба да биде во согласност со процесот на управување со 

дестинацијата и да биде изложена во комуникациската стратегија и планови. ЕСП ќе 

подготви комплет материјали што ќе се користат за досегнување и информирање на сите 

чинители за компонентите на грантовите. ПЛРК треба да користи најразлични 

механизми кои му се на располагање: интернет страницата на ЕСП, информативни сесии 

и работилници, процесот за управување со дестинацијата воспоставен во дестинациите 

(што треба да добие поддршка преку компонента II), медиумска промоција, електронска 

пошта, пошта, телефон, итн. Сите релевантни документи треба да се објават на интернет 

страницата на ЕСП. Комуникацијата со сите квалификувани корисници треба да биде 

опишана во комуникацискиот план на ПЛРК и во согласност со Правилата за видливост. 

Процесот на таргетирање и комуникации за целото времетраење на проектот за ЛРК ќе 
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го спроведува ЕСП со поддршка, ако е потребно, пр. преку поддоговор со изведувач за 

видливост и промоција. 

4.7.2 Претставување на плановите за развој 

Плановите за развој што се изготвени од страна на експертите на Светската Банка се 

основа за изборот на предлозите за потпроекти. Во плановите за развој се претставени 

недостатоци што се однесуваат на сите дестинации, како и специфичните недостатоци 

на дестинациите. Општите недостатоци не се особени за дадена дестинација ниту им е 

потребно ниво на поддршка надвор од дестинацијата и влијаат на најголем дел од 

дестинациите (од 10-те дестинации опфатени со ПЛРК). Недостатоците кои се 

однесуваат на конкретна дестинација се специфични за дадена дестинација и се развиени 

за секоја од десетте приоритетни дестинации, опишани во дел I.2 на овој Прирачник за 

грантови. Претставувањето на плановите за развој треба да се спроведе во секоја 

дестинација посебно и тие треба да се објават на интернет страницата на ПЛРК. Планот 

за развој ги претставува приоритетните сегменти и препораки на ниво на дестинација, 

кои треба да бидат опфатени во предлозите за потпроекти. Плановите за развој треба да 

бидат доставени и објаснети на сите заинтересирани чинители. Плановите за развој со 

специфичните и неспецифичните недостатоци кои се однесуваат на дестинациите ќе 

бидат дел и од процесот за управување со дестинација во Компонента 2. 

4.7.3 Информативни состаноци 

Пред објавувањето на повикот, треба да се организираат информативни состаноци со 

потенцијалните корисници. На овие состаноци ќе им биде претставен и објаснет 

процесот и постапките за поднесување на барања за претстојниот повик на 

потенцијалните баратели. Вакви состаноци треба да се организираат во секоја од 10-те 

дестинации, а потенцијалните корисници да бидат поканети за да им се претстават 

информации за спецификите на проектот, условите за учествување, постапките и 

обрасците на документите. Треба да се подготват и достават информации до сите 

заинтересирани баратели, кои ќе ги насочуваат низ процесот на поднесување на барање. 

Комплетот обрасци ќе биде претставен и детално објаснет, како и критериумите за 

квалификување, и истите ќе бидат објавени на интернет страницата на ПЛРК. 

4.7.4 Повик за предлози 

ЕСП го подготвува и издава јавниот повик за предлози во кој јасно ќе бидат наведени 

целите и потенцијалните корисници на повиците. Повикот за предлози треба да се објави 

во најмалку три национални дневни весници како и на интернет страницата на ПЛРК. 

Во секој повик треба јасно да се наведе дека е составен од две фази: Изразување интерес 

(прва фаза) и Целосен предлог (втора фаза) за барателите кои ја поминале проверката за 

квалификација за Изразување интерес. Роковите за поднесување на барањата за секој 

фаза треба да бидат јасно наведени во јавниот повик за поднесување на предлози. 

Наведениот датум во јавниот повик ќе се смета за краен рок за доставување барања по 

пошта, а работното време на ПЛРК (до 16:00 часот) ќе се следи ако барањата се достават 

директно во канцеларијата. Сите барања треба да се достават на англиски и на 
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македонски јазик, во печатена форма (оригинал) и дигитална копија (УСБ или ЦД) во 

Word формат, а печатена верзија преовладува. Апликациите доставени по електронска 

пошта ќе се сметаат за неприфатливи. Барателот може да аплицира со различни 

потпроектни предлози по повик, но само еден потпроект може да биде одобрен за 

финансирање по повик. Барателот не смее да достави ист предлог за потпроект повеќе 

од еднаш по еден јавен повик, без оглед на тоа дали барањето го предложил сам или во 

партнерство. Во текот на времетраењето на целиот проект ќе се спроведат неколку 

циклуси на повици. 

4.7.5 Изразување интерес 

За изразувањето интерес (ИИ) треба јасно да се наведат сите критериуми за 

квалификација за потпроекти (види Табела 16), како и критериумите за потенцијалните 

корисници (во согласност со критериумите наведени во овој Прирачник за грантови). 

Целиот пакет на потребна документација, вклучувајќи го и образецот за Изразување 

интерес се дел од овој Прирачник за грантови. Сите документи и обрасци треба да се 

достават до сите заинтересирани баратели и да се објават на интернет страницата на 

ПЛРК. Целиот пакет за ИИ што треба да го достават заинтересираните баратели 

вклучува: 

• Целосно пополнет образец за Изразување интерес вклучително образец за 

барање; 

• Прашалник за заштита на животната средина. 

• Решение за регистрација Централниот регистер на Република Македонија, не 

постаро од 6 месеци;  

• Во случај на заеднички потпредлог, Заеднички договор потпишан од сите страни 

и избран главен координатор 

Доставување на Изразувањето интерес 

Барателите имаат 45 дена (почнувајќи од датумот на објавување на Повикот за 

доставување на предлози) за подготовка на Изразувањето интерес, кое треба да содржи 

општ опис на нивниот потпроект, како и пополнет комплет обрасци кои се дел од овој 

Прирачник за грантови, вклучувајќи го Прашалникот за заштита на животната средина. 

Во текот на повикот, сите потенцијални баратели можат да побараат појаснувања од 

ЕСП на ПЛРК по електронска пошта, не подоцна од 14 календарски денови пред истекот 

на рокот за поднесување на Изразувањето интерес. Сите прашања и одговори треба да 

се објават на интернет страницата на ПЛРК. Одговорите треба да се достават најдоцна 7 

дена пред истекот на рокот за поднесување на Изразувањето интерес. Тимот на ЕСП не 

презема обврска да дава објаснувања на прашања поставени по истекот на овој рок. 

Скрининг на ИИ од страна на ЕСП 

ЕСП првенствено ќе изврши административна проверка на поднесените пакети за ИИ за 

да потврди дали: 

• Барањето е доставено пред истекот на рокот; 
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• Пакетот за ИИ е целосен и не недостасуваат информации и документи. 

Нема да се прифати понатамошно поднесување на документација за ИИ по наведениот 

рок во повикот за предлози. Барателите кои не ја поминале административната проверка 

нема да можат да продолжат понатаму во следната фаза на подготовка на Целосниот 

предлог и автоматски ќе бидат одбиени. Сепак, тие можат повторно да го поднесат 

барањето во друг циклус на објавени повици од страна на ПЛРК. 

Откако барањето ќе ја помине административната проверка, ЕСП ќе го изврши првиот 

скрининг на ИИ врз основа на следниве критериуми за квалификација: 

• Барателите мора да бидат корисници како што е дефинирано во Дел 4.4.4 

(барателите го исполнуваат критериумот за правен статус); 

• Активноста во предлогот за потпроект не се наоѓа на негативната листа на 

активности согласно со Дел 4.2; 

• Предлогот за потпроект на барателот се однесува на најмалку една од 10те 

идентификувани дестинации во повикот25;; 

• Предлозите за потпроект се кохерентни во третирањето на недостатоците/ 

потребите утврдени во Плановите за развој и наведени во целите на овој повик; 

• Според РУЖС, предлогот на барателот потпаѓа во проектите од Б или В 

категорија (проектите од А категорија нема да се квалификуваат за финансирање) 

и не е исклучен согласно со генералните политики на групацијата СБ (наведени 

во Табела 14). 

Ако на која било од горенаведените информации се одговори со НЕ, барањето ќе биде 

одбиено само врз таа основа и понатаму нема да биде евалуирано. ЕСП треба да ја 

примени следнава листа за проверка на критериумите за квалификација, за да ја потврди 

нивната усогласеност: 

ПЛРК - критериуми за квалификување  

 Активност Листа за проверка 

1 
Барателот припаѓа на листата на квалификувани корисници/ ги 

исполнува критериумите за правен статус 

 

2 
Предложената активност не е на негативната листа на активности кои 

можат да се финансираат 

 

3 
Предлогот на барателот се однесува на најмалку една од наведените 

дестинации во повикот 

 

4 

Проектот придонесува да се пополнат А) недостатоците што не се 

однесуваат на конкретна дестинација утврдени во Планот за развој на 

туризмот или Б) недостатоците што се однесуваат на конкретна 

дестинација утврдени во Плановите за развој на туризмот за секоја од 

десетте дестинации што е/се цел на повикот 

 

5 
Барателот нема добиено финансиски средства за истите проектни 

активности предложени во предлог-проектот од други извори. 

 

6 
Пополнетиот прашалник за заштита на животната средина потврдува 

дека проектот е според Б или В категорија за животна средина 

 

                                                 
25Треба да се забележи дека можат да аплицираат баратели од секоја општина, под услов да можат да покажат дека 

нивниот потпроект разработува утврден недостаток и се однесува на најмалку една од десетте дестинации 
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Табела 15: Критериуми за квалификуваност 

Сите критериуми мора позитивно да се одговорат, во спротивно ИИ ќе биде одбиено. 

Постапки за еколошки скрининг за грантови за подобрена испорака на 

туристичките услуги и локално економско влијание 

Компонентата 3.2 овозможува само мали инфраструктурни и неинфраструктурни 

активности и најверојатно овие потпроекти ќе имаат мали, незначајни влијанија врз 

животната средина, доколку ги има, и ќе бидат класифицирани како проекти Б или В 

категорија. Видот на документ за ОЖС кој се очекува за потпроектите во рамките на 

оваа поткомпонента е Листата за проверка на ПУЖС или никаков. Ова ќе се утврди 

преку процесот на скрининг (како што е опишано во Дел 1.4.1 од овој Прирачник за 

грантови), што ќе биде сличен на тој за инвестициски грантови, но поедноставен. 

Прегледот на неинфраструктурнитe потпроекти, како и активностите на други 

компоненти на проектот за кои ќе биде потребен скрининг на животната средина (пр. 

купување опрема), ќе го врши ЕЖС додека Фокусната точка на животната средина (и ќе 

се советува со ТНС ако е потребно) ќе спроведе надзор на Извештајот за скрининг 

изготвен од ЕЖС. Во случај постапката за скрининг да утврди работи на културното 

наследство и/ или откуп на земјиште, социјалните експерти или експертите за 

културното наследство ќе бидат ангажирани во координирање на работата со ЕЖС. Пред 

прегледот на животната средина, барателите ќе обезбедат потребни информации за 

животната средина и други информации на предложениот потпроект преку претходно 

подготвени обрасци дефинирани во РУЖС (образецот е достапен во Прилог 2 на ИИ и 

во Анекс Б од РУЖС). Барањето потоа ќе биде предмет на скрининг од ЕЖС чии 

заклучоци и препораки ќе ги прегледа и потврди Фокусната точка за животна средина 

и/или ТНС пред поднесувањето до КЗПВЕП. Постапките за одобрување ќе вклучуваат 

постапки за категоризација, преглед на документи и можно интервју со барателот. 

Фокусната точка за животната средина може да се консултира со ТНС ако смета дека 

тоа е потребно. Покрај тоа, ТНС ќе ревидира случаен примерок на барањата во рамките 

на поткомпонентата 3.2. 

Конечниот извештај за скрининг се дистрибуира до барателот и КЗПВЕП и може да се 

сподели со Светската Банка, како дел од процесот на Банката за издавање на одобрение. 

КЗПВЕП ќе спроведе процена на животната средина на потпроектите, во случај 

барањето да е успешно. 

Светската Банка ќе ја обезбеди потребната поддршка, кога е потребно. За овој вид на 

проекти СБ ќе изврши преглед по постапката на случаен примерок.  

Информации за квалификувани и одбиени подносители на ИИ 

Откако проверката за квалификација на ИИ ќе заврши, ЕСП ќе ги информира 

квалификуваните баратели по писмен пат во рок од 7 дена. Квалификуваните баратели 

ќе бидат поканети да изготват целосни предлози за потпроекти во рамките на 

предвидени рокови како што е опишано во табелата за циклус на потпроекти (55дена). 



 

 

116 

 

ЕСП ќе подготви сумарна листа и извештај за сите примени ИИ до Светска Банка. 

Барателите чии ИИ не ги исполниле критериумите за учество, ќе бидат писмено 

известени по електронска пошта, а потоа и со официјално писмо од страна на ЕСП во 

рок од 7 дена по завршувањето на проверката за прифатливост на ИИ. Причините за 

одбивањето ќе бидат јасно наведени во писмото. 

4.8 ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ 

Сите квалификувани баратели ќе имаат 55 дена да ги изготват своите целосни предлози 

за потпроекти. Точниот датум и крајниот рок за поднесување на целосните апликации 

ќе бидат наведени во повикот за доставување предлози и објавени на веб-страницата на 

ПЛРК. На сите квалификувани баратели им се препорачува да не чекаат до последниот 

ден за да ги достават своите целосни барања. Целосните предлози кои ќе бидат 

поднесени по крајниот рок во рамките на одреден повик нема да бидат прифатени. 

4.8.1 Работилница за целосен предлог за потпроект 

Откога ќе се изберат и информираат квалификуваните потпроекти врз основа на 

поднесените ИИ, ЕСП ќе организира работилници за сите заинтересирани баратели, со 

цел да одговори на нивните прашања и да даде појаснувања во врска со подготвувањето 

на целосните предлози за потпроекти. Ова ќе помогне да се минимизираат грешките во 

текот на подготвувањето на целосните предлози за потпроекти и ќе потврди дека сите 

потребни придружни документи и информации се доставени како дел од целосниот 

пакет на предлогот за потпроектот. Треба да се дадат јасни насоки за тоа како да се 

пополни секој образец за целосниот предлог, како и критериуми и насоки за барателите. 

По работилниците, ЕСП треба да биде на располагање на барателите за секаква помош 

или насоки што би им биле потребни во текот на подготвувањето на целосните предлози 

за потпроекти. Барателите можат да ги доставуваат своите прашања или барања за 

појаснување на целосните предлози на потпроекти до ЕСП преку електронска пошта, 

официјални писма или со директна посета во канцеларијата на ЕСП. 

4.8.2 Доставување на целосниот предлог 

Барањата за целосниот предлог на потпроектот мора да го следат образецот кој е даден 

во овој Прирачник за грантови (види Анекс 4). Барањето за целосниот предлог ги содржи 

следниве документи: 

• Писмо за барање за целосен предлог 

• Профил на барателот и проектот 

• Бизнис план што се состои од следниве делови: A) Владеење со потпроект, Б) 

Релевантност вклучувајќи и План за имплементација, В) Очекувани резултати на 

потпроектот, Г) Буџет и финансии и Д) Одржливост; 

• Анализа на ризици 

• Поедноставен план за набавка 

• Документација за детална анализа на животната средина 
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За сите погоре наведени делови се подготвени обрасци кои се дел од овој Прирачник за 

грантови. Заедно со поднесувањето на целосниот предлог на потпроектот, од барателите 

ќе биде побарано да ја достават и следнава придружна документација26: 

Прилог 2: Финансиски извештаи: за последните две (2) или една (1) години 

Прилог 3: Кратка биографија на Координаторот/главниот координатор на потпроектот 

Прилог 4: Документација поврзана со барателот која може да се обезбеди како што се 

потпишани и запечатени фотокопии, но не постара од 6 месеци: 

• Потврда издадена од Централниот регистар на Република Македонија дека не 

постојат предмети на ликвидација или стечај против Барателот,  

• Уверение за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен 

орган во Република Македонија; 

• Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица што 

докажува дека нема изречена споредна казна - привремена или трајна забрана 

за вршење на определена дејност. 

• Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица 

дека нема изречена споредна казна - забрана за учество во постапки за јавен 

повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно 

партнерство; 

Прилог 5: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти со кој се 

уредува идната соработка на страните во согласност со националното 

законодавство и избран главен координатор; 

Прилог 6: Документација поврзана со потпроектот во зависност од видот на предлогот 

за потпроект: 

• Извадок од детален урбанистички план (задолжително за целосен предлог) 

• Сопственост: Имотен лист/Документи со кои се потврдува правото на користење 

поврзано со пријавата итн. (задолжително за целосен предлог) 

• Потполна инвестициско-техничка документација и сите потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, ако е применливо; (што треба да се обезбеди во 

случај да се додели подгрант, најдоцна до потпишување на договорот за 

подгрант) 

• Потврда за објект на културно наследство ако е вклучено во предлогот (ако 

постои, задолжително за целосен предлог); 

• Потполна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита 

на културното наследство, ако е применливо (да се обезбеди во случај да се 

додели подгрантот, најдоцна до потпишување на договорот за подгрант); 

• Дозвола за градба, одобрение за конзервација и сите други потребни дозволи 

согласно Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

                                                 
26 ЕСП на ПЛРК го задржува правото да побара дополнителни документи и уверенија, ако е потребно. 
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други применливи закони, (што треба да се обезбеди во случај да се додели 

подгрант, најдоцна до потпишување на договорот за подгрант); 

4.8.3 Бизнис план за целосниот предлог 

Бизнис планот што треба да се изготви во целосниот предлог и кој ќе биде предмет 

на евалуација од страна на техничкиот комитет ги содржи следниве делови: 

A) УПРАВУВАЊЕ  СО ПОТПРОЕКТОТ - 20% од вкупните бодови  

Барателот треба да покаже дека има богато, релевантно искуство во имплементација на 

потпроектот. Барателите треба да покажат оперативен и раководен капацитет активно 

да учествуваат во спроведувањето на предложените активности и да објаснат како ќе се 

организира нивниот тим за да управува со потпроектот и конкретен сет вештини за 

успешната имплементација. Барателот треба внимателно да ги планира сите потребни 

човечки ресурси што се неопходни за  успешно спроведување на предложениот 

потпроект и да ги специфицира потребните работни места и надлежности што ќе треба 

да се пополнат. Искуството на Барателот како субјект, како и искуството на главните 

членови на тимот, се релевантни тука. 

Во случај кога двајца или повеќе корисници аплицираат заедно, треба да се назначи еден 

Главен координатор да ги претставува сите корисници. Таквиот координатор ќе биде 

одговорен за координирање на активностите на проектот и редовно ќе соработува со 

сите партнери и со ЕСП на ПЛРК за да обезбеди непречена имплементација на 

потпроектот. Назначениот главен координатор од фазата на ИИ може да се промени сега 

во фазата на Целосен предлог. 

Покрај искуството со управувањето во бизнисот, ќе биде прегледана и финансиската 

издржаност за последните две години таму каде што е применливо, но тие треба да се во 

можност да прикажат финансиски извештаи најмалку за една година (за 2017 година). 

Барателите треба да покажат позитивни финансиски извештаи. 

B) РЕЛЕВАНТНОСТ-35% од вкупните бодови  

Барателите треба да ја оправдаат потребата од потпроектот и неговата усогласеност со 

целта на повикот: имено, како предложениот потпроект ќе ги исполни недостатоците 

(специфични и неспецифични за дестинациите) утврдени во Планот за развој. Барателот 

треба да ја опише релевантноста на предложениот потпроект за развој на туризмот на 

дестинацијата. Во овој дел треба да се претстави севкупниот квалитет на проектот, 

неговото влијание и целната група со процена на очекуваните директни и индиректни 

корисници. Севкупниот квалитет значи дека предложениот потпроект е разумен и 

реалистичен, дека предложените цели и активности можат да се постигнат за 

пополнување на недостатоците. 

Ако потпроектот ги разработува A) неспецифичните недостатоци што не се однесуваат 

на конкретна дестинација, треба јасно да објасни кој недостаток или недостатоци ќе ги 

разработува и да објаснат како; и која дестинација ќе има влијание од спроведувањето 

на потпроектот. Ако потпроектот ги разработува Б) недостатоците што се однесуваат на 
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конкретна дестинација, треба јасно да дефинира кои приоритетни сегменти од пазарот 

ќе можат да ги привлечат поради активностите на потпроектот и како. 

Планот на активности треба јасно да се дефинира со распределени ресурси за 

исполнување на секоја од наведените активности, очекуваните резултати и временската 

рамка (детален план за имплементација).  

Наведениот опис на активностите мора да кореспондира со дадената техничка 

документација и да биде усогласен со извештаите за Оцена на животната средина 

(ОЖССА, ПЖССА и листата за проверка на ПУЖС). 

Одредени предложени активности од фазата на ИИ може да се извадат поради 

непредвидени проблеми, при подготовката на план на активности во фазата на Целосен 

предлог, но таа промена не треба да се одразува. Таа активност не може да се замени со 

никаква нова активност, ниту да се премести, во оваа фаза и не е дозволена никаква 

активност/активности што не биле предмет на Скрининг на животната средина во фазата 

на Целосен предлог.  

План за имплементација на потпроектот 

Планот за имплементација се наоѓа во Дел Б и е претставен во графичка (табеларна) 

форма и треба да биде дел од Целосниот предлог. Во него треба да се назначи редоследот 

на сите главни активности и постигнувања при спроведувањето, вклучувајќи и 

таргетирани датуми за почеток и крај на секој чекор. Планот за имплементација треба да 

прикаже логичен тек на чекорите, назначувајќи дека сите активности што треба да се 

изведат се внимателно обмислени од тековната до крајната состојба на проектот. 

C) ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД  ПОТПРОЕКТОТ - 20% од вкупните 

бодови 

Барателот треба јасно да објасни каков би бил придонесат на влијанијата на 

предложениот потпроект врз дестинацијата. Тие ќе се оценуваат во поглед на: создавање 

на бизнис врски, зголемен број на туристи, зголемен број на ноќевања, создавање на 

бизнис поврзувања, стимулирање на понатамошни приватни инвестиции, подобрување 

на туристичката услуга во дестинацијата, иновации и создавање на работни места. Овие 

видови грантови ги охрабруваат потпроектите што предлагаат нов производ или услуга 

или ги подобруваат постојните производи/услуги.  

D) БУЏЕТ И ФИНАНСИИ-15% од вкупните бодови  

Предлог буџет: Предложениот буџет мора да ги покрива сите прифатливи трошоци на 

потпроектот врз основа на предложените активности и планот за имплементација   

Во предложениот буџет треба да се вклучат следниве трошоци: 

• за извршување на ПУЖС (проекти од Б категорија); 

• за Надзор на активности за градежни работи (Консултантски услуги) ако е 

применливо; 
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За потпроекти од поткомпонентата 3.2.2 (Подгрантови за микро и мали претпријатија) 

оперативните трошоци не се поддржани за финансирање. Оперативните трошоци се 

дефинирани како изнајмување на канцеларија, сметки за комунални услуги, 

канцелариски материјали, патни трошоци, дневен надомест. 

Описот на сите ставки мора да е доволно детален и сите ставки треба да се расчленат на 

посебни буџетски ставки за секоја активност. Во најдобар интерес на барателот е да 

обезбеди реален и економичен буџет, бидејќи истиот ќе биде предмет на прегледување 

од страна на експертите на Техничкиот комитет. Проценетите трошоци треба да се 

пресметаат или врз основа на други слични проекти спроведени од барателот на 

Подгрант во таа област, т.е. пазарните услови, или пак врз норми и трошоци на единечни 

стапки за конкретен вид на работи врз основа на дизајнот и техничката документација 

за предложениот потпроект и соодветниот предмер-пресметка прилагодени со 

користење на пазарните услови.  

Во фазата на Целосен предлог, на барателите им е дозволено да направат корекција на 

предложениот буџет во фазата на Изразување интерес во опсег од 20-25%, но без да ги 

надминат границите на располагање на Подгрантот. Тие исто така можат да направат 

прераспределби меѓу буџетските ставки до 10%. 

 Очекуваниот буџет мора да: 

• Ги прикаже сите трошоци кои барателите сметаат дека се неопходни за 

имплементација на проектот; 

• Биде доволно детален за да овозможи утврдување, мониторинг и контрола на 

предложените операции; 

ПЛРК нема да финансира трошоци што се на списокот на неприфатливи трошоци, 

дефинирани во дел I. 5 (Општи принципи на финансирање).  

Грантовите ќе вклучуваат кофинансирање, што значи дека ресурсите кои се неопходни 

за извршување на потпроектот нема целосно да се обезбедени преку придонес од страна 

на ЕСП на ПЛРК. Финансирањето на ПЛРК може да не покрива 100% од вкупните 

трошоци на потпроектот како што е дефинирано во условите за грантови. Грантовите 

што ги исполнуваат овие услови за оваа категорија се најмалку 50% од предложениот 

буџет и треба да бидат обезбедени само како парични средства. Барателот кој обезбедува 

поголем удел од својот финансиски придонес (над 50%), ќе добие повеќе бодови. 

E) ОДРЖЛИВОСТ - 10% 

Барателот мора да може да обезбеди информации за тоа како очекува потпроектот да 

продолжи со работа и како и понатаму да ги одржи резултатите постигнати со 

потпроектот. Барателите треба да претстават како предложениот потпроект ќе им 

помогне да растат (т.е. да се зголеми профитот, да се зголемат приходите) во иднина и 

како ќе ги одржуваат инвестициските резултати по завршувањето на потпроектот. 

Планот за одржливост треба да се вклучи во овој дел. 



 

 

121 

 

Заедно со горенаведените делови, целосниот предлог на потпроектот треба да ги 

содржи и следниве делови, кои нема да бидат дел од процесот на евалуација, но 

сепак се задолжителни: 

Анализа на ризик (дел 3) 

Од барателите ќе биде побарано да направат анализа на потенцијалните ризици поврзани 

со потпроектот (како што се оперативните, финансиските, правните, технолошките, 

пазарните ризици итн.) што би можеле да настанат во текот на спроведувањето на 

потпроектот. Откако ќе се утврдат потенцијалните ризици, барателите треба да 

обезбедат мерки кои ќе се преземат за да се ублажат очекуваните ризици. 

План за набавка (дел 4) 

Потребно е да се изготви поедноставен план за набавки како дел од целосното предлог 

барање.  

Документација за детална анализа на животната средина (дел 5) 

Резултатите од Скринингот на животната средина треба да бидат одразени во 

извештајот/образецот. Врз основа на препораките од Конечниот извештај за скрининг, 

Барателите треба да подготват комплет документи за детална анализа на животната 

средина, како што е опишано во Глава 1.4.2 на овој Прирачник за грантови (Табела 2 

Документација за детална анализа на животната средина). 

Процесот на оцена на животната средина спроведен во рамките на подготовката на 

потпроектите треба да ги следи насоките наведени во Рамката за управување со 

социјални аспекти и животна средина (РУЖС) за Проектот за локална и регионална 

конкурентност (ПЛРК) во согласност со оперативните политики на Банката и 

националните законски прописи. Истите правила важат и за политиките на ЕУ. 

Усогласеноста со документацијата за детална анализа ќе се утврди преку постапка за 

преглед, опишана во Глава 1.4.3 од овој Прирачник за грантови.  

Рамката за управување со животната средина (РУЖС) го разгледува влијанието врз 

животната средина кое може да произлезе од активностите на проектот и дава преглед 

на водечките принципи на еколошки скрининг, оцена, преглед, управување, како и 

постапки за мониторинг за сите активности од проектот. Рамката за управување со 

животната средина (РУЖС) на Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) 

служи како алатка за преглед на потпроектите од аспект на заштитата на животната 

средина и зачувување на природата и е упатство за решавање на идентификуваните 

проблеми во животната средина. 

Сите Баратели/ потпроекти ќе го следат процесот на преглед на животната средина 

претставен подолу (дадено во детали во Глава I.4.3: Постапка за преглед на животната 

средина): 

Сите видови извештаи за ОЖС (ОВЖС, ПУЖС или листи за проверка на ПУЖС) мора 

да бидат: (i) прегледани и одобрени од страна на тимот за животна средина на Светска 

Банка пред објавување, (ii) обелоденети и со поминати јавни консултации како што е 
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опишано во Глава 8 од РУЖС на ПЛРК и Глава 1.4.4 на овој Прирачник за грантови. 

Само откако коментарите, забелешките, предлозите и сл. од јавните расправи ќе се земат 

предвид во ОЖС, може да стане конечен. Барањата на ПУЖС или листите за проверка 

на ПУЖС ќе станат дел од тендерската и договорната документација. 

ЕЖС во координација со ТНС ќе биде одговорен за надзор врз животната средина на 

сите потпроекти финансирани од ПЛРК. Целта на овој тим за надзор и ЕЖС ќе биде да 

го контролираат процесот на имплементација на потпроектите и да ја известуваат ЕСП 

во врска со сите неопходни прашања. 

Административна проверка 

По истекување на крајниот рок на повикот за целосни предлози, ЕСП ќе ги отвори 

доставените целосни предлози и ќе изврши административна проверка на добиените 

целосни барања за да оцени: 

• Дали е испочитуван крајниот рок за поднесување. Во спротивно, барањето 

автоматски ќе биде одбиено. 

• Дали целосното барање ги има сите потребни документи наведени во Листата за 

проверка. Ако недостасува некоја од бараните информации, барањето ќе биде 

одбиено само поради тоа и целосното барање нема понатаму да се евалуира. 

Целосните барања што ќе ја поминат административната проверка, понатаму ќе бидат 

евалуирани од страна на Техничкиот комитет во поглед на критериумите за избор 

поставени во Дел 4.9. и наведени во повикот за предлози. 

Евалуација и избор од страна на Техничкиот комитет 

Сите барања што ја поминале административната проверка ќе бидат испитани и оценети 

од страна на експертите на Техничкиот комитет основан за таа цел и избран според 

правилата за набавка на ПЛРК. КЗПВЕП/ЕСП ги избира експертите на Техничкиот комитет 

(ТК и во зависност од целите на повикот, тие соодветно ќе бидат ангажирани. За 

Инфраструктурни грантови, Техничкиот комитет ќе биде составен од еден Експерт за 

туризам и Експерт за развој на бизнисот и во зависност од видот на предложениот 

потпроект ќе бидат ангажирани дополнителни експерти како што се Експерт за развој на 

вештини, Експерт за архитектура или Експерт за градежно инженерство. Членовите на 

Техничкиот комитет генерално имаат меѓународно искуство, иако може да се користи 

мешавина од локално и меѓународно искуство, со цел да се обезбеди севкупната експертиза 

што е неопходна за да се евалуираат предлозите. Функцијата на Комитетот е да ги евалуира 

целосните предлози за потпроект во однос на критериумите за избор. 

Техничкиот комитет е одговорен да: 

• Ја прочита и потпише изјавата за судир на интереси; 

• Присуствува на сите состаноци на членовите на техничкиот комитет (лично или 

преку Скајп/интернет27); 

                                                 
27 По првиот повик, постои можност да се воспостави онлајн Платформа за поднесување на потпроекти каде членовите 

на ТК ќе можат да ги евалуираат добиените потпроекти на интернет  
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• Ги евалуира предлозите на потпроектите согласно со критериумите изготвени во 

овој Прирачник за грантови; 

• Да препорача преговори за буџетот во случај да се донесе одлука дека тоа е потребно 

за непречена имплементација на потпроектите; 

• Да обезбеди фер и еднакво постапување со сите предлози за потпроекти; 

• Да подготви Извештај за евалуација и бодување; 

• Да препорача во извештајот на кој предлог да му се доделат средствата од 

подгрантот;  

• Да ја одржува доверливоста во текот на целото времетраење на процесот. 

Избегнување на судир на интереси  

За да се избегне судир на интереси, од членовите на Техничкиот комитет ќе се побара да 

потпишат изјава за избегнување на судир на интереси. Експертите на Техничкиот 

комитет, кои се директно или индиректно поврзани со некој предлог за потпроект, а кои 

биле вклучени во подготовката на некој негов дел, или пак ако се во роднински врски со 

некој од барателите, ќе биде побарано да отстапат од учество во процесот на евалуација 

на предлогот за потпроект, предмет на судир на интереси. Исто така, на членовите на 

Техничкиот комитет не им е дозволено да бидат вклучени во извршувањето на ниеден 

од одобрените потпроекти. 

Сите членови на Техничкиот комитет имаат обврска да ги пријават сите реални 

потенцијални или очигледни судири на интереси, веднаш штом ќе ги увиди ЕСП на 

ПЛРК и во случај на можен судир од финансиска или деловна природа, да ги пријават и 

на КЗПВЕП. 

Како одговор на ситуација со можен судир на интереси во која се вклучени еден или 

повеќе членови на Техничкиот комитет, ЕСП е одговорна да: 

• Ја разгледа ситуацијата со судир на интереси; 

• Ја оцени материјалноста на судирот на интереси и можните мерки за ублажување; 

• Го дискутира предложениот одговор со КЗПВЕП; 

• Го информира членот на Техничкиот комитет за конечната одлука за тоа како да 

се постапи; да го заведе предметот и исходот во архивата на ЕСП на ПЛРК.  

Ако не се утврди постоење на судир на интереси, членот на Техничкиот комитет ќе 

продолжи со извршување на својата функција. Во случаите кога ќе се утврди постоење 

на судир на интереси, како резултат, членот на Техничкиот комитет ќе биде заменет со 

член на Техничкиот комитет од другата група на технички комитет и засегнатиот член 

ќе биде повлечен од процесот на евалуација на предлог потпроектот, заради судир на 

интереси. 
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4.9 ИЗБОР НА ПРЕДЛОЗИТЕ  

Техничкиот комитет ќе ги анализира целосните предлози за потпроект кои ја поминале 

административната проверка, со примена на следнава матрица за критериуми за избор.  

 КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР  макс 

 КАПАЦИТЕТ НА БАРАТЕЛОТ   

 20 Макс 20  

1 Барателот/барателите имаат релевантно бизнис/претприемачко искуство 7-0 7 

2 
Барателот/барателите ги имаат испланирано потребните човечки ресурси за да го 

спроведат потпроектот 
5-0 5 

3 Потпроектот е поднесен во партнерство 3-0 3 

4 
Барателот/барателите имаат позитивни финансиски извештаи изминатите две 

години или од почетокот 
5-0 5 

 РЕЛЕВАНТНОСТ   

 35% Макс 35  

5 

Потпроектот е во согласност со целите на повикот. Ги разработува или А) 

недостатоците што не се однесуваат на конкретна дестинација, или Б) 

недостатоците што се однесуваат на конкретна дестинација утврдени во Плановите 

за развој на туризмот и јасно покажува како ќе ги направи дестинациите 

поконкурентни  

11-0 11 

6a За неспецифични недостатоци: Потпроектот има влијание врз повеќе дестинации 5-0 5 

6b 
За специфични недостатоци: Потпроектот ќе придонесе кон привлекување на 

приоритетните сегменти на пазарот 
5-0 5 

7 Проектот ги разработува потребите за приоритетни пазарни сегменти 5-0 5 

8 
Технички квалитет на предложениот потпроект (целите се добро осмислени и 

остварливи со предложените активности, целиот дизајн прави смисла) 
5-0 5 

9 

Дали се вклучени сите потребни податоци и дали се точни? (доставените 

информации во барањето се во согласност и конзистентни со другата 

документација: извештаите за оцена на животната средина,  техничката 

документација, итн. 

5-0 5 

10 
Добро развиен и остварлив план за имплементација (текот на активности прави 

смисла и тие се соодветни и конзистентни со целите) 
4-0 4 

 ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ   

 20% Макс 20  

11 Проектот ќе придонесе за зголемена потрошувачка на туристите; 4-0 4 

12 Проектот ќе придонесе за зголемен број на туристи 3-0 3 

13 Потпроектот ја засилува туристичката понуда во дестинацијата 3-0 3 

14 

Стимулира бизнис поврзувања/синергии (потпроектот ја подобрува соработката 

помеѓу домашните претпријатија, го олеснува трансферот на технологии и 

вештини, ги подобрува бизнис и менаџмент практиките, итн.) 

3-0 3 

15 
Иновации - потпроектот ги подобрува постојните или развива нови 

производи/услуги 
3-0 3 

16 Потпроектот создава нови работни места 4-0 4 

 БУЏЕТ, ФИНАНСИИ И ОЧЕКУВАНИ И ФИНАНСИСКИ ВЛИЈАНИЈА   

 15% Макс 15  
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17 
Дали предложениот буџет е јасно дефиниран (буџетските ставки се во согласност 

со планираните активности) 
6-1 6 

18 Дали предложениот буџет е разумен и реален 6-1 6 

19 Износ на кофинансирање во однос на вкупниот побаран износ за Подгрант   3-1 3 

 ОДРЖЛИВОСТ   

 10% Макс 10  

20 

Предложениот план за одржливост е разумен и реален (планот вклучува план за 

операции и одржување, и вклучува оперативни трошоци, персонал итн., како и 

одржливост на резултатите) 

10-0 10 

За да биде доделен грант, предлогот за потпроект треба да добие најмалку 70 бодови. 

Овој резултат e просек на бодови добиени од сите членови на ТК. За време на 

евалуацијата на предлозите, по барање на ТК, ЕСП може да побара од барателите да 

достават дополнителни информации за појаснување на поднесените предлози во однос 

на техничката содржина, предложените финансиски трошоци и планот за набавки. 

Информациите можат да се разменат со писмена кореспонденција или по електронска 

пошта. 

На крајот на евалуацијата, предлозите за потпроекти ќе бидат: 

• Предложени за доделување, по редослед на рангираност, според освоените 

бодови по евалуацијата, и назначен предложен износ што ќе го финансира ПЛРК; 

• Одбиени, со наведување на причините за одбивање (корисникот не ги исполнил 

критериумите за избор или пак делумно ги исполнил или не е меѓу најдобрите 

предлози за доделување на грант според рангирањето). 

• Ставени во резервниот список. Техничкиот комитет, или ЕСП може да одлучат 

да направат резервен список составен од предлози кои добиле бодови над прагот 

(најмалку 70 бодови), но ги надминале расположливите средства. 

Техничкиот комитет препорачува список на највисоко рангирани потпроекти 

доделување финансии. Ако Техничкиот комитет одлучи дека за некои од потпроектите 

препорачани за финансирање се потребни буџетски преговори за ефикасна 

имплементација, ТК може да препорача преглед на буџетските ставки и готовинскиот 

тек, пред потпишувањето на Договорот. Во таков случај, ЕСП на ПЛРК треба да 

спроведе преговори за буџетот во согласност со препораките на ТК, за двете страни да 

се согласат со промените што се потребни за непречена имплементација. 

Предлозите што нема да бидат избрани можат да се корегираат и повторно да 

аплицираат на следниот релевантен повик на ПЛРК, ако има таков.  

Техничкиот комитет мора да достави извештај од евалуацијата и конечна ранг листа на 

предлозите за избор на победничките баратели на Подгрантови, што ќе биде потпишан 

од сите членови на Техничкиот комитет и ќе биде доставен до ЕСП. На барање на ЕСП 

на ПЛРК (дури откако конечното рангирање ќе добие одобрување од КЗПВЕП/СБ), 

членовите на Техничкиот комитет ќе бидат одговорни да достават образложение на 

рангирањето и изборот на предлозите за потпроекти. 
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4.10 ИЗВЕШТАЈ ДО КЗПВЕП И СВЕТСКАТА БАНКА  

ЕСП треба да изготви Извештај што заедно со конечниот извештајот за евалуација и 

бодување на Техничкиот комитет ќе биде доставен до КЗПВЕП на прегледување и 

одобрување. Светска Банка ќе биде ќе биде вклучена во оваа комуникација. Покрај 

гореспоменатиот извештај, ЕСП треба да испрати резултати од посети на терен 

спроведени од тимот на ЕСП кои би можеле да придонесат во процесот на преглед од 

страна на КЗПВЕП. Покрај гореспоменатиот извештај, ЕСП треба да испрати резултати 

од посети на терен спроведени од тимот на ЕСП кои би можеле да придонесат во 

процесот на преглед од страна на КЗПВЕП. 

КЗПВЕП треба да достави листа на избрани предлози за потпроект заедно со конечниот 

извештај на Техничкиот комитет до Светската Банка за Одобрение. КЗПВЕП треба да 

даде образложение во случаите кога не се согласува со предложената листа на 

потенцијални грантисти од страна на ТК. 

4.11 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ/НЕДОДЕЛУВАЊЕ НА 

ПОДГРАНТ 

ЕСП писмено ќе ги извести сите баратели за конечната одлука во врска со нивното 

барање. Во случај на одбивање, причините за одбивањето како и постигнатиот резултат 

ќе им бидат јасно наведени од страна на Техничкиот комитет. Предлозите кои нема да 

бидат избрани може да се коригираат и повторно да аплицираат на наредниот повик на 

ПЛРК. 

Ако некој од избраните потпроекти ги одбие условите предложени во Договорот за 

подгрант во предвидениот рок од еден месец, ЕСП има обврска да го контактира 

највисоко рангираниот барател од резервниот список. Резервниот список истекува шест 

месеци по известувањето за резултатите од повикот. По тој датум, предлозите на 

резервниот список ќе се сметаат за дефинитивно одбиени. 

Во случај на жалби, постапките што треба да се следат се опишани во Дел I.6 – 

Механизам за поплаки. За жалбата да биде прифатлива таа мора да биде поднесена во 

рок од 7 календарски дена по датумот на кој е испратено известувањето за недоделување 

преку е-пошта до барателот. 

4.12 ДОГОВОРИ ЗА ГРАНТ И ИЗВРШУВАЊЕ 

4.12.1 Потпишување на Договор за подгрант 

Во согласност со правилата и постапките на Светската Банка, со корисниците ќе се 

потпише стандарден Договор за подгрант. Со потпишувањето на Договорот за подгрант, 

Корисниците ја прифаќаат одговорноста за: 
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• Имплементација на планираните активности и соодветно користење на 

средствата; 

• Известување за планот за имплементација. 

Одобрениот предлог за потпроект и крајниот буџет ќе бидат составен дел од Договорот 

за подгрант на проектот.  

Откако Договорот за подгрант е договорен и потпишан, нема да биде дозволено да се 

прават значителни промени во буџетот на предлогот за потпроект во текот на 

спроведувањето. Корисникот може да поднесе официјално барање за пренамена во 

рамките на буџетот поради непредвидени пречки во текот на спроведувањето на 

проектот и да добие писмено одобрување од страна на ЕСП на ПЛРК. Договорот за 

подгрант треба да се потпише во рок од 1 месец од известувањето за одлуката за 

доделување на грантот. Овој рок може да се продолжи во исклучителни случаи, особено 

за сложени активности, голем број предлози или во случај на одолговлекувања од страна 

на барателите, но ЕСП на ПЛРК ќе одлучи за ова прашање врз основа на датумот на 

завршување на потпроектот, т.е. сите активности, вклучително и завршниот извештај 

треба да бидат завршени до декември 2019 година. Во текот на спроведувањето на 

потпроектот, корисникот има целосна одговорност за покривање на сите дополнителни 

трошоци што не биле земени предвид во договорениот буџет на потпроектот. 

Врз основа на капацитетот и одлуката Подгрантовите за иновации и врски набавката и 

исплатите би ги вршеле да корисниците самостојно или пак набавката и плаќањето би 

ги вршела ЕСП, како што е случај за инфраструктурните подгрантови. За повеќе детали 

во врска со исплатата и протокот на парични средства, погледни Дел за управување со 

финансии III.2.11.  

Соодветните подгрантови за локалните микро и мали претпријатија ќе спроведуваат 

набавки и самите ќе ги извршуваат плаќањата. 

Обврски на корисникот: 

• Да го спроведува потпроектот користејќи ги средствата во согласност со условите 

на Договорот; 

• Да врши активности во согласност со постапките и условите дефинирани во 

РУЖССА и во конкретни ПУЖССА; 

• Да извршува набавки во согласност со релевантните упатства; 

• Да известува за планот за имплементација (вклучително ПУЖССА); 

• Да известува за планот за мониторинг и евалуација на потпроектот и да 

подготвува други извештаи, како што се бара во делот за Известување. 

• Обврска да изготви краток план за комуникација што ќе ги одразува правилата за 

видливост опишани подолу во овој Прирачник за грантови, Дел 4.2.13. 

4.12.2 Имплементација на потпроекти/извршување 

Од Корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот совесно и ефикасно и 

да го спроведува потпроектот во согласност со правилата за набавка, финансии, 
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управување и заштитни политики на ПЛРК и на Договорот за подгрантови. Од 

корисникот на Подгрант се бара да го спроведува потпроектот во согласност со 

одредбите од Рамката за управување со животната средина и да поднесува извештаи за 

индикаторите за мониторинг на потпроектот според барањата на ЕСП. 

Корисникот на Подгрант треба да го користи финансирањето во согласност со 

Одобрениот буџет на потпроектот и да одржува систем за финансиско управување и да 

подготвува финансиски извештаи во согласност со конзистентно применетите 

сметководствени стандарди, на начин со кој одразува работењето, ресурсите како и 

трошоците поврзани со потпроектот. 

Корисникот на Подгрант треба да им овозможи на ПЛРК и/или на Светската Банка 

преглед/ мониторинг на спроведувањето на потпроектот (вклучувајќи и заштитни 

мерки), на неговото функционирање и на сите релевантни податоци и документи и треба 

да ги подготви и достави такви информации до ПЛРК и Светската Банка на разумно 

барање на ПЛРК или Светската Банка, а се во врска со спроведувањето на потпроектот. 

ЕСП е одговорна за вршење на проверки и ќе спроведува мисии за надзор најмалку на 

квартална основа. 

Нема да се дозволат значајни промени во избраниот предлог за потпроект. Сепак, во 

случај да е потребна одредена отстапка од спроведувањето поради непредвидени пречки 

, ќе биде дозволена флексибилност, но за тоа е потребна претходна писмена од ЕСП на 

ПЛРК и треба да се достави до Светската Банка за одобрение. 

Во текот на спроведувањето на потпроектот, по одобрувањето, успешниот Барател е 

одговорен за имплементација еколошки мерки за избегнување и ублажување (како и 

навремен мониторинг и известување дефинирани во текот на процесот на ОСAЖС и 

препорачани во соодветните извештаи на ОЖС (најчесто во ПУЖССА или во Листата 

за проверка во ПУЖССА како и во извештаите за Имплементација). Неспроведувањето 

на мерките за заштита дефинирани во ОЖССА (ПСВВЖС, ПУЖССА, Листата за 

проверка во ПУЖССА) може да резултира со доцнење или повлекување на 

финансиската поддршка за потпроектот.  

4.12.3 Насоки за видливост 

ПЛРК треба да користи заеднички визуелен идентитет за да обезбеди насоки за 

корисниците, со цел да потврди дека придонесот на Европската Унија за поддршка на 

потпроектот е широко признат. Корисниците мора да ја промовираат видливоста и 

локалната свест за потпроектите преку различни видови активности како што се: 

• Сите релевантни промотивни материјали, официјални известувања, извештаи и 

публикации поврзани со придонесите соодветно се одразени во локалните 

печатени и електронски медиуми, со експлицитна благодарност Европската 

Унија како извор на примените финансиски средства; 

• Публикациите, програмите за обуки, семинарите и работилниците што се 

финансираат од Подгрантовите на ПЛРК треба јасно да укажуваат дека 

активностите за кои станува збор добиле финансирање од Европската Унија; 
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• Логото (знамето на Европската Унија, логото на Светската Банка и насловот на 

потпроектот) треба да се користи во публикациите (треба исто така да има и 

одрекување од одговорност) во врска со Доверителскиот фонд, во банерите и во 

други материјали кои се користат во семинарите и програмите за обука;  

• Опремата или другите интервенции направени од страна на корисниците треба 

да бидат означени дека се купени или поправени и експлицитно да ја признаат 

Европската Унија како извор на примени средства; Во случаите во кои се 

одржуваат церемонии на потпишување на подгрантови, корисниците се должни 

да ги вклучат и претставниците од Европската Унија, и да ги поканат локалните 

и националните медиуми по одобрувањето, а во соработка со Делегацијата на ЕУ. 

Корисниците се должни да ја известат ЕСП пред активностите што се однесуваат на 

промоцијата, видливоста и подигнувањето на локалната свест на потпроектот. Високите 

претставници на ЕУ ќе имаат можност во секое време да го посетат потпроектот и да 

дадат изјави. 

 

4.12.4 Тековен дијаграм на постапката за грантови 
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Улоги и одговорности: 

7 дена 

 

14 дена 
50 дена  по поканата 15 дена по поканата 7 дена 

Повик за 

изразување 

интерес (ИИ) 

Работилница за 

целосен предлог 

Поднесување на 

ОЖС/ОВЖС со ПУЖС 

до ЕЖС и ТНС за 

преглед и одобрување 

Поднесување на целосен 

предлог /Одржани јавни 

расправи 

До 12 месеци од 

потпишувањето на 

Договорот за грант 

Квартално 

7 дена 

7 дена 

7 дена 

21 ден 

5 дена 

Макс 1 месец 

од 

известувањет

о 

10 дена 

10 дена 

7 дена 

10 days 

45 дена 25 дена 

20 дена 

Информати

вни 

состаноци 

ДА (Информации до 

прифатливите кандидати и 

покани да достават целосно 

барање 

Поднесување на ИИ со 

Прашалник за заштита на 

животната средина 

 

Известување на  

КЗПВЕП и Светска 

Банка 

Одобрување од КЗПВЕП/ 

одобрување од Светска 

Банка 

Известување за 

доделување 

Потпишување на 

договор за подгрант 

што вклучува ПУЖС, 

ако е Б категорија 

Промоција 

на развојни 

планиови 

НЕ (Информации до 

барателите) 

 

Прв 

скрининг 

Административна 

проверка на пакетот со 

целосен предлог  

НЕ (Информации до 

барателите) 

Евалуација и 

избор од ТК 

 

НЕ (Информации до барателите) 

 

Единица за спроведување на проектот (ЕСП) 

Светска Банка (СБ) 

Технички комитет (ТК) 

Барател/Корисник 

ЕСП и Апликант/Корисник 

Таргетирање и комуникација (во тек) 

Имплементација и мониторинг на 

потпроектот (вклучително 

усогласеност со животната средина) 

и Известување за напредокот 

Промоција на 

потпроектот 
Завршување 

на 

потпроектот 

Тековно 
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4.13 МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Пред исплатата на средствата на корисникот на подгрантот, ЕСП на ПЛРК треба да 

спроведе мониторинг на напредокот на спроведувањето на потпроектот. Целта на 

мониторингот е да се оцени напредокот на потпроектот во спроведување на 

активностите на задачата и да се потврди дека финансиските расходи  се во согласност 

со одобрениот буџет на потпроектот за дадениот период. Сите детали во врска со 

времето на поднесување на извештаите треба да се дефинираат во Договорот за 

подгрант. Методите на мониторинг и известување вклучуваат: 

A) Извештај за напредокот: корисникот на Подгрантот мора да достави најмалку 

квартален извештај за напредокот во хартиена форма и во електронска 

(дигитална) копија до ЕСП на ПЛРК во рок од две (2) недели по последниот 

календарски ден од кварталот на потпроектот. Ова известување за напредокот е 

услов во текот на потпроектот, или до завршување на сите активности на 

потпроектот и ако потпроектот е официјално затворен. Кварталниот извештај ќе 

го информира ПЛРК за активностите на корисникот во рамките на периодот на 

известување. Тој опфаќа и инструменти на заштитни одредби за напредокот на 

спроведувањето. ЕСП на ПЛРК ќе врши редовни мониторинг посети на лице 

место, со цел да го провери квалитетот на извршените работи и дизајнот. По 

преглед и одобрување на извештаите од страна на ПЛРК и позитивниот исход на 

теренската мониторинг посета (кога е применливо), ќе се изврши исплата на 

потпроектот за следната активност. 

B) Финансиски извештај: Целта на финансискиот извештај е да ѝ овозможи на 

ЕСП на ПЛРК да ги мониторира актуелните трошоци на потпроектот и да помага 

во носење на одлуки кои се однесуваат на континуираното финансирање на 

потпроектот. Сите расходи направени од страна на корисникот за реалниот 

период мора да бидат расчленети по ставки во согласност со одобрениот буџет 

на потпроектот и согласно со Договорот за подгрант, и сите исплати од 

наменската сметка на потпроектот во сите категории треба да бидат прикажани. 

За повеќе детали во врска со финансиските извештаи, види Дел III.2.11 

Финансиско управување. 

Корисникот на подгрантот ќе им дозволи на ЕСП на ПЛРК и/или Светска Банка 

и или лица или ревизори назначени од ПЛРК да извршат преглед и ревизија на 

сметките и евиденцијата, како и на други документи поврзани со Потпроектот и 

учинокот во согласност со Договорот за подгрант. 

C) Мониторинг посети на лице место: Целта на посетата за мониторинг од страна 

на ЕСП на ПЛРК е првенствено да потврди дека потпроектот, еколошките и 

финансиските активности се одвиваат како што е известено и како што е наведено 

во одобрените документи на потпроектот. ПЛРК треба да врши мониторинг 

посети најмалку на квартална основа, или почесто, ако е потребно. 

Мониторинг посетите обично вклучуваат преглед на спроведувањето на проектот 

(пр. постапки, постигнувања со мерливи резултати, рокови, задачи, договори, 
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политики и финансиска документација), како и состаноци со релевантни членови 

на тимот на проектот.  

Ако за време на мониторинг посетата се утврдат какви било проблеми, од 

корисникот ќе биде побарано да ги коригира недостатоците во рамките на 

договорени рок. Натамошното финансирање зависи од сериозноста на проблемот 

и истото ќе биде прекинато додека не се коригираат недостатоците.  

D) Мониторинг на животна средина и известување: Надзор на животната средина 

ќе вршат ЕЖС и ТНС кога се смета дека потребно од страна на Фокусна точка за 

животната средина. Во текот на одобрувањето на потпроектот, динамиката на 

известување за сообразност ќе се утврди за секој потпроект. ЕЖС ќе врши надзор 

на проектот преку прегледи на документи, теренски посети и интервјуа. ЕЖС ќе 

поднесува редовни извештаи за сообразноста на корисниците до ТНC и Светската 

Банка во согласност со договорениот распоред за поднесување извештаи 

(квартални), како дел од редовниот статус на портфолиото за известување на 

проектот или во случај на вонредна состојба. Се препорачува ТНС периодично 

да врши ненајавени посети на локациите на потпроектите со цел да се потврди 

дека известувањето на ЕЖС за сообразноста на Барателот реално ја одразува 

состојбата на теренот, опфаќајќи ги сите B + категорија и примерок од Б- 

потпроекти со спроведување на мерките за социјално и културно ублажување. 

Еколошкиот учинок на ЕЖС, ТНС и избраните Баратели ќе бидат предмет на 

мисиите за надзор на Светската Банка. 

Светската Банка ќе го следи еколошкиот учинок на потпроектот со редовен 

преглед на извештаи, како и со надзор на целиот процес на скрининг и 

имплементација на препораките за животната средина за избраните потпроекти, 

вклучувајќи и ненајавени посети на локациите на потпроектот. Поради 

големината на портфолиото, детални прегледи и теренски посети од страна на 

Светската Банка ќе се вршат само на избран број потпроекти. ТНС треба 

соодветно да ја чува целата документација на потпроектот во досие, и да ја 

достави на барање на ЕЖС и на Светската Банка. 
E) Финален извештај за напредок: По завршување на потпроектот, последниот 

чекор во потпроектот е да се резимираат различните фази во еден финален 

извештај што мора да се достави до ПЛРК во рок од четири (4) недели по 

последниот календарски ден на потпроектот. Финалниот извештај треба да ги 

содржи сите потребни информации за потпроектот, вклучувајќи ги постигнатите 

успеси, научените лекции и учинокот на потпроектот. 

Општо 

Освен формалните извештаи што се бараат според Договорот за подгрант, обврска на 

корисникот на Подгрантот е да ги пријави значајните настани на потпроектот на ПЛРК, 

без оглед дали се позитивни или не. Како придонесувач на потпроектот, ПЛРК би сакал 

да биде во тек со статусот на потпроектот. Во случај на поволни настани или 

непредвидени проблеми, раното известување на ПЛРК ќе им овозможи на ЕСП на ПЛРК 

да работат со тимот на потпроектот на спроведувањето на сите потребни измени на 

активностите на потпроектот, вклучувајќи и прераспоредување и ребуџетирање. 
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ЕСП на ПЛРК го задржува правото да го суспендира или да го прекине финансирањето 

според Договорот за подгрант, и да побара рефундирање на целиот износ или на дел од 

исплатените средства, ако корисникот на Подгрантот не ги исполнува обврските 

содржани во Договорот за подгрант.  

4.14 НАБАВКА  

Овој Дел дава упатства за постапките за набавки што треба да ги следи ЕСП на ПЛРК 

или Корисниците на подгрантови за набавка на стоки, работи и консултантски услуги во 

текот на спроведувањето на подгрантовите од Поткомпонентата 3.2. – Соодветни 

грантови за микро и мали претпријатија. 

ПЛРК треба да обезбеди финансирање на Корисниците на подгрантови - квалификувани 

за конкретни потпроекти, како што е дефинирано во правните документи на Проектот. 

Договорот за грант за Проектот ги дефинира барањата за спроведување на проектот, 

вклучувајќи и набавка: „Сите стоки и консултантски услуги потребни за активностите и 

кои ќе се финансираат од средствата на Грантот ќе бидат набавени во согласност со 

условите пропишани во упатствата на Светската Банка „Упатства: Набавка на стоки, 

работи и не консултантски услуги во согласност со заеми од МБОР (IBRD) и МЗР (IDA) 

кредити и грантови од заемопримачи на Светската Банка“ од јануари 2011 година, 

ревидирани јули 2014 година и „Упатства: Избор и вработување на консултанти во 

согласност со заеми од МБОР (IBRD) и МЗР (IDA) кредити и грантови од заемопримачи 

на Светската Банка“ од јануари 2011 година, ревидирани 2014 година и во одредбите од 

Договорот за грант. 

Сите политики, постапки и упатства за набавки, опишани во овој Дел се предвидени 

само како внатрешни одредници за ЕСП и Корисниците на Подгрантовите. Во случај да 

постои конфликт или противречност, ќе се применуваат политиките постапките и 

упатствата утврдени во Упатствата за набавки и консултантски услуги на Банката. 

Потпроекти за приватни претпријатија: Комерцијални практики во приватниот сектор 

прифатливи за ЕСП на ПЛРК и Банката, може да се следат за стоки, неконсултантски и 

консултантски услуги со потпроекти за приватни претпријатија во Компонента 3, во 

согласност со став 3.13 од Насоки за набавки и став 3.13 од Упатството за консултанти 

и одредбите утврдени во Договорот за грант. 

Сите политики, постапки и упатства за набавки, опишани во овој Дел се предвидени 

само како внатрешни одредници за ЕСП и Корисниците на Подгрантовите. Во случај да 

постои конфликт или противречност, ќе се применуваат политиките постапките и 

упатствата утврдени во Упатствата за набавки и консултантски услуги на Банката. 

Грантовите достапни за микро и малите претпријатија ќе бидат во износ од околу 

100.000 евра за една компанија или 300.000 евра за група компании/ кластер со најмалку 

50 отсто кофинансирање од бараниот износ на грантот во парични средства од 

барателот. 
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4.14.1 Активности и ставки кои се ПРИФАТЛИВИ за финансирање од 

приходите на ПЛРК 

Примери за можни видови проекти за инфраструктурни грантови, но не ограничени на 

следново, опфаќаат: 

• Инвестиција во нови или подобрени производи и услуги во синџирот на 

вредности во туризмот (пр. збогатување на достапноста на кулинарски 

искуства надвор од стандардната угостителска понуда, подигнување на 

квалитетот на постојните сместувачки капацитети, проширување на понудата 

итн.) 

• Купување на мала опрема, реновирање на постојните капацитети со што ќе се 

подобри конкурентноста и ќе се надградат услугите и/или категоризацијата; 

• Ново знаење преку истражувања на пазарот, развој на бизнис план или 

стратегија за маркетинг; 

• Подобрување на квалитетот на дизајнот и услугите 

• Развој и подобрување на пристап до локално произведени ракотворби, 

сувенири и додатоци кои се врзуваат за локалните традиции, развивање на 

искуствени услуги 

• Обезбедување на обуки, градење на капацитети; 

• Инвестиција во создавање на бизнис врски и иновации; 

• Подобрување на стандардите, усвојување и имплементација на меѓународни 

стандарди за квалитет, итн; 

• Други видови потпроекти што ќе придонесат за остварување на целта на 

повикот и ќе покажат дека ги надминуваат недостатоците во Планот за развој. 

4.14.2 Активности и ставки што НЕ СЕ ПРИФАТЛИВИ за финансирање од 

Проектот 

Следните набавки ќе се сметаат за неприфатливи за финансирање од страна на 

потпроектите: 

• Договори за набавка на стоки, работи, неконсултантски услуги и 

консултантски услуги меѓу грантистите на потпроектот и нивните 

подружници или придружни компании, освен ако не се воспостави принцип 

на целосна конкуренција; 

• Набавка на половна стока 

• Набавка на реновирана стока; 28; 

• Фирми/ поединци прогласени за забранети во согласност со Став 1.8 - 1.10 од 

Упатствата за набавки и 1.11 - 1.13 од Упатствата за консултанти. Целата 

листа на забранети фирми на Светската Банка се наоѓа на следниов линк: 

www.worldbank.org/debarr. 

Следните активности нема да бидат прифатливи за финансирање од страна на 

проектот: 

                                                 
28 Поправка и/или реновирање на постара или оштетена опрема за да се донесе во функционална или 

подобра состојба. Прочитај повеќе на: http://www.businessdictionary.com/definition/refurbishing.html 

http://www.worldbank.org/debarr
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• Инвестиции во определените „Особени туристички развојни зони“; 

• Нова изградба или значителни инвестиции во општата општинска 

инфраструктура (што може да се финансира во рамките на други постоечки 

проекти), како што е дефинирано во Дел 4.4; 

• Проекти што најверојатно ќе имаат значителни штетни влијанија врз 

животната средина, кои се чувствителни, разновидни или невообичаени и 

можат да имаат влијание на област поширока од локациите, или објекти каде 

што се вршат физички работи; 

• Инвестиции во определени заштитни области, кои би имале негативни 

влијанија врз природните и критичните живеалишта и видови; 

• Активности кои имаат влијание врз ранливи екосистеми, објекти/активности 

за обложување и коцкање, важни живеалишта и зелени полиња од 

исклучителна естетска вредност; 

• Пуштање на генетски изменети организми во природната животна средина; 

• Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и 

хербициди; 

• Риболов со рибарски мрежи во морска средина; 

• Складирање, третман и отстранување на опасен отпад; 

• Активности што предвидуваат пренамена на шуми, блатишта и 

алпски/субалпски ливади; 

• Други работи вклучени во стандардната негативна листа на Светската Банка, 

вклучувајќи: 

• Производство на опрема и апарати кои содржат хлорофлуоројаглероди и 

други супстанции регулирани со протоколот од Монтреал, 

• Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили 

(ПХБ) повеќе од 0,0005% според тежина, 

• Производство, третман и отстранување на радиоактивни производи, 

• Производство на производи кои содржат азбест, 

• Нуклеарни реактори и нивни делови, 

• Тутун, преработен или непреработен, 

• Машинерија за преработка на тутун и 

• Производство на огнено оружје 

• Дестилиран алкохол за пиење. 

4.14.3  Размислувања во врска со набавки според добро воспоставен трговски 

практики (приватен сектор) 

Следниве практики што треба да ги следат Корисниците на подгрантови при набавка на 

стоки, работи и неконсултантски услуги според трговските практики се препорачуваат, 

но не се задолжителни: 

• Корисникот на подгрантот се препорачува да ги следи постапките за 

конкурентска тендерска постапка со цел за да се обезбедат конкурентни цени. За 

таа цел, корисникот на подгрантот треба да бара понуди/цени од листа на 

потенцијални добавувачи и изведувачи доволно опфатна за да постигне 
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конкурентни цени; да избере, развие и одржи листа на добавувачи, изведувачи и 

консултанти согласно постапките на пред-скрининг, да одобри листи на 

продавачи и користи список на преферирани ставки, претходно одобрени 

производи, итн. и да врши надградба на таквите листи од време на време. 

• Објавувањето на можностите за тендерирање во локалниот и меѓународниот 

печат се смета за најдобра практика за набавките од голема вредност. 

• За да се постигне успешна набавка се препорачува тендерскиот документ да го 

подготви корисникот на подгрантот вклучувајќи ги и одредбите за: 

(i) Општ обем на тендерот, 

(ii) Содржина на тендерската документација, 

(iii) Подготовка на тендерот, 

(iv) Поднесување и отворање на понудите, 

(v) Евалуација и споредба на понудите и 

(vi) Доделување на договорот. 

Тендерската документација исто така треба да вклучува и примерок од договорот. Во 

тендерската документација треба да се имаат предвид и другите релевантни фактори 

како што се времето на испорака, ефикасноста и сигурноста на стоките и достапноста на 

капацитетите за одржување и резервни делови, капацитетот на изведувачот, во случај на 

неконсултантски услуги, на квалитетот и компетентноста на субјектите кои ги вршат. 

• Оценувањето и изборот на добавувачите и изведувачите ќе се врши врз основа на 

разгледување на цена, квалитет, сигурност, учинок и комерцијалната одлука на 

корисниците на подгрантот. 

• Кога се доделуваат договори од страна на корисникот на подгрантот врз основа 

на еден извор во случаите кога била разгледана корисноста на конкуренцијата е 

земена предвид и одбиена поради оправдани причини. Некои примери каде што 

може да има избор од еден извор се: 

(i) повторни купувања и набавка на дополнителни количини или 

дополнителни работи; 

(ii) кога е потребна опрема и механизација за проширување на 

постоечките објекти; 

(iii) заради стандардизација и минимизирање на трошоците на работењето 

и одржувањето; 

(iv) кога не постои интерес од други добавувачи или изведувачи; 

(v) претходно успешна реализација на договорот; 

(vi) други добро образложени комерцијални причини. 

Документите за набавки кои може да се користат како релевантни, во случај кога 

корисниците на подгрантот немаат свои документи што се прифатливи за ЕСП на ПЛРК 

и за Банката, се релевантните стандардни документи за тендерска документација и 

примери за поднесување на понуда на Светска Банка, прифатливи за ЕСП на ПЛРК и 

Светска Банка. 

За набавките од поткомпонента 3.2, Соодветни грантови за микро и мали претпријатија 

ќе се користат добро воспоставени методи за набавка за приватниот сектор или добро 
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воспоставените комерцијални практики наведени во став 3.13 од Упатствата за набавки 

и став 3.13 од Упатствата за консултанти. 

4.14.4 Улоги и одговорности на страните вклучени во процесот на набавка  

Во текот на процесот на набавки, сите инволвирани страни ги имаат следните улоги и 

одговорности: 

ЕСП на ПЛРК  

ЕСП на ПЛРК е одговорна за: 

• Поддршка на корисниците на подгрантови во подготвителната фаза на предлози 

за потпроект обезбедувајќи усогласеност со регулативите на Светската банка за 

правилата и постапките за набавки. 

• Водење и поддршка на избраните корисници на подгрантови во обезбедувањето 

насоки / обуки за примателите на грантот; 

• Преглед и одобрување на плановите за набавки на подгрантовите подготвени од 

избраните корисници на подгрантови. 

• Воспоставување тесна соработка и добра интеракција со корисниците на 

подгрантови во сите фази на спроведување на потпроектите. 

Корисници на подгрантови 

Корисниците на подгрантот се одговорни за  

• Водење на целиот процес на набавки (подготовка на тендерската документација, 

извештаи за евалуација, договори). 

• Подготовка на целокупната документација поврзана со планираните активности 

на потпроектите, вклучувајќи го и проектирањето, техничките спецификации и 

другите придружни документи, по потреба, и исто така за надзор во 

спроведувањето на договорот и прифаќање на добиените испорачани резултати. 

• Потпишување на Договор со избраниот добавувач/ изведувач, надгледување на 

реализацијата и потпишувањето на сертификатот за прифаќање/ потврда за сите 

активности спроведени во рамките на соодветниот подгрант. 

• Подготовка на планот за набавка на подгрантот  

• Назначување персонал со соодветни технички квалификации, управителско 

искуство и овластување за вршење на надзор на дневното работење на 

изведувачите/ добавувачите / консултантите. 

Антикорупциски мерки 

Треба да се следат антикорупциските мерки на Светска Банка, а услугите на фирмите и 

поединците кои се забранети од Банката не смеат да се користат. Листата на такви 

забранети фирми и поединци се наоѓа на следниот линк: 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730

&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266 

Секој добитник на потпроект е должен да ја провери горенаведената референтна листа 

пред да препорача фирма или поединец да не се случи да бидат ставени во потесниот 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
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избор (во случај на консултантски договор за услуги) и за доделување на договори, и 

треба да преземе активности, по потреба, во согласност со горенаведените одредби. 

Дефиницијата за „измама и корупција“, во согласност со насоките е дадена во Листата 

на анекси за набавка. 

Погрешните набавки дефинираат случаи кога финансирањето нема да се изврши преку 

приходите од заемот. Дефиниции на погрешни набавки во согласност со Упатствата за 

набавки и консултантски услуги се предвидени во Листата на анекси за набавка. 

План за набавка на подгрант  

Планот за набавки на подгрантовите за активностите на потпроектот треба да го направи 

лидерот на проектот на потпроектот откако проектот ќе се препорача за финансирање, 

во согласност со прифатениот финансиски план (Буџет на проектот). За таа цел, сите 

договори за стоки, работи, неконсултантски и консултантски услуги во согласност со 

финансискиот план треба да бидат одразени во планот за набавка на подгрант.  

За подготовка на планот за набавки на подгрантовите треба да се преземат следните 

чекори: 

• Ставките од Финансискиот план треба да се групираат во пакети, колку што е 

можно, со цел да се поттикне подобра конкуренција. Методот на набавка/ избор 

се утврдува врз основа на природата на договорот (стоки, работи, 

неконсултантски или консултантски услуги). Применливите методи за набавка/ 

избор се опишани во став 6 подолу во овој Дел.  

• Планот за набавки на подгрант треба да се достави до ЕСП на ПЛРК пред 

потпишувањето на Договорот за подгрант. 

Корисникот на подгрантот мора да ја испрати пред- финалната верзија на изготвениот 

план за набавка на подгрантот до ЕСП на ПЛРК за преглед и одобрување. Конечната 

верзија на планот за набавка на подгрантот ќе биде составен дел од Договорот за 

подгрант. 

Корисникот на подгрантот ќе ја спроведе набавката во согласност со потпроектот и 

според нивниот соодветен и одобрен план за набавка на подгрантот. Ако се потребни 

измени во планот за набавка на подгрантот (проценети трошоци, пренамена на средства, 

методи за набавка), корисникот на подгрантот ќе достави ажуриран план за набавка на 

подгрантот до ЕСП за преглед и одобрување. 

Кога го подготвуваат планот за набавка на подгрантот, корисниците на подгрантот треба 

прелиминарно да земат предвид користење на конкурентни методи. Во поглед на 

процените на трошоци на предложените договори, корисниците на подгрантовите треба 

дополнително да го објаснат целосниот предлог врз основа на пресметка на таквите 

процени. 

Преглед од страна на ЕСП на ПЛРК 

Планот за набавки на подгрантовите ќе биде предмет на претходен преглед од страна на 

ЕСП на ПЛРК. Сите договори ќе бидат предмет на претходен преглед. 

Преглед од страна на Банката 

Светската банка ќе изврши преглед по постапка еднаш на 12 месеци на случајно избрани 

договори. Ќе ги прегледа сите документи поврзани со процесот на набавки, вклучувајќи, 

но не ограничувајќи се на потпишаните договори и сите нивни измени како што се 
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релевантни, тендерски документи, извештај за евалуација на понудите и препорака за 

доделување, фактури за исплата или сертификати, како и потврди за инспекција, 

испорака и прифаќање на стоки, завршување и прифаќање на работи и неконсултантски 

услуги итн. Таквите документи, исто така, ќе бидат доставени до Банката, по потреба. 

Сите такви документи ќе ги чуваат корисниците на подгрантови и ќе бидат доставени до 

просториите на ЕСП за целите на преглед по постапката, освен ако Банката не одлучи 

да го изврши прегледот по постапката во просториите на корисникот на подгрантот. 

Освен гореспоменатите документи, Банката може да врши физичка инспекција на 

испорачаната стока, работите и неконсултантските услуги кои се предмет на конкретен 

договор. 

4.14.5 Постапување со жалби 

4.14.5.1 За консултантски услуги 

Консултантите можат слободно да испратат копии од своите преписки во врска со 

поднесената жалба до корисникот на подгрантот. Целата преписка треба да биде 

адресирана до директорот на проектот, но копија да се достави и до КЗПВРМ. Во случаи 

кога ЕСП ќе прими преписка од консултанти која вклучува обвинувања за измама и 

корупција, ЕСП ќе примени соодветна грижа и дискреција во споделувањето на 

информациите со конкретниот корисник на подгрант. 

Доколку по доделување на договор, консултантот сака да ги утврди основите поради кои 

не е избран неговиот предлог, треба да го адресира своето барање до корисникот на 

подгрантот. Доколку консултантот не е задоволен со даденото објаснување и/или 

објавување од страна на корисникот на подгрантот и сака да побара средба со ЕСП, може 

да му се обрати на Специјалистот за набавки на ЕСП, кој ќе организира состанок на 

соодветно ниво и со соодветни лица. Целта на ваквиот состанок е само да се разговара 

за предлогот на консултантот, а не да се преиспита ставот на ЕСП кој е испратен до 

корисникот на подгрантот, ниту да се дискутира за предлозите на конкурентите. 

4.14.5.2 За стоки, работи и неконсултантски услуги 

Понудувачите можат слободно да испратат копии од своите преписки во врска со 

поднесената жалба до корисникот на подгрантот. Целата преписка треба да биде 

адресирана до директорот на проектот, но копија да се достави и до КЗПВРМ. Во случаи 

кога ЕСП ќе прими преписка од понудувачи која вклучува обвинувања за измама и 

корупција, ЕСП ќе примени соодветна грижа и дискреција во споделувањето на 

информациите со конкретниот корисник на подгрант. 

Доколку по доделување на договор, понудувачот сака да ги утврди основите поради кои 

не е избрана неговата понуда, треба да го адресира своето барање до корисникот на 

подгрантот. Доколку понудувачот не е задоволен со даденото објаснување и/или 

објавување од страна на корисникот на подгрантот и сака да побара средба со ЕСП, може 

да му се обрати на Специјалистот за набавки на ЕСП, кој ќе организира состанок на 

соодветно ниво и со соодветни лица. Целта на ваквиот состанок е само да се разговара 

за понудата на понудувачот, а не да се преиспита ставот на ЕСП кој е испратен до 

корисникот на подгрантот, ниту да се дискутира за предлозите на конкурентите. 
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4.14.5.3 Методи на набавка  

Договорот за грант ги обезбедува следниве специфични методи за набавка што може да 

се користат за спроведување на поставките на ПЛРК и потпроектот:  

За стоки, работи и неконсултантски услуги: (i) Национална тендерска постапка, (ii) 

Купување, (iii) директно договарање (DC). Во согласност со ставовите 3.3, 3.5 и 3.7 во 

релевантните Упатства за набавки29. 

За консултантски услуги: (i) Избор заснован на квалификации на консултантот (CQS), 

(ii) Избор од еден добавувач (SSS), (iii) Избор на индивидуални консултанти (IC). Во 

согласност со ставовите 3.7, 3.8 и Дел V во релевантните упатства за консултантите30. 

За набавки на потпроекти од оваа компонента за приватни претпријатија: Можат 

да се следат комерцијалните практики на приватниот сектор прифатливи за ЕСП и на 

Банката за стоки, консултантски и неконсултантски услуги во потпроектите за 

приватните претпријатија во рамките на Компонентата 3, во согласност со став 3.13 од 

Упатствата за набавки и став 3.13 од Упатствата за консултанти. 

Во планот за набавка на подгрантот треба да се наведат конкретни методи за набавка за 

одреден договор. 

Деталните постапки на горенаведените методи за набавка се дадени во Упатствата за 

набавки и консултанти. Следните практични насоки се подготвени само за полесно 

упатување. Во случај да постои неконзистентност или конфликт, Упатствата за набавки 

и консултанти ќе бидат меродавни. 

4.14.5.4 Видови договори 

Примерот за договор што треба да се користи за консултантските услуги кои ги даваат 

фирми и поединци е даден во Анекс 8 и Анекс 9 од Листата на анекси за набавка. 

Видовите договори се разликуваат на следниов начин: 

Договор на паушален износ 

Овој вид договор главно се користи за задачи во кои обемот и времетраењето на услугите 

и бараните аутпути на консултантите се јасно дефинирани. Широко се применува во 

едноставни плански и физибилити студии, студии за животната средина, основни 

проекти на стандардни или вообичаени структури, изработка на системи за обработка на 

податоци, и така натаму. Плаќањата се поврзани со аутпутите (испорачаните резултати), 

како што се извештаи, цртежи и предмер пресметки, тендерска документација и 

софтверски програми. Договорот треба да содржи  фиксна цена за активностите што 

треба да ги изврши консултантот. Договорите за паушален износ лесно се применуваат 

бидејќи тие функционираат на принципот на фиксна цена за фиксен обем и исплатата е 

зависна од јасно определени резултати и постигнувања. 

                                                 
29 Набавка на стоки, работи и неконсултантски услуги во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и грантови од заемопримачи на 

Светската Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-

GuidelinesEnglishJuly12014.pdf 
30 Избор и вработување на консултанти во согласност со МБОР заеми и МЗР кредити и грантови од заемопримачи на Светската 

Банка, јануари 2011 год., ревидиран јули 2014 год. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf 

http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/492221459454433323/Procurement-GuidelinesEnglishJuly12014.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf
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Временски определен договор 

Овој вид договор е соодветен кога е тешко да се дефинира или да утврди обемот и 

времетраењето на услугите, зашто тие се поврзани со активностите што ги вршат други, 

чиј периодот на завршување може да варира, или зашто е тешко да се оцени инпутот на 

консултантите што е потребен за постигнување на целите на задачата. Широко се 

применува за сложени студии, надзор во градежништво, советодавни услуги, и повеќето 

задачи за обуки. Исплатите се базираат на договорени саатници, дневници, неделни 

исплати или месечни хонорари за експерти (кои обично се наведени во договорот) и на 

рефундабилни ставки со користење на реалните трошоци и/ или договорени единични 

цени. Хонорарите за експерти опфаќаат надомест, социјални трошоци, режиски 

трошоци, профит, и каде што е соодветно, посебни надоместоци. Договорот треба да 

содржи максимален износ на вкупни исплати кои треба да им се исплатат на 

консултантите. Овој максимален износ треба да содржи додаток за непредвидени 

трошоци за услуги и времетраење. Временски определените договори треба внимателно 

да се мониторираат и администрираат од страна на клиентот за да се потврди дека 

задачата напредува на задоволително ниво и побарувањата за исплата од страна на 

консултантите се соодветни. 

4.14.5.5 Надзор на набавката и водење евиденција  

Корисниците на подгрантови се одговорни за чување на релевантните документи за 

набавка, кои се предмет на претходен преглед од страна на ЕСП, преглед по постапка од 

страна на Банката и на независни ревизии, по барање. 

4.14.5.6 Комисија за евалуација 

Корисниците на подгрантови се одговорни да основаат Комисија за евалуација, без оглед 

на постапките што се применуваат, вклучително комерцијалните практики во 

приватниот сектор. Секоја Комисија за евалуација мора да се состои од најмалку три 

членови. 

Комисијата за евалуација е одговорна за евалуација на понудите, избор на консултанти 

и препораки за одлуките за доделување на договори за секоја активност. Во случај на 

судир на интереси, членовите на Комисијата за евалуација треба да бараат замена.  

Комисијата за евалуација треба да има најмалку два члена со техничка/ стручна 

експертиза релевантна за процесот на евалуација. Членовите на Комисијата за 

евалуација се обврзани да ги постапуваат со документите поврзани со процесот на избор 

на доверлив начин. Дискусијата и размената на релевантни документи и коментари треба 

да се ограничи само на членовите на Комисијата за евалуација. 

4.14.5.7 Потпишување на договори и администрација 

Во согласност со планот за набавка на подгрантот, договорот ќе биде потпишан 

корисникот на подгрантот и добавувачот/изведувачот врз основа на кој корисникот на 

подгрантот ќе ги исплати фактурите на добавувачите по прифатлив процент договорен 

во овој потпишан договор. Скенирана копија од потпишаниот договор веднаш се 

испраќа до ЕСП за нивна информација и евиденција. 
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4.14.5.8 Незадоволително работење  

Слабиот учинок влијае врз квалитетот, ефикасноста и економичноста на договорот и тоа 

нема да се толерира. Врз основа на одредбите од договорот, корисникот на подгрантот 

треба да ги советува изведувачите/ добавувачите /консултантите да преземат итни 

корективни мерки за да го надминат проблемот. Ако изведувачите/ добавувачите/ 

консултантите не ги преземат соодветните корективни мерки, Корисникот на 

подгрантот може да го раскине договорот и да примени соодветни казни, утврдени во 

договорот со односниот изведувач/ добавувач/ консултант. 

4.14.5.9 Употреба на тендер и предложен документ 

Документите за набавка кои може да се користат како релевантни, во случај кога 

корисниците на подгрантот немаат свои документи прифатливи за ЕСП и Банката, 

се релевантните стандардни документи за тендерска документација и за понуди на 

Банката кои се прифатливи за ЕСП и Банката. 

Формите на тендерската документација/понудите, извештаите за евалуација и 

формуларите за договори ќе бидат стандардни документи и обрасци за документи за  

набавка на Банката, наведени во Листата на анекси за набавка во овој Прирачник за 

грантови. Сите тендерски /предлог, договорни документи, вклучувајќи ги и тие што 

се користат за целите на комерцијалните практики, треба да ги вклучуваат одредбите 

на Банката за измама и корупција, судир на интереси, прифатливост и право на 

Банката за вршење ревизија. 

4.15 ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ  

За поткомпонентата 3.2.2. - Грантови за микро и мали претпријатија, ПЛРК одвои 

2.712.018 евра. Распределбата од ПЛРК може да се прилагоди врз основа на искуството 

во текот на спроведување на проектот. Предвидени се придонеси од корисниците од 

околу 1.356.009 евра од микро и мали претпријатија. 

Подгрантовите за микро и мали претпријатија ќе бараат соодветен паричен придонес од 

of 50%-60%. Процентот на придонес од корисникот треба да се наведе во целосниот 

предлог на потпроектот и во Договорот за подгрант. 

Списокот на прифатливи/неприфатливи трошоци е даден во Дел 1.5 (Општи принципи 

на финансирање) и 4.8.3 D (Буџет и финансии) од овој Прирачник за грантови. 

Корисникот е должен да отвори една посебна сметка за подгрант (денарска) во која ќе 

се слеваат сите трансфери на средства поврзани со траншите на подгрантот од ПЛРК и 

придонесот од корисникот. Во зависност од условите за плаќање наведени во Договорот 

за подгрант, корисникот е должен соодветно да ги префрли средствата на снабдувачите 

и да ги чува оригиналните копии од сите придружни документи поврзани со плаќањата 

за преглед од страна на тимот на ПЛРК. 

По трансфер на траншата, корисникот на подгрантот ќе поднесе квартални финансиски 

извештаи до ПЛРК за сите трансфери направени до изведувачите/добавувачите, 
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испраќајќи ги Прилозите 3, 3.1 и 3.2, од Анекс 5 „Финансиско управување“, заедно со 

сите неопходни придружни документи (копија од фактури, банкарски изводи). 

Исплата и готовински тек 

Постапките за исплата за инфраструктурните подгрантови ќе биде централизирана и 

ЕСП ќе ја спроведе набавката и ќе врши исплата на средствата. Тоа значи дека сите 

средства ќе бидат префрлани преку ЕСП, освен ПК кои ќе се користат за исплата на една 

Извештај за завршени работи (ИЗР) една или повеќе Фактури во текот на 

спроведувањето на потпроектот и префрлени на изведувачот/ снабдувачот од страна на 

корисникот по приемот на заверена и потпишана документација од сите инволвирани 

страни. 

Во поткомпонентата 3.2.2, ЕСП ќе воведе шема од две транши (50%-50%), првата 

транша ќе се префрли по потпишување на Договорот за подгрант и по целосна исплата 

на средствата од придонесот на корисникот, додека втората транша ќе се префрли по 

завршување на сите активности. Во случај на имплементација на само една потпроектна 

активност, средствата ќе се префрлат во само една транша, 100% по завршување на сите 

активности. Исплатата на средствата ќе се прави од трезорската сметка на ПЛРК до 

сметката за подгрант на корисникот (денарска). За исплатата на траншите, корисникот 

ќе се услови да достави финансиски извештаи прикажани во Анекс 5 „Финансиско 

управување“ – Прилози 1, 1.1 и 1.2, заедно со придружни документи. Корисникот на 

подгрантот ќе треба да достави до ЕСП документи за плаќање (копија од фактури, 

банкарски изводи) за сите трансфери направени до изведувачите/добавувачите од 

сопствениот придонес за имплементација на активностите на подгрантот. Износот на 

овие трансфери мора да е во согласност со износот наведен како придонес од страна на 

корисникот во Договорот за подгрант. 

Исплатата на сите средства од страна на ЕСП на денарската сметка на корисникот на 

подгрантот ќе се врши во локална валута (МАК). 

Корисниците се должни прописно да ги префрлат средствата од подгрантот на крајните 

добавувачи врз основа на соодветната придружна финансиска документација поднесена 

од страна на добавувачите и во согласност со договорот кој претходно е одобрен од 

страна на ЕСП и потпишан помеѓу добавувачите и корисниците. 

Парични текови за Поткомпонента 3.2.2 (слика 4): 
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Финансиски прашања, финансиски извештаи и мониторинг 

Корисникот ќе го води процесот на набавка/финансиско управување во согласност со 

односните барања на насоките за финансиско управување на Светската Банка, ќе ги 

одржува сметководствените книги и евиденцијата, фискалните сметки, документите за 

плаќање и потпишаните договори. Сметката на подгрантот ќе биде во домашна валута 

(денарска), а за целите на известувањето ЕСП ќе ја претвора во евра според средниот 

девизен курс на НБРМ за купување валута за конверзија на денот на направената 

трансакција од НБРМ - наменска сметка на ПЛРК до трезорската денарска сметка на 

ПЛРК.  

Со оглед на ова, готовинските сметкопотврди се признаваат кога ќе пристигнат и 

расходите се признаваат кога ќе се исплатат, а не кога се настанати.  

Од корисниците на подгрантот исто така ќе се бара да водат соодветна сметководствена 

евиденција и документација за да се обезбеди соодветна идентификација на 

трансакциите на грантот, вклучувајќи го и придонесот на корисникот. Оваа 

документација мора да биде прифатлива за целите на инспекција и ревизија од страна на 

ЕСП и на тимот на Светската Банка.  

Корисниците мора да чуваат оригинални копии од сите документи поврзани со 

плаќањата од средствата на грантот во согласност со стандардите за архивирање на 

земјата. 

Пред затворањето на потпроектот, треба да се земе копија од сметководствената 

евиденција на корисниците. Со тоа ќе се потврди дека се чува евиденцијата за сите 

трансакции  

Десет работни дена пред поднесувањето на следната трансакција на средствата на 

подгрантот од сметката на ПЛРК на сметката на корисникот, корисниците мора да ги 

Сметка на ПЛРК Светска Банка 

Трезорска денарска сметка на ПЛРК 

 

Корисничка сметка отворена за целите на потпроектот 

вклучително и придонесот на корисникот 

НБРМ – Наменска сметка за потребите на ПЛРК 

Сметка на изведувачи/добавувачи 
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достават до ЕСП периодичните финансиски извештаи (Анекс 7 „Финансиско 

управување“ Прилози 1, 1.1 и 1.2), вклучително и подгрантот и сопствениот придонес, 

придружени со изводите од банка кои ги покажуваат почетните и завршните состојби и 

трансакциите што се направени за анализираниот период. Сите финансиски извештаи 

треба да се претстават во денари. 

Специјалистот за финансиско управување на ЕСП на ПЛРК ќе ги мониторира 

финансиските извештаи и ако се појави некаков проблем, ќе го извести корисникот во 

писмена форма преку електронска пошта со најава за посетата за мониторинг. 

Известувањето ќе ја наведе целта на посетата, што треба да се прегледа и кој треба да 

присуствува на посетата и состанокот за време на мониторинг посетата. 

Ако со мониторинг посетата се утврдат некакви проблеми, корисникот ќе треба да ги 

коригира недостатоците во рамките на договорената временска рамка. Натамошното 

финансирање зависи од сериозноста на проблемот и истото ќе биде прекинато додека не 

се коригираат недостатоците. 
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АНЕКС 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС 

 

 

Име на потпроектот  

Барател   

Правен застапник на 

субјектот 

Име и потпис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 2017 година 
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БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС 

Цел на повикот: 

        Датум:    

До: Единицата за спроведување на проектот за ПЛРК 

По разгледувањето на Барањето за изразување интерес и упатствата за поднесување на 

грантовите за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување 

со дестинациите во рамките на ПЛРК, во прилог на ова писмо го доставуваме нашиот 

предлог за изразување интерес до ПЛРК:  

Име на предлогот за потпроект: 

 

Износ на подгрантот побаран од ПЛРК: 
 

Износ на кофинансирањето од страна на 

Барателот: 

 

Вкупен износ на потпроектот: 
 

Доколку нашиот проект биде избран, преземаме обврска да го подготвиме целосниот 

предлог за потпроект во согласност со предложените содржини наведени во овој повик 

за изразување интерес и во согласност со содржината на Прирачникот за грант. Свесни 

сме и ги информиравме нашите партнери дека ако нашата институција аплицира за 

повеќе проекти (како лидер или како партнер), ПЛРК може да ја финансира нашата 

институција само еднаш, без оглед на тоа дали се појавуваме како партнер или како 

лидер на потпроектот. Исто така, се согласуваме да ја доставиме сета потребна 

документација во писмена форма и електронска форма, согласно со барањата за 

поднесување на целосниот предлог за потпроект. 

Ние, долупотпишаните, потврдуваме дека согласно со нашите сознанија и верувања, 

сите информации и документи содржани во ова изразување интерес се точни и 

вистинити. Исто така, потврдуваме дека предложениот  

потпроект не добива финансирање од други извори за истите активности предложени во 

ова изразување интерес.  

Претставник на барателот 

________________________  

Раководител на субјектот/ Главен координатор     Потпис 

 

 

Печат 
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Образец за изразување интерес 

Дел 1: Барател 

Основни информации за барателот31 

 Број на потпроектот, само за ПЛРК 

1. 
Целосно правно име на барателот 

(Согласно решението за регистрација) 

 

2. Цело име на барателот (субјектот) 
 

3. Име на правниот застапник: 
 

4. Адреса: 
 

5. Информации за контакт:   

Тел. 

Моб. 

е-пошта: 

6. Веб-страница:  
 

7. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

8. Правен статус на субјектот 
 

9. Регистрациски број 
 

10. Даночен број 
 

11. Основна дејност 
 

12. Координатор на потпроект Име и позиција  

10. 

 
Информации за контакт: 

Тел. 

Моб: 

Е-пошта: 

Табела 1. Основни информации за барателот  

 

 

                                                 

31 Ве молиме наведете информации како во официјалните документи, издадени од релевантните 

институции  
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Се пополнува само во случај на партнерство:  

Партнер 1 

Основни информации за партнерот 1 

 

1. Правно име на субјектот 
 

2. Вид на институција  
 

3. Име на правниот застапник 
 

4. Адреса 
 

5. Веб-страница на институцијата 
 

6. Информации за контакт   

Тел: 

Моб: 

е-пошта: 

7. Регистрациски број 
 

8. Даночен број 
 

9. Дејност  
 

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. 
Во прилог, поднесуваме  меморандум за 

соработка.32 
ДА НЕ 

 

Табела 2. Основни информации за партнерот 

 

Партнер 2 

Основни информации за партнерот 2 

 

1. Правно име на субјектот 
 

2. Вид на институција  
 

3. Име на правниот застапник 
 

4. Адреса 
 

                                                 
32 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено 
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5. Веб-страница на институцијата 
 

6. Информации за контакт 

Тел. 

Моб. 

е-пошта 

7. Регистрациски број 
 

8.. Даночен број 
 

9. Дејност 
 

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. 
Во прилог, поднесуваме  меморандум за 

соработка.33 
ДА НЕ 

 

                                                                         Табела 3. Основни информации за партнерот 2 

 

Изберете го видот на потпроектот за кој поднесувате барање:  

 Инфраструктурни инвестиции /Брендирање и промоција 

 Грантови на организации од туристичкиот сектор и давателите на услуги за 

обуки/образование за подобрена испорака на услугите во туризмот 

 Соодветни грантови за кофинансирање на локални микро и мали 

претпријатија за подобрување на бизнис поврзувањата и иновациите за 

конкурентност на дестинацијата 

Изберете го видот на недостаток што го разработува предложениот 

потпроект:  

А) неспецифични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот, поточно во том II, глава 2). Тие исто така се нарекуваат недостатоци 

на вкрстени дестинации, се јавуваат во повеќе дестинации и на национално ниво и 

вклучуваат: 

Недостаток 1 Ограничена култура на услуги 

Недостаток 2 Недостаток на водечки капацитет и вештини 

Недостаток 3 Неконзистентна култура на собирање отпад и управување со 

отпад 

Недостаток 4 Ограничен онлајн маркетинг и комуникации 

Недостаток 5 Патокази и информации за патиштата 

Недостаток 6 Крајпатна инфраструктура за посетители 

                                                 
33 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 
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или 

Б) специфични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот за секоја од десетте дестинации) се утврдени за секоја дестинација во 

следниве категории: 

Недостаток 1 Капацитети за сместување и угостителство 

Недостаток 2 Активности и искуства 

Недостаток 3 Туристички атракции 

Недостаток 4 Градење капацитети 

Недостаток 5 Маркетинг, брендирање и пристап до информации 

Недостаток 6 Пристапност и инфраструктура 
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Дестинации 

A) неспецифични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој 

на туризмот во земјата.34 Потпроектите кои ги разработуваат неспецифичните недостатоци на дестинациите може да 

земат во предвид повеќекратни дестинации или може да бидат национални. Во случај да аплицирате за А) неспецифични 

недостатоци на дестинации, во табела 6, обележете ги дестинациите35 каде што ќе се спроведува потпроектот. Ако е 

национално ниво, наведете го тоа. 

Дестинација/дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

  

Национална 
Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

           

Обележете со Х 

 Табела 6. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

 

 

 

 

                                                 
34Дестинациите беа одредени како приоритетни од Работната група што ја формираше Владата за време на креирањето на Проектот за локална и регионална 

конкурентност, користејќи методологија добиена од Светската Банка.   
35 Сите општини во Македонија имаат потенцијал да придонесат кон една или повеќе од наведените дестинации. Ве молиме прегледајте ја дефиницијата за дестинација 

во Прирачникот за грантови на стр. 4.  
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B) специфични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој 

на туризмот во земјата. Во табела 7, обележете ја дестинацијата каде што ќе се спроведува потпроектот: 

Location каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

 
 

         

Обележете со Х 

Табела 6. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 
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Дел 2 – Изразување интерес (ИИ) 

Поднесувањето на изразувањето интерес (ИИ) е првата фаза во процесот за избор на 

подгрантови. Во ИИ треба јасно и концизно да биде образложена релевантноста, општата 

цел, конкретните цели, активностите и очекуваните резултати на активностите на 

подгрантот, како поддршка за надминување на недостатоците од плановите за развој што с  

цел на ПЛРК како што е наведено во овој повик. По евалуирањето на ИИ, ЕСП на ПЛРК ќе 

ги покани квалификуваните баратели да се вклучат во втората фаза на конкурсот со 

доставување на целосно барање за потпроект врз основа на концептите и техничките 

пристапи предложени во ИИ. Бараниот буџет во ИИ не треба да се разликува повеќе од 20-

25% од буџетот што ќе биде побаран во Целосниот предлог за проект ако ИИ ја помине 

административната проверка и проверката за прифатливост. ИИ не треба да биде подолго 

од 5 страници и треба да биде доставено во следниов формат: 

1. Детални информации за предложените активности на грантот 

Предлог за потпроект 

 

 Име на потпроектот: Буџет 

  Износ       % 

I Вкупен буџет на потпроектот        100% 

    

II Износ побаран од ПЛРК             

    

III. Придонес на барателот (ве молиме јасно да наведете дали се работи 

за парични или непарични средства: 

            

1. Сопствен придонес             

2. Придонес од партнер 1             

3. Придонес од партнер 2             

4. Друго      ________________________             

 Вкупно времетраење на предложениот потпроект   Месеци 

Табела 4. Предлог за потпроект 

 

2. Опис на потпроектот и изјава за проблемот 

Опишете ја предложената активност на подгрантот, како и главните проблеми/прашања кои 

истата ќе ги опфати. Ве молиме наведете која дестинација или дестинации се цел на 

предложениот потпроект (најмногу 300 збора). 

3. Релевантност на предложениот потпроект за целите на ПЛРК 
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Објаснете како вашиот предлог за подгрант е во согласност со целите на Проектот за 

локална и регионална конкурентност, наведени во Повикот за предлози. Треба јасно да 

образложите кој недостаток или недостатоци од Плановите за развој ги разгледува 

предложениот потпроект и како предложениот потпроект планира да го надмине 

недостатокот (најмногу 300 збора). 

4. Општи и специфични цели на потпроектот 

Наведете ја севкупната цел и специфичните цели на предложениот потпроект и накусо 

опишете ги очекуваните резултати (најмногу 500 збора) 

5. Предложени активности и резултати 

Набројте ги и накусо опишете ги илустративните активности што вашиот субјект планира 

да ги преземе за да ги исполни целите на предлозите за потпроект. 

Активности и резултати 

Опис на активноста Времетраење Проценет буџет 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

Табела 5. Активности и резултати 

6. Партнери на потпроектот: 

Набројте ги сите партнери кои учествуваат во овој потпроект, наведувајќи ја природата на 

нивното учество пр. финансиско, непаричен придонес, техничко или друго (наведете). 

Опишете како стратешкото партнерство во овој потпроект ќе додаде вредност на предлогот. 

7. Прилози 

ПРИЛОГ 1: Приложете копија од вашето Решение за регистрација од Централниот 

регистер на Република Македонија, не постаро од 6 месеци, во кое е прикажан правниот 

карактер/регистрацијата на субјектот. 

ПРИЛОГ 2: Прашалник за заштита на животната средина 

Прилог  B – Прашалник за заштита на животната средина 

Име на барателот (o): 

Адреса (улица и број, поштенски број и град): 

Телефон и факс: 

Е-пошта: 
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Основна дејност на барателот (опис на дејноста): 

Име, презиме и потпис на одговорното 

лице кое го пополнува прашалникот: 
 

Датум на пополнување на прашалникот: 

 Упатство за пополнување на прашалникот 

Прашалникот го пополнува претставник од вашата институција со висока позиција, кој го доставува 

прашалникот заедно со другите потребни документи, за оцена до КЗПВЕП. Прашалникот го потпишува 

лицето овластено да ја застапува компанијата. Ве молиме, секаде каде е можно, наведете целосни и 

опширни одговори на сите прашања. 

Прашалникот е поделен на делови, и тоа: 

Дел 1: Општо 

Дел 2: Место на локацијата 

Дел 3: Дозволи/состојба на животната средина 

Ако  какви има било сомнежи, или ако е потребна помош при пополнувањето на прашалникот, слободно 

обратете се до Фокусната точка за животна средина на потпроектот:: Г-ѓа Сандра Андовска, е-пошта: 

Sandra.andovska@gs.gov.mk 

 

Општо 

Природа на барањето за подгрант и вид на активност 

Цел на подгрантот – ве молиме означете го вашиот одговор: 

• Набавка на обртни средства 

• Набавка на земјиште 

• Изградба на нови објекти (згради/постројки) 

• Обнова на постојни објекти 

• Рехабилитација на споменици  

• Проширување на и/или додавање на катови на постоечки објекти 

• Реновирање и/или одржување на постојни објекти  

• Набавка на машини и/или опрема 

• Изградба/обнова на комунална инфраструктура (водоснабдување, одведување на отпадни води, 

канализација, гас, електрична енергија итн.) 

• Набавка на возила за транспорт 

• Изградба, проширување, обнова на уреди за пречистување на издувни гасови, отпадни води и други 

отпадни материи 

• Изградба/реконструкција на патишта, патеки и слично 

• Рехабилитација на патишта, патеки и слично 

• Обезбедување на образование  

• Вмрежување 

• Добивање на техничка помош  

• Градење на капацитет 

• Потпроекти за лесна инфраструктура  

• Друго, наведете ____________________________________________________ 

Ако вашиот одговор е: „финансирање на инвестиции во обртни средства“, ве молиме одговорете само на 

прашањата во деловите Општо и Планирани активности на локацијата) 

Опишете го вашиот потпроект.  

mailto:Sandra.andovska@gs.gov.mk
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Опишете ја инвестициската локација, трошоците на потпроектот, планови за проширување на бизнисот, 

опишете ја тековната состојба и причините за спроведувањето на потпроектот, наведете го обемот на  

планираното производство/услуги итн. 

Наведете ја вашата основна дејност и внесете ја соодветната шифра (NACE): 

 

Место на локацијата 

Планирани активности на локацијата 

Дали средствата од подгрантот ќе се користат за финансирање на 

набавка на суровини потребни за производство?  
o да o не 

Дали средствата од подгрантот ќе се користат за финансирање на 

набавка на опрема? 

Каков вид  

_____________________________________________ 

o да o не 

Дали средствата од подгрантот ќе се користат за набавка на суровини потребни за производство? За секој вид 

суровина, наведете го конкретното трговско име, видот и хемиската ознака ако е можно (не користете 

скратеници). 

o ______________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

o ______________________________________________________________________ 

 

Дали средствата од подгрантот ќе се користат за набавка на 

пестициди?  
o да o не 

Дали суровината односно нејзин составен дел е внесена во 

списокот на опасни супстанции (во согласност со регулативите на 

земјата) 

o да o не 

Дали е потпроектот сместен во односно дали има влијанија врз 

заштитно подрачје/заштитени видови? (национален парк, парк на 

природата, природен резерват, споменик на природата и 

хортикултурен споменик, значаен пејзаж, заштитена шума) 

o да o не 

Дали потпроектот е сместен во/или има влијание врз културна 

локација, објект, споменик или зграда? (потенцијално археолошки 

значајно место/во близина на историска локација) 

o Да o не 

Дали постојат какви било јавни жалби упатени против вашите 

тековни односно планирани активности? Ако да, објаснете ги 

соодветните поплаки. 

o Да o не 

Дали е потпотпроектот сместен во шумско подрачје и, поради тоа, би 

можел да предизвика штета на шумата односно сечење на шумата? 

Ако да, опишете го влијанието. 

o Да o не 

Дали потпотпроектот има прекугранични влијанија? Ако да, опишете 

какви. 
o Да o не 

Дали потпотпроектот ќе предизвика промени во количините односно 

квалитетот на меѓународен водотек или неговите притоки? Ако да, 

опишете како. 

o Да o не 

Дали потпотпроектот ќе поддржи изградба на брана односно 

рехабилитација на брана? Ако да, опишете на кој начин. 
o Да o не 

Профил на локацијата 

Наведете ја природата на вашата локација: 

o Индустриско подрачје/деловна зона  

o Развиен дел од градежно подрачје (вклучувајќи и урбани подрачја) 
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o Земјоделско подрачје 

o Заштитено природно подрачје – еколошка мрежа 

o Крајбрежно подрачје 

Ако имате конкретен потпотпроект, објаснете (опишете) ја природата на локацијата 

Кој е тековен сопственик на парцелата / недвижноста на која се планира спроведувањето на потпроектот? 

 

Наведете го бројот на катастарската парцела односно парцелата од земјишниот регистер, наведете ја 

катастарската општина, бројот на предметот во земјишниот регистер и името на сопственикот (адреса, 

контакт лице и телефонски број доколку сопственикот не е инвеститорот) Доставете копија од 

документот од земјишниот регистер 

Дали имотот го користат и други лица освен сопственикот, т.е. дали 

некое друго лице (освен сопственикот) добива приходи од 

користењето на земјиштето/ локацијата/ парцелата? (Закуп, договор, 

концесија, носител на заштитен закуп итн.) 

o да o не 

Дали има незаконски корисници на земјиштето / недвижноста? Ако 

да, наведете детали 
o да o не 

 

 

Дозволи и состојба на животната средина 

Дозволи 

Дали имате добиено дозволи за објектите кои планирате да ги изградите? (Ве молиме наведете ги сите 

добиени дозволи) 

o Дозвола за локација – дозвола за алокација на земјиште 

o Архитектура и проектирање (дозвола за план/проект/развој на објект) 

o Дозвола за емисии 

o Интегрирана еколошка дозвола 

o Лиценци или договори за употреба на природни ресурси 

o Дозвола за користење на природни ресурси 

o Дозвола за користење на вода за посебни потреби 

o Посебна дозвола за прекуграничен ризик по човековото здравје и животната средина 

o Дозвола за увоз/извоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка 

o Одобрување од комисијата за прием (дозвола за работа) 

o Технички пасош 

o Друго: _______________________________________________________________ 

Приложете копии од сите дозволи заедно со пополнетиот прашалник. 

Наведете ги сите претходно изготвени документи за потпроектот: 

o Идеен проект  

o Прелиминарен проект 

o Основен проект  

o Финален проект 

o ОВЖС 

o СОЖС 

o Утврдување на потребата за ОВЖС 

Дали имате употребна дозвола за вашите постоечки објекти? 

Доставете копија од дозволата заедно со прашалникот ако, според 

проектот, се планира спроведување на работите во рамките на 

постоечки објекти. 

o да o не 
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Дали за вашиот постоечки објект беше потребна ОВЖС? Ако да, 

приложете копија 
o да o не 

Дали за вашиот постоечки објект беше потребна дозвола за 

емисии/интегрирана еколошка дозвола? Ако да, доставете копија o да o не 

Дали вашиот постоечки објект бил посетен од страна на 

инспекција (државна, општинска, градска еколошка ревизија, 

санитарна итн.) во изминатите 5 години? Ако да, приложете копија 

од наодите 

o да o не 

Состојба на животната средина (согласно националната легислатива за ОВЖС) 

Дали е потребно да се спроведе постапка за оцена на влијанијата 

врз животната средина согласно со националните законски 

прописи, во однос на вашиот потпроект? 

o да o не 

Дали ја имате добиено одлуката за прифатливост на оцената на 

влијанијата врз животната средина? 

 

Приложете копија од одлуката со овој прашалник. 

o да o не 

Дали за вашиот проект е потребно утврдување на потребата за 

ОВЖС? 
o да o не 

Дали има донесено одлука за утврдување на потребата за ОВЖС? 

Приложете копија од одлуката со овој прашалник. o да o не 

 

ПРИЛОГ 3: Ако доставувате барање во партнерство, приложете писмо за намери 

потпишано и запечатено од сите партнери
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Листа за проверка на изразувањето 

интерес 

Користете го следниов прашалник за да ви помогне да поднесете целосно изразување 

интерес. Нецелосните предлози може да бидат дисквалификувани.  

Административна проверка 

 Да/Не  Коментари 

Го доставувам мојот предлог на 

време 

   

Образецот за изјава на барателот го 

имам потпишано и запечатено  

   

Целосно го имам пополнето 

образецот за ИИ  

 Англиска верзија   

Македонска верзија   

 

Доставувам печатена и дигитална 

копија на ИИ на македонски и 

англиски јазик 

 Печатена копија: 

 Мак   Анг 

Дигитална копија: 

 Мак   Анг 

 

Имам доставено писмо за намери 

помеѓу партнерите (во случај на 

партнерство) 

   

Имам доставено сертификат за 

регистрација (не постар од 6 месеци) 

   

Временска рамка 

 Да/Не  Коментари 

Мојот предлог го почитува 

закажаниот датум за почеток: 

 Датум на започнување на 

предлогот: 

 

Мојот предлог го почитува 

максималното времетраење на 

предлогот: 

 Датум на завршување на 

предлогот: 

 

Квалификација 

 Да/Не  Коментари 

Мојот предлог опфаќа најмалку една 

од наведените дестинации 

   

Мојот предлог ги почитува 

критериумите за правниот статус на 

барателите 

 Мојот предлог ги вклучува 

следниве заеднички баратели 

 

Мојот предлог е компатибилен со 

целите на видот на подгрантот 

   

Мојата предложена активност не е на 

списокот на активности кои не може 

да се финансираат 

   

Мојот потпроект ги опфаќа 

потребите/ недостатоците на 

конкретната дестинација утврдени 

во релевантниот/те План(ови) за 

развој како и во повикот за предлози 

   

Не сум дел од институција што е 

член на Управниот одбор на ПЛРК 
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За подгрантови за инфраструктура: 

Предлогот на барателот вклучува 

најмалку 60% градежни работи (и/ 

или машини за градежни работи, 

опрема, возила итн.) од бараниот 

износ на подгрантот 

   

Го пополнив прашалникот за 

заштита на животната средина 

   

Финансирање 

Мојот буџетски предлог е усогласен 

со минималната стапка за 

кофинансирање во % 

 Мојата предложена стапка за 

кофинансирање е 

 

Мојот буџетски предлог е усогласен 

со максималниот износ за 

кофинансирање на ПЛРК во ден. 

 Побараниот износ од ПЛРК во 

ден. 

 

Не добивам финансирање од други 

институции / донатори за истите 

активности предложени во овој 

предлог 
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АНЕКС 2 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ ПОТПРОЕКТ 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАНТОВИ 

 

 

 

 

Наслов на потпроект  

Барател  

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 2018 година 
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БАРАЊЕ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ ПОТПРОЕКТ 
Инфраструктурни грантови 

        Датум:     

 

До: Единицата за спроведување на проектот за ЛРК 

По разгледувањето на поканата за доставување целосни предлози и упатствата за 

поднесување на предлогот за подгрант во рамките на ПЛРК, во прилог на ова писмо го 

доставуваме нашиот предлог до ПЛРК: 

Основни информации 

 

1. Износ на побаран подгрант (во денари) 36:  

2. Предложен износ на кофинансирање (во денари):  

3. Процент на наш придонес од износ на  побараниот подгрант:  

4. Вкупен износ на потпроектот (1+2):   

 

Табела 1.  Основни информации   

Ако биде избран нашиот проект, преземаме обврска да го спроведеме предлогот 

придржувајќи се кон предложената содржина и во согласност со одредбите предвидени во 

договорот за подгрант. Исто така се согласуваме да ја поднесеме целата потребна 

документација пред потпишувањето на договорот за подгрант. Во случај да не ја доставиме 

сета потребна документација, нашиот предлог за подгрант ќе биде дисквалификуван од 

финансирање. Свесни сме и ги информиравме нашите партнери дека ако нашата 

институција аплицира со неколку потпроекти (како главен барател или како партнер), 

ПЛРК може да ја финансира само нашата институција еднаш по повик, без оглед дали се 

пријавуваме како партнер или како главен барател. 

Ние, долупотпишаните, потврдуваме дека согласно со нашите сознанија и верувања, сите 

информации и документи содржани во овој целосен предлог за потпроект се точни и 

вистинити. Доколку се утврди дека некоја информација е неточна, погрешна односно 

наведува на погрешен пат, можеме да бидеме дисквалификувани од процесот на 

аплицирање и избор во согласност со прописите на ПЛРК. 

Раководител на субјектот      Потпис 

                  

                                                 
36 Сите предложени износи се претставени без ддв  
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ДЕЛ 1: Профил на барателот 

 

Основни информации за барателот  (Внесете ги информациите како што се во официјалните документи) 

 Број на потпроектот, само за ПЛРК 

1. 
Целосно правно име на барателот 

(Согласно решението за регистрација) 

 

2. Име на барателот (субјектот)  

3. 
Име на правниот застапник:(Директор, 

менаџер, градоначалник...) 

 

4. Адреса:  

5. Информации за контакт: 

Тел. Факс 

Моб. 

е-пошта: 

6. Веб-страница:  

7. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

8. 
Правен статус на субјектот (јавен субјект, 

акционерско друштво..) 

 

9. Регистрациски број:  

10. Даночен број:  

11. Основна дејност  

12. Број на вработени:  

13. 
Годишен обрт: 

Годишен буџет за 2018 година: 

 

14. Координатор на барателот на потпроектот: Име и позиција 

15. Информации за контакт: 
Тел: Моб. 

е-пошта: 

 

Табела 2. Основни информации за барателот   
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Се пополнува во случај на партнерство: 

 

Основни информации за партнерот 1 

 

1. Правно име на субјектот.  

2. Правен статус на субјектот  

3. Име на правниот застапник  

4. Адреса:  

5. Веб-страница на институцијата  

6. Информации за контакт: 

Тел Факс: 

Моб. 

Е-пошта 

7. Регистрациски број:  

8. Даночен број  

9. Основна дејност  

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. Улога во проектот 
Опишете ја улогата на вашата партнерска организација во овој 
потпроект . (Да се достави Договор за партнерство во Анекс) 

12. Годишен обрт:  

13. 
Во прилог, доставуваме договор за 

соработка. 37 
Да Не 

 

Табела 3. Основни информации за партнерот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

37 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 



Анекс 2  Инфраструктурни грантови  

167 

 

 

Основни информации за партнерот 2 

 

1. Правно име на субјектот.  

2. Правен статус на субјектот  

3. Име на правниот застапник  

4. Адреса:  

5. Веб-страница на институцијата  

6. Информации за контакт: 

Тел Факс: 

Моб. 

Е-пошта 

7. Регистрациски број:  

8. Даночен број  

9. Основна дејност  

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. Улога во проектот 
Опишете ја улогата на вашата партнерска организација во овој 

потпроект . (Да се достави Договор за партнерство во Анекс) 

12. Годишен обрт:  

13. 
Во прилог, доставуваме договор за 

соработка. 38 
Да Не 

 

Табела 4. Основни информации за партнерот 2. 

 

Во случај на повеќе партнери, Ве молиме додадете табели по потреба   

                                                 
38 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 
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Дел 2: Профил на потпроектот 

 

Основни информации за потпроектот 

 

1. Наслов на потпроект  

2. 
Водечки партнер (барател) во 

случај на партнерство 

 

3. Времетраење на потпроектот во - месеци 

4. 
Локација каде што ќе се 

спроведува потпроектот 

Дестинација/ општина/ конкретна локација   

5. Цел на потпроектот  

6. 

Проектот ќе се реализира во 

партнерство со друг субјект 

(јавен, приватен) 

Да Не 

7. 
Вкупен буџет за потпроектот 

(во ден.) 

 

 

Табела 5. Основни информации за потпроектот 
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Изберете го видот на недостаток што го разработува предложениот потпроект:  

 

A) неспецифични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот, поточно во том II, глава 2). Тие исто така се нарекуваат 

недостатоци на вкрстени дестинации, се јавуваат во повеќе дестинации и на 

национално ниво и вклучуваат:  

Недостаток 1 Ограничена култура на услуги 

Недостаток 2 Јакнење на капацитети и вештини на туристички водичи 

Недостаток 3 Неконзистентна култура на собирање отпад и управување со отпад 

Недостаток 4 Ограничен онлајн маркетинг и комуникации 

Недостаток 5 Патокази и попатни информации  

Недостаток 6 Крајпатна инфраструктура за посетители 

или 

Б) специфични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот за секоја од десетте дестинации) се утврдени за секоја дестинација 

во следниве категории: 

 

Недостаток 1 Капацитети за сместување и угостителство 

Недостаток 2 Активности и искуства 

Недостаток 3 Туристички атракции 

Недостаток 4 Градење капацитети 

Недостаток 5 Маркетинг, брендирање и пристап до информации 

Недостаток 6 Пристапност и инфраструктура
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Дестинации 

A) неспецифични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој на 

туризмот во земјата.39 Потпроектите кои ги разработуваат неспецифичните недостатоци на дестинациите може да земат во 

предвид повеќекратни дестинации или може да бидат национални. Во случај да аплицирате за А) неспецифични недостатоци 

на дестинации, во табела 6, обележете ги дестинациите40 каде што ќе се спроведува потпроектот. Ако е национално ниво, 

наведете го тоа. 

 
Дестинација/дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

  

Национална 
Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Обележете со Х 

Табела 6. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

 

 

 

 

                                                 
39Дестинациите беа одредени како приоритетни од Работната група што ја формираше Владата за време на креирањето на Проектот за локална и регионална 

конкурентност, користејќи методологија добиена од Светската Банка.  
40 Сите општини во Македонија имаат потенцијал да придонесат кон една или повеќе од наведените дестинации. Ве молиме прегледајте ја дефиницијата 

за дестинација во Прирачникот за грантови на стр. 4.  
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Б) специфични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој на 

туризмот во земјата. Во табела 7, обележете ја дестинацијата каде што ќе се спроведува потпроектот: 

 
Локација каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Обележете со Х 

Табела 7 . Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 
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1. КАПАЦИТЕТ НА БАРАТЕЛОТ 

Во овој дел, накусо опишете го релевантното искуство во спроведување на проект(и) со 

слични активности/обем и размер, со кое вашиот субјект придонесува во однос на 

успешното спроведување на предложениот потпроект. 

Претходно искуство во спроведување на проекти 

 

(најмногу 500 зборови) 

Набројте ги најважните, релевантни проекти што сте ги спровеле, накусо опишете го проектот во смисла 

на вид на проект, големина, обем и размер и наведете ги постигнатите резултати од спроведените 

проекти41.(најмногу 500 зборови) 

 

 

 

Табела 8. Претходно искуство во спроведување на проекти 

Наведете податоци за избраниот/назначениот Координатор на потпроектот и 

нејзиното/неговото релевантно искуство во однос на успешното спроведување на 

предложениот потпроект. 

Капацитет на координаторот на потпроектот 

 

Име, позиција и кратка биографија42 (да се достави во прилог и на македонски и на англиски јазик) на 

предложениот Координатор на проектот или, во случај на партнерство, име, позиција и кратка биографија 

(во прилог) на избраниот Главен координатор. Наведете 3-5 најсложени, релевантни проекти кои ги 

спровел/а, како и краток опис, обем, резултати и референтна листа и опис на неговата/нејзината улога 

(најмногу 500 зборови) 

 

 

 

Табела 9. Капацитет на координаторот на потпроектот 

 

 

Транспарентност 

 

Дали сте ги објавиле финансиските извештаи за изминатите две години? Ако да, доставете копија од 

извештаите или пак линк до веб- страницата каде што се објавени (најмногу 500 зборови). 

 

 

 

 

 

Табела 10. Транспарентност 

                                                 

41 Приложете референтна листа 

42 Приложете кратка биографија  
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Партнерство 

 

Во случај предлогот за потпроект да се доставува во партнерство, објаснете ја улогата на партнерите во 

спроведувањето на потпроектот, односно како тие ќе додадат вредност на предлогот (најмногу 300 

зборови) 

 

 

 

 

 

Табела 11. Партнерство 

 

2. РЕЛЕВАНТНОСТ 

Во овој дел наведете детален опис на предложениот потпроект. Треба јасно да ја објасните 

целта на предложениот потпроект и како истиот е во согласност со целта на повикот. 

Наведениот опис на активностите мора да кореспондира со дадената техничка 

документација и да биде усогласен со извештаите за Оцена на животната средина (ОЖССА, 

ПЖССА и листата за проверка на ПУЖС). 

Опис на потпроектот  

 

1. Опишете ги главните проблеми/прашања кои ќе бидат опфатени со потпроектот; (Опис на тековната 

состојба) 

2. Севкупна цел на предложениот потпроект; 

3. Опишете ги недостатоците (од плановите за развој за специфични или неспецифични недостатоци на 

дестинации) кои ги разработува потпроектот;  

4. Јасно прикажете како вашиот потпроект ќе ги надмине недостатоците од плановите за развој, кој 

недостаток го адресира и како; 

5. Опишете ја конкретната локација на потпроектот; 

    5.1. Опишете го туристичкиот потенцијал и подготвеноста на локацијата (постоечка или нова атракција 

/ производ / подрачје) и можноста за привлекување посетители 

     5.2 Опишете го местото на локацијата (достапност, видливост и близина на туристичките ресурси, 

услуги или друга инфраструктура) 

     5.3 Опишете ја основата на атракцијата на пошироката дестинација и како развојот на оваа локација ќе 

придонесе за пораст и задржување на посетителите. 

6. Опишете кои приоритетни пазарни сегменти наведени во планот за специфични недостатоци на 

дестинации ќе можете да ги привлечете и како? Кои се веројатните корисници на 

објектот/услугата/локацијата? 

Најмногу 1200 зборови  

 

 

 

Табела 12. Опис на потпроектот 
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Техничка издржаност 

 

Потпроектот е во согласност со ДУП / ГУП Да Не 

Техничка документација 

Наведете ги сите потребни документи за спроведување на 

предложениот потпроект (приложете копија од сите 

документи кои ги имате, како прилог 8) 

Градежна дозвола Да Не 

Дозвола од релевантните институции во случај 

на обнова на објекти од културно и 

археолошко значење. 

Да Не 

Други дозволи од релевантни институции Да Не 

Сопственост – Форма на земјишен имот, 

парцела каде што ќе се спроведе проектот 

(доставете копија од документацијата) 

Да Не 

 

Табела 13 Техничка издржаност 
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ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

Времетраењето на активностите е најмногу 12 месеци за ваков вид на грантови. 

На барателите им се препорачува да го засноваат проценетото времетраење за секоја активност и вкупниот период на најверојатното/реално 

времетраење, врз релевантното искуство со спроведување на слични активности, а не на најкраткото можно времетраење со тоа што ќе ги 

земат предвид сите релевантни фактори кои би можеле да влијаат врз распоредот на спроведувањето. 

Активностите наведени во планот за спроведување треба да одговараат на активностите опишани во барањето. Сите меѓувремени периоди, 

кога нема активности, треба да бидат вклучени во акцискиот план и влегуваат во пресметката на вкупното проценето времетраење на активноста. 

Планот за спроведување треба да биде доволно детален за да даде преглед на секоја активност. Изберете конкретни и мерливи показатели со кои 

ќе биде опфатено постигнувањето на резултатите на проектот. Овие показатели ќе бидат основа за мониторингот и евалуацијата. 

Предлог план за спроведување 

Задача 

бр. 
Опис на активноста/задачите 

Тело за 

спроведување 

Датум на 

започнување 

Датум за 

завршување 
Корисник 

Очекувани 

резултати 

 

1 
 

 

    Пример: зголемување на 

продажбата за 10% 

2 
 

 

    Зголемување на бројот на 

работни 

места 

3 
 

 

     

4 
 

 

    (може да споите полиња ако 

неколку задачи водат до еден 

резултат) 

 

Табела 14. предлог план за спроведување 
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3. ОЧЕКУВАНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПОТПРОЕКТОТ 

Влијанија на дестинацијата  

 

Објаснете какви ќе бидат влијанијата на дестинацијата врз туризмот од предложениот потпроект. Образложете кои 

се очекуваните исходи за дестинацијата од спроведувањето на предложените потпроекти и како ќе придонесат за 

постигнување на севкупните цели од плановите за развој. Набројте ги очекуваните влијанија за дестинацијата од 

гледна точка на: економски, социо-културни и влијанија врз животната средина по спроведувањето на потпроектот.  

(најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 15. Влијанија на дестинацијата 

 

Очекувани исходи од потпроектот 

 

1. Зголемен број на туристи 
Објаснете како вашиот потпроект ќе придонесе за зголемување на бројот 

на туристи. Наведете проценета бројка (директно и индиректно) 

2. 
Зголемен број на туристички 

ноќевања 

Објаснете како вашиот потпроект и предложените активности ќе водат кон 

зголемување на бројот на ноќевања. Ако да, објаснете како планирате да го 

зголемите бројот на ноќевања и наведете проценета бројка (директно и 

индиректно) 

3. Бизнис поврзувања 

Како планирате да ги стимулирате бизнис поврзувањата во дестинацијата 

(потпроектот ќе стимулира развој на партнерства, синергии со приватниот 

сектор итн.) 

4. 

Потпроектот ќе привлече 

понатамошни инвестиции во 

приватниот сектор 

Објаснете дали вашиот предлог за потпроект ќе придонесе за привлекување 

на инвестиции во приватниот сектор и ако да, детално опишете како. 

5. Создавање на работни места 

Опишете дали вашиот предлог за потпроект ќе доведе до отварање на нови 

работни места (набројте ги сите видови на очекувани нови работни места 

(скратено работно време, полно работно време, сезонски) 

 

 

Табела 16. Очекувани исходи од потпроектот 
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4. БУЏЕТ И ФИНАНСИИ (ЗАБЕЛЕШКА: ВО СЛУЧАЈ НА ДОБИВАЊЕ НА 

ПОДГРАНТОТ, ПОТПРОЕКТОТ ЌЕ БИДЕ ОСЛОБОДЕН ОД ДДВ И 

СПОРЕД ТОА СИТЕ СТАВКИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИОТ БУЏЕТ ТРЕБА ДА 

БИДАТ ПРИКАЖАНИ БЕЗ ДДВ) 

Буџет на потпроектот 

 

 Име на потпроектот: 
Буџет 

  
Износ (во ден. без 

ДДВ) 

     % 

I Буџет на потпроектот       100% 

    

II Износ побаран од ПЛРК 
           % 

    

III. Придонес на барателот:       Вкупно       Вкупно % 

1. 

Сопствен придонес: 

   Парични средства: 

   Непарични средства: 

       Вкупно 

      

      

       Вкупно % 

      % 

      % 

2. 

Придонес од партнер 1 

   Парични средства: 

   Непарични средства: 

      

      

      

      % 

      % 

      % 

3. 

Придонес од партнер 2 

   Парични средства: 

   Непарични средства: 

      

      

      % 

      % 

      % 

4. 
Друго (пр. Други донатори 

итн.)______________________ 

            % 

 

Табела 17 Буџет на потпроектот 
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Детален предлог за буџет 

Подолу наведениот образец за буџет и неговите компоненти е претставен во excel и е 

наменет да послужи како пример да ви помогне при составувањето на деталниот предлог 

за буџет. Додадете ги сите дополнителни ставки на трошоци потребни за спроведување 

на потпроектот и образложете го секој елемент на трошоците. Во ваш најдобар интерес 

е да составите реален и економичен буџет со единични цени кои се засновани на 

реалните пазарни цени. Откако ќе ги пополните сите податоци во полињата, внесете ги 

во табелите подолу. 

 

Budget 

infrastructure.xlsx
 

Ве молиме пополнете ја excel табелата Буџет 
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Кофинансирање 

 

Вид на кофинансирање (наведете го износот) 

Непарични средства*   ________________________________________________________________                      

Парични средства __________________________ден. 

Парични средства и непарични средства ___________________________________________________________ 

 

*Ако да, пополнете го образецот за непарични придонеси, во прилог 2. За потпроектите кои ќе бидат избрани 

за финансирање, потребно е да се ангажира овластен проценител за да ја процени вредноста на непаричниот 

придонес. 

 

 

 

 

 

Табела 18. Кофинансирање 

 

Детали за потпроектот 

 

Дали предложениот потпроект е дел од друг поголем проект? Да Не 

Ако да, накратко објаснете го поголемиот проект (од колку фази е составен)? Дали предложениот потпроект 

ќе функционира независно по неговото завршување? Дали сметате дека можете успешно да го спроведете 

потпроектот со горенаведениот буџет? 

Дали сте побарале финансирање од други институции/донаторски организации?  Да Не 

 

Ако да, наведете повеќе детали (организација, време на аплицирање, побаран износ, активности) 

 

 

 

 

 

 

Табела 19. Двојно кофинансирање  
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5. ОДРЖЛИВОСТ 

 

Одржливост  

 

Опишете како планирате да управувате со резултатите од потпроектот и да обезбедите одржливост на 

резултатите од потпроектот по неговото завршување? Изгответе оперативен план и план за одржување при 

што истиот ќе вклучува одговори на следниве прашања: 

• Како ќе се користат резултатите на потпроектот? Кои активности се предвидени да се спроведат со 

користењето на резултатите од потпроектот? Кој ќе биде одговорен за управување со објектите по 

нивната обнова /рехабилитација/реновирање (самиот барател или пак ќе биде ангажирано трето лице)? 

Во случај на ангажирање на трето лице, образложете како ова трето лице ќе биде избрано и 

ангажирано. Која е предложената временска рамка за избор, каков ќе биде правниот договор помеѓу 

субјектот и третото лице (т.е. како ќе се формализира ангажманот односно вклученоста на третото 

лице) итн. Кој и како ќе му плати на третото лице за одржувањето? Кој е проценетиот буџет/трошоците 

за одржување? 

• Ако одржувањето е обврска на барателот, ве молиме кажете колку луѓе и кој ќе биде одговорен за 

одржување на објектот. Дали вашиот субјект има квалификуван персонал кој може да ја води 

локацијата и да обезбеди соодветно одржување на истата или пак планирате да вработите 

дополнителен персонал со потребните квалификации? Дали овие луѓе ќе бидат дел од субјектот или 

пак ќе бидат ангажирани како надворешни соработници? Кој ќе биде одговорен за нивниот избор, 

вклучувајќи ја тука и подготовката на проектната задача и процесот на избор? Од кој буџет ќе се 

финансира ваквиот персонал? 

• Дали одржувањето бара посебна опрема, дали вашата организација ја поседува таа опрема? Ако не, 

дали имате капацитет да купите и да управувате со потребната опрема? 

• Доставете копија од одлуката на советот на општината односно друга институција (за распределба на 

буџетот) која ќе биде одговорна за одржување на објектите по нивната реконструкција, доколку се 

додели подгрантот и се спроведе потпроектот 

• Доставете приближна годишна пресметка на идните трошоци за одржување на објектот, вклучувајќи 

и персонал, опрема, добавувачи/материјални трошоци итн. 

 

Табела 20. Одржливост 
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ДЕЛ 3: ТАБЕЛА ЗА АНАЛИЗА НА РИЗИЦИ 

Опишете ги потенцијалните ризици што би можеле да се случат за време на 

спроведувањето на проектот и по неговото завршување. Исто така, опишете ги мерките 

за ублажување на предвидените ризици што би ги преземале. Додадете нови редови под 

секоја категорија на ризик, ако е потребно. 

Анализа на ризици 

 

Категорија 

на ризик 

Потенцијален ризик 

(наративен опис) 

Потенцијално 

негативно влијание 

(1-5, 1 е најниско и 5 

е нависоко) 

Мерки за 

ублажување 

(наративен 

опис) 

Мерки за 

ублажување 

(наративен 

опис) 

1. Технолошки ризици    

2. Пазарни ризици    

3. Правни ризици    

4. Управни ризици    

5. Партнерски ризици    

6. Еколошки ризици    

7. Други (политички итн.) 
Додајте редови ако е 

потребно  

  

 

Табела 21.  Анализа на ризици 
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ДЕЛ 4: ПЛАН ЗА НАБАВКИ 

Пример за Поедноставен план за набавки 

Поедноставен план за набавки 

Реф 

бр. 
Опис на договорот 

Проценети 

трошоци 

(денари) без 

ДДВ 

Очекуван 

датум на 

потпишувањ

е на 

договорот 

Очекуван 

датум на 

завршување 

на договорот 

Конкурентно или 

директно 

склучување 

договори/еден 

извор 

1      

2      

3      

4      

5      

6 Додајте редови ако 

е потребно 
   

 

 
Табела 22. Поедноставен план за набавки 

 

Средствата за грант наменети за спроведување на Проектот за локална и регионална 

конкурентност (ПЛРК) НЕ се обезбедени за плаќање на трошоци за данок на додадена 

вредност (ДДВ), сите даноци, увозни давачки и акцизи за увезени стоки. 
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ДЕЛ 5: ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

5.1 . Образец на планот за управување со животната средина 

Планот за управување со животната средина (ПУЖС) на проектот се состои од низа 

мерки за ублажување, мониторинг и институциски мерки кои треба да се преземат за 

време на спроведувањето и работењето, со цел да се отстранат, надоместат или намалат 

влијанијата врз животната средина и социјалните влијанија, на прифатливо ниво. Планот 

исто така ги вклучува и активностите потребни за спроведување на овие мерки. 

Плановите за управување суштински елементи од извештаите за ОЖС за проекти од А 

категорија. За голем дел од проектите од Б категорија, ОЖС може да се сведе само на 

план за управување. За да се подготви еден план за управување, примателот и неговиот 

тим за подготовка на ОЖС (а) утврдуваат група одговори на потенцијално штетните 

влијанија, (б) утврдуваат услови со што ќе се обезбеди делотворно и навремено 

спроведување на таквите одговори, и (в) го опишуваат начинот на кој ќе се исполнат 

овие услови. 

Поконкретно, ПУЖС ги вклучува следниве компоненти: 

Ублажување 

Во ПУЖС се утврдуваат изводливи и економични мерки кои може да ги намалат 

потенцијално значајно штетните влијанија врз животната средина и истите да ги сведат 

на прифатливи нивоа. Планот вклучува мерки за надоместување доколку мерките за 

ублажување не се изводливи, економични односно доволни. Поконкретно ПУЖС: 

a) Ги утврдува и резимира сите очекувани значајни штетни влијанија врз 

животната средина (вклучувајќи ги и оние кои вклучуваат домородно 

население или принудно раселување); 

b) Ја опишува, со технички детали, секоја мерка за ублажување, вклучувајќи го 

и видот на влијание на кое се однесува, како и условите под кои таквата мерка 

е потребна (пр. постојано или пак во случај на непредвидени настани), заедно 

со проектите, описите на опремата и оперативните постапки, во зависност од 

потребите; 

c) Ги проценува сите потенцијални влијанија врз животната средина, како 

резултат  на овие мерки; и 

d) Обезбедува врски со сите други планови за ублажување (пр. за принудно 

раселување, домородно население, или имот од културно значење) потребни 

за проектот. 

Мониторинг 

Мониторингот на животната средина во текот на спроведувањето на на проектот дава 

информации за клучните аспекти на животната средина на проектот, особено 

влијанијата на проектот врз животната средина и делотворноста на мерките за 
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ублажување. Ваквите информации му овозможуваат на примателот и на Банката да го 

евалуираат успехот на ублажувањето, како дел од надзорот на проектот и овозможува 

преземање на корективни мерки активности кога има потреба. Според тоа, ПУЖС ги 

утврдува целите на мониторингот, како и видот на мониторинг и прави поврзување со 

влијанијата оценети во извештајот за ОЖС и мерките за ублажување опишани во ПУЖС. 

Поконкретно, во делот за мониторинг на ПУЖС е даден (а) конкретен опис и технички 

детали за мерките за мониторинг, вклучувајќи ги и параметрите кои треба да се измерат, 

методите кои ќе се користат, локациите за земање примероци, зачестеноста на мерењата, 

границите за откривање (таму каде што е соодветно) и дефиниција на праговите кои ја 

сигнализираат потребата за корективни мерки и (б) постапки за мониторинг и 

известување (i) за да се обезбеди рано откривање на условите кои наметнуваат потреба 

од мерки за ублажување и (ii) за да се обезбедат информации за напредокот и 

резултатите од ублажувањето. 

Распоред на спроведувањето и процена на трошоците 

За сите три аспекти (ублажување, мониторинг и развој на капацитети) ПУЖС содржи (a) 

распоред на спроведувањето на мерките кои треба да се спроведат како дел од проектот, 

каде што се прикажани фазите и координацијата со севкупните планови за спроведување 

на проектот и (б) процени на капиталните и оперативните трошоци и изворите на 

средства за спроведување на ПУЖС. Овие бројки се исто така интегрирани во табелите 

со вкупните трошоци на проектот. 
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План за ублажување 

Фаза на изградба – план за ублажување  

Активност 

Очекувани 

влијанија врз 

животната 

средина 

Предложена 

мерка за 

ублажување 

Одговорност за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Период за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Трошок поврзан 

со спроведување 

на мерката за 

ублажување 

1.      

2.      

…      

Оперативна фаза 

1.      

2.      

… 
Додајте редови 

ако е потребно 
   

 

 

Табела 23. План за ублажување 

 

План за мониторинг 

Фаза на изградба план за мониторинг  

Кој 

Параметар 

треба да се 

мониторира? 

Каде 

Треба да се 

мониторира 

тој 

параметар? 

Како 

Треба да се 

следи тој 

параметар 

(што 

треба да се 

мониторир

а и како)? 

Кога 

Треба да се 

мониторира 

тој 

параметар 

(време и 

зачестеност) 

Од кого 

Треба тој 

параметар да 

се мониторира 

(одговорност)? 

Колкав 

е трошокот 

поврзан со 

спроведувањето 

на мониторингот 

1.      

2.      

…      

Оперативна фаза 

1.      

2.      

… 

Додајте 

редови ако е 

потребно 

 

   

 

Табела 24 План за мониторинг 
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5.2 Образец за Листата за проверка за планот за управување со животната 

средина 

Листата за проверка се состои од текстуален дел и табеларен формат. Текстуалниот дел 

треба да содржи (организирано во глави): 

a) Краток вовед на проектот 

b) Преглед на влијанијата 

c) Образложена цел на листата за проверка за ПУЖС, услови за 

обелоденување 

d) Образложено барање за листата за проверка за ПУЖС, 

e) Опис на постапките за мониторинг и известување и распределба на 

одговорноста 

Табеларниот дел од листата за проверка на ПУЖС се состои од три дела кои треба да 

бидат разработени во РУЖС: 

Дел 1  содржи описен дел каде се опишани спецификите на проектот во смисла 

на физичка локација, институциски и законодавни аспекти, опис на 

проектот, како и потребата за програма за градење на капацитети и опис 

на процесот на јавни расправи. Овој дел може да биде најмногу две 

страници долг. Ако е потребно, може да се приложат и прилози со 

дополнителни информации (види Дел 1 подолу). 

Дел 2  вклучува скрининг на социјалните аспекти и животната средина со 

едноставен Да/Не формат, по којшто следат мерките за ублажување за 

секоја активност посебно. Ако некоја активност/проблем се означи со 

„да“, треба се појавува референца на соодветниот дел од рамковниот план 

за управување со животната средина со експлицитно формулирани мерки 

за управување со животната средина и мерки за ублажување на влијанијата 

(види Дел 2 подолу). 

Дел 3 е план за мониторинг на активностите за време на изградбата и 

спроведување на проектот. Го задржува истиот формат како и 

стандардните ПУЖС на Светска банка. Намерата на оваа листа за проверка 

е Дел 2 и Дел 3 да се вклучат во тендерската документација за изведувачи 

кои се оценуваат врз основа на предложените цели и заедно со тоа да се 

обезбеди разумна контрола на процесот на работа (види Дел 3 подолу). 
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дел 1: Институциски и административни аспекти 

 

Земја  

Име на потпроектот  

Обем на потпроектот и конкретни 

активности 
 

Институциска поставеност 

(Име и контакти) 

Управување со проектот* 

 
 

 

Имплементациска поставеност 

(Име и контакти) 
Надзор ** 

   

Опис на локацијата 

Име на локацијата  

Опис на локацијата 
 Анекс 1: Информации за локацијата 

(Слики од локацијата) Д [ ]            Н[ ] 

Кој е сопственик на земјиштето?  

Географски опис  

Законодавство 

Утврдување на националните и 

локалните законски Прописи и 

дозволи кои се однесуваат на 

активностите на потпроектот 

 

Јавна расправа 

Наведете кога/ каде се одржал 

процесот на јавна расправа и какви 

забелешки дале учесниците на 

расправата 

 

Градење институциски капацитети 

Дали се предвидува градење на 

капацитет? 

[  ] Н или [ ]Д ако Да, во анекс 2 се дадени информациите за 

градењето на капацитетите 

 

Табела 25. Институциски и административни аспекти 
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Дел 2: скрининг на социјалните аспекти и животната средина 

Дали активноста 

на локацијата ќе 

вклучува некои 

од следниве 

работи: 

Активност Статус Дополнителни референци 

A. Рехабилитација на објект [ ] Да  [] Не Види дел Б подолу 

B. Нова градба [  ] Да  [ ] Не Види дел Б подолу 

C. Индивидуален систем за пречистување на 

отпадни води 

[ ] Да  [  ] Не Види дел В подолу 

D. Историски објекти и области [  ] Да  [ ] Не [  ] Можно  Види дел Г подолу 

E. Откуп на земјиште
43

 [ ] Да  [] Не Види дел Д подолу 

F. Опасни или токсични материјали44 [  ] Да  [ ] Не Види дел Ѓ подолу 

G. Влијанија врз шумите и/или заштитните 

подрачја 

[ ] Да  [ ] Не Види дел Е подолу 

H. Управување со медицински отпад [ ] Да  [ ] Не Види дел Ж подолу 

I. Сообраќај и безбедност на пешаци [ ] Да  [ ] Не Види дел З подолу 

 

Табела 26. скрининг на социјалните аспекти и животната средина 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Откуп на земјиште вклучува раселување на луѓе, промена на стилот на живот, навлегување во приватен имот односно земјиште кое се купува/пренесува што пак има влијание врз луѓето кои живеат 

и/или кои незаконски престојуваат и/или вршат дејност (киосци) на земјиштето кое се откупува. 

44 Токсични/опасни материјали вклучуваат, но не се ограничуваат на азбест, токсични бои, отстранување на оловни бои итн. 
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Активност Параметар Листа за проверка на мерките за ублажување 

 

А. Општи услови 
Известување и безбедност на 

работниците 

 

Б. Општа 

рехабилитација и/или 

градежни активности 

Квалитет на воздухот  

Бучава  

Квалитет на вода  

Управување со отпад  

В. Индивидуален 

систем за 

пречистување на вода 

Квалитет на вода 

 

Г. Историски објекти Културно наследство  

Д. Откуп на земјиште План/рамка за откуп на земјиште  

Ѓ. Токсични 

материјали 

Управување со азбест  

Управување со токсичен / опасен 

отпад 

 

Е. Влијанија врз шуми 

и/или заштитни 

подрачја 

Заштита 

 

Ж. Отстранување на 

медицински отпад (не 

важи) 

Инфраструктура за управување со 

медицински отпад 

 

З. Сообраќај и 

безбедност на пешаци 

Непосредни и посредни опасности за 

јавниот сообраќај и пешаците поради 

градежните активности 

 

 

Табела 27 скрининг на социјалните аспекти и животната средина 
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Дел 3: план за мониторинг 

Фаза 
Кој (Параметар треба да 

се мониторира?) 

Каде 

(Треба да се 

мониторира 
параметарот) 

 

Како 

(Треба да се  

мониторира 

параметарот?) 

Кога 

(Дефинирајте колку 
често или постојано?) 

Зошто 

(Се мониторира 
параметарот?) 

Трошоци (Доколку 

вклучени буџетот 
проектот) 

Кој 

(Е одговорен за 
мониторинг?) 

В
о
 т

ек
о

т 
н

а 

ак
ти

в
н

о
ст

а 
за

 

п
о
д

г
о

т
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Табела 28. План за мониторинг Д3 
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Анекси 

 

Анекс 1 на листата за проверка на ПУЖС: Информации за локацијата (слики од 

локацијата) 

Анекс 2 на листата за проверка на ПУЖС вклучува информации за градење на 

капацитет 

*Управувањето со проектот подразбира а) инвеститор и б) изведувач, т.е. лицето 

одговорно за нарачување и спроведување на работите опфатени со листата за 

проверка на ПУЖС* 

** Надзорот над изведувачот се врши на две нивоа исто така: а) државен или 

регионален инспекторат со своите вообичаени надлежности да врши надзор над сите 

градежни работи и б) надзорен инженер, надлежен за конкретната локација. 

Надзорниот инженер може да биде лиценциран инженер (за поголеми работи) или лице 

овластено од страна на инвеститорот да врши надзор, т.е. некој кој проверува дали 

изградбата / рехабилитацијата се прави во согласност со проектот и поднесува 

извештај до инвеститорот. Ова обично е истото лице кое врши надзор над 

спроведување на листата за проверка на ПУЖС и обезбедува извештаи за 

усогласеност. 

Правен застапник на барателот:  

  

Потпис:  

 

Датум:  
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ИЗЈАВА ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ45 

 

 

 

  

Наслов на потпроектот  

Барател   

 

 

        

Доколку биде одобрен горенаведениот потпроект за кој се побарани средства во вид на 

подгрант од ПЛРК, изјавуваме дека (Име на субјектот) ги разгледа и ги прифати своите 

задачи и активности, наведени во целосното барање, се согласува да ги почитува 

принципите на добро партнерска пракса и да обезбеди ( сума од МКД без ДДВ) како свој 

придонес и/или од други извори, за буџетот на потпроектот.   

Освен тоа потврдуваме дека ниту еден дел од трошоците за активностите на потпроектот 

нема да бидат финансирани од страна на програмата на друг Донатор.  

       

   

 

 

________________________                                                                ____________________                                                                                           

Раководител на субјектот:                                                                                       Потпис      

 

 

   

(Датум) 

                                                 
45 Задолжителен документ 
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Образец за непаричен придонес 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис на барателот                                               Датум 

                                                 
46Доколку е избран, корисникот треба да добие официјална проценка на својот непаричниот придонес, 

проверена и потврдена од страна на лиценциран проценител (лиценцата ја издава комората на 

проценители на Република Македонија). Сите трошоци поврзани со оваа проценка ги покрива барателот. 

 

Образец за непаричен придонес 
 

Информации за барателот 

1. Правно име на барателот:  

2. Име на потпроектот:  

3. Адреса на корисникот: Адреса, Град, Поштенски број, Држава. 

4. Телефон:  
5. Е-пошта:  

Опфатени стоки и услуги 

6. Опис на опфатените стоки или 

услуги: 
 

 

 

 

 
7. Датум на непаричниот придонес:  
8. Сметководствена/пазарна вредност на 

придонесот: 

МКД 

9. Вредност утврдена од страна на 

овластен проценител46: 

МКД 

Ограничувања  
10. Дали постојат ограничувања во однос 

на користењето на овој придонес?: 
❑  Не 

❑  Да 

11. Ако да, какви се тие ограничувања?:  

 

Образец за непаричен придонес 
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Прилог 3:  Финансиски извештаи за 2016 и 2017 година  

Прилог 4: Одлука на раководното тело на барателот за кофинансирање (од општински 

совет, одбор на директори, управен одбор, итн. усвоена за одобрување на финансискиот 

придонес кон предложениот потпроект). 

Прилог 5: Планиран буџет на барателот за тековната година 

Прилог 6: Кратка биографија на Координаторот/главниот координатор на 

потпроектот  

Прилог 7: Договор за партнерство во случај на предлог доставен од повеќе субјекти 

со кој се регулира идната соработка помеѓу страните (во согласност со националните 

законски прописи); 

Прилог 8:  Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на 

предлогот за потпроект: 

• Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен предлог)  

• Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на користење 

поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

• Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни извештаи 

согласно со Законот за градење; (што треба да се достави во случај да се додели 

Подгрантот, најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант) 

• Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во предлогот (ако 

има, задолжителен за целосниот предлог); 

• Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита 

на културното наследство (да се достави во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант); 

• Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони (да се достават во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант); 
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Листа за проверка на целосниот предлог за потпроект 

1. Печатена копија Мак Анг 

1.1. Писмо за барање   

1.2. Профил на барателот   

1.3. Профил на потпроектот    

1.4. Капацитет на барателот за спроведување    

1.5. Релевантност   

1.5.1. План за спроведување 
  

1.6. Очекувано влијание 
  

1.7. Буџет и финансии 
  

1.8. Одржливост 
  

1.9. Анализа на ризици  
  

1.10 Документација за детална анализа на животната средина 
  

2. Електронска копија 
  

Прилог 1: Изјава за кофинансирање 
  

Прилог 2: Образец за придонес на непарични средства (доколку е потребно) 
  

Прилог 3: Документи за да се потврди финансиската транспарентност и 

одговорност 

 

Прилог 4: Одлука на раководното тело на барателот за кофинансирање 
 

Прилог 5: Планиран буџет на барателот за тековната година 
 

Прилог 6: Кратка биографија на координаторот/главниот координатор на 

потпроектот  

Мак Анг 

Прилог 7: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти 
 

Прилог 8: Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на 

предлогот за потпроект: 

 

8.1 Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен 

предлог) ; 

 

8.2 Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на 

користење поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

 

8.3 Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни извештаи 

согласно со Законот за градење 

 

8.4 Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во 

предлогот  

 

8.5 Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за 

заштита на културното наследство 

 

8.6. Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни 

дозволи согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното 

наследство и други применливи закони  

 

 

Табела Листа за проверка  

 

ПЛРК го задржува правото да ги дисквалификува сите 

некомплетни и ненавремено доставени апликации  
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АНЕКС 3 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ ПОТПРОЕКТ 

ПОДГРАНТОВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ОД ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР 

И ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЗА ОБУКА/ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПОДОБРЕНА ИСПОРАКА НА ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ И 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ ВЛИЈАНИЈА (ГРАНТОВИ ЗА 

ПОВРЗУВАЊА И ИНОВАЦИИ) 

 

 

Име на потпроектот  

Барател  

 

 

 

 

 

Скопје, 2018година
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БАРАЊЕ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ ПОТПРОЕКТ 
Подгрантови за организации од туристичкиот сектор, образовни установи и центрите 

за обука        

Датум:    

До: Единицата за спроведување на проектот за ЛРК 

По разгледувањето на поканата за доставување на целосни предлози и упатствата за 

поднесување на предлогот за подгрант во рамките на ПЛРК, во прилог на ова писмо го 

доставуваме нашиот предлог до ПЛРК: 

Основни податоци  

 

1. Износ на побаран подгрант (во денари)47  

2. Предложен износ на кофинансирање (во денари)  

3. Процент на наш придонес од побараниот подгрант:  

4. Вкупен износ на потпроектот (1+2):  

 

Табела 1. Основни податоци  

Ако биде избран нашиот проект, преземаме обврска да го спроведеме предлогот 

придржувајќи се кон предложената содржина и во согласност со одредбите предвидени 

во договорот за подгрант. Исто така се согласуваме да ја поднесеме целата потребна 

документација пред потпишувањето на договорот за подгрант. Во случај да не ја 

доставиме сета потребна документација, нашиот предлог за подгрант ќе биде 

дисквалификуван од финансирање. Свесни сме и ги информиравме нашите партнери 

дека ако нашата институција аплицира со неколку потпроекти (како главен барател или 

како партнер), ПЛРК може да ја финансира само нашата институција еднаш по повик, 

без оглед дали се пријавуваме како партнер или како главен барател. 

Ние, долупотпишаните, потврдуваме дека согласно со нашите сознанија и верувања, 

сите информации и документи содржани во овој целосен предлог за потпроект се точни 

и вистинити. Доколку се утврди дека некоја информација е неточна, погрешна односно 

наведува на погрешен пат, можеме да бидеме дисквалификувани од процесот на 

аплицирање и избор во согласност со прописите на ПЛРК. 

 

 

________________________                                                                ____________________                                                                                           

Раководител на субјектот:                                                                                       Потпис      

 

                                                 
47 Сите предложени износи се претставени без ддв  



Анекс 3  Грантови за поврзувања и иновации 

 

198 

 

ДЕЛ 1: Профил на барателот 

 

Основни информации за барателот  (Внесете ги информациите како што се во официјалните документи) 

 Број на потпроектот, само за ПЛРК 

1. 
Целосно правно име на барателот 

(Согласно решението за регистрација) 

 

2. Име на барателот (субјектот)  

3. Име на правниот застапник:  

4. Адреса:  

5. Информации за контакт: 

Тел. Факс 

Моб. 

е-пошта: 

6. Веб-страница:  

7. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

8. 
Правен статус на субјектот (јавен субјект, 

акционерско друштво) 

 

9. Регистрациски број:  

10. Даночен број:  

11. Основна дејност  

12. Број на вработени:  

13. 
Годишен обрт: 

Годишен буџет за 2017 година: 

 

14. Координатор на барателот на потпроектот: Име и позиција 

15. Информации за контакт: 

Тел: 

Моб. 

е-пошта: 

 

Табела 2. Основни информации за барателот   
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Се пополнува само во случај на партнерство: 

Основни информации за партнерот 1 

 

1. Правно име на субјектот.  

2. Правен статус на субјектот  

3. 
Име на правниот застапник (Директор, 

менаџер) 

 

4. Адреса:  

5. Веб-страница на институцијата  

6. Информации за контакт: 

Тел Факс: 

Моб. 

Е-пошта 

7. Регистрациски број:  

8. Даночен број  

9. Основна дејност  

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. Улога во проектот 

Опишете ја улогата на вашата партнерска 

организација во овој потпроект . (Да се достави 

Договор за партнерство во Анекс) 

12. Годишен обрт:  

13. 
Во прилог, доставуваме договор за 

соработка. 48 
Да Не 

 

Табела 3. Основни информации за партнерот 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 



Анекс 3  Грантови за поврзувања и иновации 

 

200 

 

 

Да се потполни, само во случај на партнерство: 

 

Основни информации за партнерот 2 

 

1. Правно име на субјектот.  

2. Правен статус на субјектот  

3. Име на правниот застапник  

4. Адреса:  

5. Веб-страница на институцијата  

6. Информации за контакт: 

Тел Факс: 

Моб. 

Е-пошта 

7. Регистрациски број:  

8. Даночен број  

9. Основна дејност  

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. Улога во проектот 

Опишете ја улогата на вашата партнерска 

организација во овој потпроект . (Да се достави 

Договор за партнерство во Анекс) 

12. Годишен обрт:  

13. 
Во прилог, доставуваме договор за 

соработка. 49 
Да Не 

 

Табела 4. Основни информации за партнерот. 

 

Ве молиме додадете табели, доколку е потребно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 
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ДЕЛ 2: Профил на потпроектот 

 

Профил на потпроектот 

Основни информации за потпроектот 

 

1. Наслов на потпроект  

2. 
Водечки партнер (барател) во 

случај на партнерство 

 

3. Времетраење на потпроектот во - месеци 

4. 
Локација каде што ќе се 

спроведува потпроектот 

Дестинација/ општина/ конкретна локација   

5. Цел на потпроектот  

6. 
Проектот ќе се реализира во 

партнерство со друг субјект 
Да Не 

7. 
Вкупен буџет за потпроектот (во 

ден.) 

 

 

Табела 5. Основни информации за потпроектот 
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Ве молам изберете го видот на недостаток кој ќе биде опфатен со предложениот 

потпроект: 

А) неспецифични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот, поточно во том II, глава 2). Тие исто така се нарекуваат недостатоци 

на вкрстени дестинации, се јавуваат во повеќе дестинации и на национално ниво и 

вклучуваат:  

Недостаток 1 Ограничена култура на услуги 

Недостаток 2 Јакнење на капацитети и вештини на туристички водичи 

Недостаток 3 Неконзистентна култура на собирање отпад и управување со 

отпад 

Недостаток 4 Ограничен онлајн маркетинг и комуникации 

Недостаток 5 Патокази и попатни информации 

Недостаток 6 Крајпатна инфраструктура за посетители 

или 

Б) специфични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот за секоја од десетте дестинации) се утврдени за секоја дестинација во 

следниве категории: 

 

Недостаток 1 Капацитети за сместување и угостителство 

Недостаток 2 Активности и искуства 

Недостаток 3 Туристички атракции 

Недостаток 4 Градење капацитети 

Недостаток 5 Маркетинг, брендирање и пристап до информации 

Недостаток 6 Пристапност и инфраструктура 
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Дестинации 

А) неспецифични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој на туризмот 

во земјата.50 Потпроектите кои ги разработуваат неспецифичните недостатоци на дестинациите може да земат во предвид повеќекратни 

дестинации или може да бидат национални. Во случај да аплицирате за А) неспецифични недостатоци на дестинации, во табела 6, 

обележете ги дестинациите51 каде што ќе се спроведува потпроектот. Ако е национално ниво, наведете го тоа. 

 
Дестинација/дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

  

Национална 
Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

           

Обележете со Х 

Табела 6. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

                                                 
50Дестинациите беа одредени како приоритетни од Работната група што ја формираше Владата за време на креирањето на Проектот за локална и регионална конкурентност, користејќи 

методологија добиена од Светската Банка.  
51 Сите општини во Македонија имаат потенцијал да придонесат кон една или повеќе од наведените дестинации. Ве молиме прегледајте ја дефиницијата за 

дестинација во Прирачникот за грантови на стр. 4.  
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Б) специфични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој на туризмот во 

земјата. Во табела 7, обележете ја дестинацијата каде што ќе се спроведува потпроектот: 

 
Локација каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

          

Обележете со Х 

Табела 7. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 
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1. УПРАВУВАЊЕ СО ПОТПРОЕКТОТ 

Во овој дел, накусо опишете го релевантното искуство со кое вашиот субјект 

придонесува за успешна спроведување на предложениот проект.  

Претходно искуство во спроведување на проекти 

 

.  Набројте ги најважните, релевантни проекти што сте ги спровеле, накусо опишете го проектот во 

смисла на вид на проект, големина, обем и размер и наведете ги постигнатите резултати од 

спроведените проекти52. Ве молиме доставете референтна листа (најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 8. Претходно искуство во спроведување на проекти 

 

Наведете податоци за избраниот координатор на потпроектот и нејзиното/неговото 

релевантно искуство во однос на успешното спроведување на предложениот потпроект. 

Капацитет на координаторот на потпроектот 

 

Име, позиција и кратка биографија53 (да се достави во прилог и на македонски и на англиски јазик) на 

предложениот Координатор на проектот или, во случај на партнерство, име, позиција и кратка 

биографија (во прилог) на избраниот Главен координатор. Наведете 3-5 најсложени, релевантни 

проекти кои ги спровел/а, како и краток опис, обем, резултати и референтна листа и опис на 

неговата/нејзината улога. Доколку е потребно да се ангажира и дополнителен кадар, ве полиме наведете 

ги позициите и потребните квалификации (најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 9. Капацитет на координаторот на потпроектот 

 

Финансиска издржаност на барателот 

 

Наведете ја финансиската издржаност на вашата организација и доставете: 

➢ Финансиски извештај за последните 2 години или за последната година во случај на ново 

регистрирана непрофитна организација која има навршено 1 година постоење до датумот на 

поднесување на изразување на интерес за предог потпроекти 

➢ Финансиски извештај за последните 2 (две) години за даватели на услуги за 

обука/образование 

Во случај кога непрофитните организации имаат годишен обрт помал од 2500 евра, тие ќе треба да 

достават одлука дека се ослободени од обезбедување на финансиски извештаи; 

 

Табела 10. Финансиска издржаност на барателот 

 

                                                 

52 ПЛРК го задржува правото да ја провери референтната листа доставена од апликантот  

53 Приложете кратка биографија  
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Партнерство 

 

Во случај, предлогот потпроектот да се поднесува во партнерство, ве молиме објаснете ја улогата на 

партнерот во спроведувањето на потпроектот, како тие ќе додадат вредност на предлогот (финансиска 

помош, техничка експертиза, бизнис врски итн.). (максимум 300 зборови) 

 

Табела 11. Финансиска издржаност на барателот 
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2. РЕЛЕВАНТНОСТ 

Во овој дел наведете детален опис на предложениот потпроект. Треба јасно да ја 

објасните целта на предложениот потпроект и како истиот е во согласност со целта на 

повикот. Наведениот опис на активностите мора да кореспондира со дадената техничка 

документација и да биде усогласен со извештаите за Оцена на животната средина 

(ОЖССА, ПЖССА и листата за проверка на ПУЖС). 

Планови за развој  

 

1. Опишете ги главните проблеми/прашања кои ќе бидат опфатени со потпроектот; (Опис на 

тековната состојба) 

2. Севкупната цел на предложениот потпроект; 

3. Опишете ги недостатоците (или специфичните или неспецифичните недостатоци на 

дестинациите од плановите за развој на туризмот) кои ќе бидат опфатени со потпроектот 

4. Јасно прикажете како вашиот потпроект ќе ги надмине одредениот недостатокот/недостатоци 

од плановите за развој; 

А. За неспецифичните недостатоци, објаснете дали и како потпроектот би имал влијание врз повеќе 

дестинации;  

Б.За специфичните недостатоци, објаснете како потпроектот ќе допринесе кон привлекување на 

приортетните пазарни сегменти од плановите за развој; 

5. Опишете дали со потпроектот директно или индиректно ќе допринесете да се подобри  

искуството  на посетителите од приоритетните пазарни сегменти опишани во планот за специфичните 

недостатоци на дестинации. Кои се веројатните корисници на на потпроектот? 

6. Наведете ги очекуваните резултати. 

Најмногу 1500 зборови  

 

Табела 12. Опис на потпроектот 

 

 

Техничка издржаност Ве молиме проверете дали доставената техничка документација (ако е 

применливо) е во согласност со извешттаите за Оцена на животната средина (ОВЖССА, ПУЖССА и 

листата за проверка на ПУЖС). 

 

Треба да се прикаже севкупниот квалитет на проектот, неговите влијанија и целните групи, како и 

процена на очекуваните непосредни и посредни корисници. Планот на активности треба да биде јасно 

дефиниран со распределени ресурси за исполнување на секоја од наведените активности, очекувани 

резултати и временска рамка. Треба да прикажете логички тек на чекорите, со што ќе покажете дека 

сите работи кои треба да се случат се добро обмислени од тековниот момент сѐ до крајот на проектот. 

 

Најмногу 1200 зборови 

 

Табела 13 Опис на потпроектот 
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ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

Времетраењето на активностите е најмногу 12 месеци за ваков вид на грантови. 

На барателите им се препорачува да го засноваат проценетото времетраење за секоја активност и вкупниот период на најверојатното/реално времетраење, 

а не на најкраткото можно времетраење со тоа што ќе ги земат предвид сите релевантни фактори кои би можеле да влијаат врз распоредот на 

спроведувањето. 

Активностите наведени во планот за спроведување треба да одговараат на активностите опишани во барањето. Сите меѓувремени периоди, кога нема 

активности, треба да бидат вклучени во акцискиот план и влегуваат во пресметката на вкупното проценето времетраење на активноста. Планот за 

спроведување треба да биде доволно детален за да се даде преглед на секоја активност. Изберете конкретни и мерливи показатели со кои ќе биде опфатено 

постигнувањето на резултатите на проектот. Овие показатели ќе бидат основа за мониторингот и евалуацијата. 

Задача 

бр. 
Опис на активноста/задачите 

Тело за 

спроведување 

Датум на 

започнување 

Датум за 

завршување 
Корисник 

Очекувани 

резултати 

(може да споите 

полиња ако неколку 

задачи водат до еден 

резултат) 

1 

 

 

    Пример: зголемување 

на продажбата за 10% 

2 

 

 

    Зголемување на 

бројот на работни 

места 

3 

 

 

     

4 

 

 

     

 

Табела 14. Предлог план за спроведување 
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3. ОЧЕКУВАНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПОТПРОЕКТОТ 

Влијанија на дестинацијата  

 

Објаснете какви ќе бидат влијанијата на дестинацијата врз туризмот од предложениот потпроект. Образложете кои 

се очекуваните исходи за дестинацијата од спроведувањето на предложените потпроекти и како ќе придонесат за 

постигнување на севкупните цели од плановите за развој. Набројте ги очекуваните влијанија за дестинацијата од 

гледна точка на: економски, социо-културни и влијанија врз животната средина по спроведувањето на потпроектот.  

(најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 15. Влијанија на дестинацијата 

 

Очекувани исходи од потпроектот 

 

Зголемена потрошувачка на туристите 

Објаснете дали вашиот потпроект и предложените активности ќе 

водат кон зголемување на потрошувачката на туристите. Ако да, 

објаснете како планирате да го постигнете тоа. 

Зголемен број на туристи 

Објаснете дали вашиот потпроект со предложените активности 

од табелата за спроведување ќе води кон зголемен број на 

туристи. Ако да, објаснете како и наведете проценета бројка 

(директно и индиректно) 

Бизнис поврзувања 

Објаснете детално како планирате да ги стимулирате бизнис 

поврзувањата во дестинацијата со цел да има ефект на 

прелевање (зајакнување на деловната соработка, транфер на 

технологии, знаење, вештини, подобрување на деловни-

менаџмент практики) 

Иновации 
Објаснете до кој степен е овој предлог иновативен, дали нуди 

нешто ново во дестинацијата?  

Создавање на работни места 

Опишете дали вашиот потпроект ќе доведе до создавање на нови 

работни места (наведете ги сите видови на очекувани нови 

работни места (скратено работно време, полно работно време, 

сезонски) 

 

Табела 16. Очекувани исходи од потпроектот 
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4. БУЏЕТ И ФИНАНСИИ (БЕЛЕШКА: ВО СЛУЧАЈ НА ДОБИВАЊЕ НА 

ПОДГРАНТОТ, ПОТПРОЕКТОТ ЌЕ БИДЕ ОСЛОБОДЕН ОД ДДВ И 

СПОРЕД ТОА СИТЕ СТАВКИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИОТ БУЏЕТ ТРЕБА ДА 

БИДАТ ПРИКАЖАНИ БЕЗ ДДВ) 

 

Буџет на потпроектот 

 

 Име на потпроектот: Буџет 

  Износ (во денари 

без ДДВ) 

     % 

I Буџет на потпроектот       100% 

    

II Износ побаран од ПЛРК            % 

    

III. Придонес на барателот:       Вкупно       Вкупно % 

1. 
Сопствен придонес: 

   Парични средства: 

       Вкупно 

      

       Вкупно % 

      % 

2. 
Придонес од партнер 1 

   Парични средства: 

      

      

      % 

      % 

3. 
Придонес од партнер 2 

   Парични средства: 

      

      

      % 

      % 

4. Друго (пр. Други донатори)_________________             % 

 

Табела 17 Буџет на потпроектот 
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Детален предлог на буџетот 

Подолу наведениот буџетски образец и неговите компоненти е претставен во ексел и е 

наменет да послужи како пример кој ќе ви помогне при составувањето на деталниот 

предлог буџет. Прилагодете ги ставките на трошоци со содржината на вашиот 

потпроект, додадете ги сите дополнителни ставки на трошоци потребни за спроведување 

на потпроектот и образложете го секој трошок. Во ваш најдобар интерес е да составите 

реален и економичен буџет со единични цени кои се засновани на реалните пазарни 

цени. Кога ќе ги пополните сите податоци во полињата, внесете ги во табелите подолу. 

Budget 

associations.xlsx
 

 

 

Ве молиме пополнете ја excel табелата за Буџет 
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Резимиран преглед на буџетските ставки по партнер од проект 

   

 
Бр. Буџетска ставка 

Водечки 

партнер 1 
Партнер 2 Партнер 3 

1 
Буџетска 

ставка 1 
Тековни трошоци 

   

2 
Буџетска 

ставка 2 
Конференции, настани, итн. 

   

3. 
Буџетска 

ставка 3 
Активности за видливост 

   

4. 
Буџетска 

ставка 4 
Консултантски услуги 

   

5. 
Буџетска 

ставка 5 
Градежни работи 

   

6. 
Буџетска 

ставка 6 
Стоки / Неконсултантски услуги 

   

7. Вкупно    

8. % од Вкупно    

Вкупен буџет на предложен потпроект     

 

Табела 18. Резимиран преглед на буџетските ставки 

 

 

 

Кофинансирање  

 

Вид на кофинансирање (ве молиме наведете го износот)  

Парични средства __________________________ден. 

 

 

 

Табела 19. Кофинансирање 
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Детали за потпроектот  

 

Дали предложениот потпроект е дел од друг поголем проект? Да Не 

Ако да, накратко објаснете го поголемиот проект (од колку фази е составен)? Дали предложениот потпроект 

ќе функционира независно по неговото завршување? Дали сметате дека можете успешно да го спроведете 

потпроектот со горенаведениот буџет? 

Дали сте побарале финансирање од други институции /донаторски организации? Да Не 

Ако да, наведете повеќе детали (организација, време на аплицирање, побаран износ, активности) 

  

 

Табела 20. Детали за потпроектот 

 

5. ОДРЖЛИВОСТ 

Одржливост  

 

Опишете како планирате да управувате со резултатите од потпроектот и да обезбедите одржливост на 

резултатите од потпроектот по неговото завршување. Поконкретно образложете како планирате да го зачувате 

стекнатото знаење и како ова знаење понатаму ќе се реплицира (ако е применливо). Во зависност од 

предложената активност, дефинирајте го управувањето, персоналот и одржувањето на потпроектот по 

целосната исплата на подгрантот. Планот за одржливост треба да биде јасен, концизен и остварлив. (најмногу 

1000 зборови). 

 

 

Табела 21. Одржливост 
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ДЕЛ 3: Табела за анализа на ризици 

Опишете ги потенцијалните ризици кои би можеле да настанат за време на 

спроведувањето на проектот и по неговото завршување. Исто така, опишете ги мерките 

кои би ги преземале за ублажување на предвидените ризици. Додадете нови редови под 

секоја категорија на ризик ако е потребно. 
Анализа на ризици 

 

Категорија 

на ризик 

Потенцијален ризик 

(наративен опис) 

Потенцијално 

негативно влијание 

(1-5, 1 е најниско и 5 

е нависоко) 

Мерки за 

ублажување 

(наративен 

опис) 

Мерки за 

ублажување 

(наративен 

опис) 

1. Технолошки ризици    

2. Пазарни ризици    

3. Правни ризици    

4. Управни ризици    

5. Партнерски ризици    

6. Еколошки ризици    

7. Други (политички итн.) 
Додајте редови ако е 

потребно  

  

 

Табела 22.  Анализа на ризици 
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ДЕЛ 4: ПЛАН ЗА НАБАВКИ 

Поедноставен план за набавки 

Реф 

бр. 
Опис на договорот 

Проценети 

трошоци 

(денари) без 

ДДВ 

Очекуван 

датум на 

потпишување 

на договорот 

Очекуван 

датум на 

завршување 

на договорот 

Конкурентно или 

директно 

склучување 

договори/избор од 

еден добавувач 

      

      

      

      

 

Табела 23: Поедноставен план за набавка 

Средствата за грант наменети за спроведување на Проектот за локална и регионална 

конкурентност (ПЛРК) НЕ се обезбедени за плаќање на трошоци за данок на додадена 

вредност (ДДВ), сите даноци, увозни давачки и акцизи за увезени стоки. 
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ДЕЛ 5: ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

5.1 Образец на планот за управување со животната средина 

Планот за управување со животната средина (ПУЖС) на потпроектот се состои од низа 

мерки за ублажување, следење и институциски мерки кои треба да се преземат во текот 

на спроведувањето и работењето, со цел да се отстранат, надоместат односно намалат 

влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти, на прифатливо ниво. Планот 

исто така ги вклучува и активностите потребни за спроведување на овие мерки. 

Плановите за управување се еден од најзначајните елементи за извештаите за оцената на 

животната средина за проекти од А категорија. За голем дел од проектите од Б 

категорија, Оцената на животната средина може да се сведе само на план за управување. 

За да се подготви планот за управување, примателот и неговиот тим за Оцена на 

животната средина (а) утврдуваат група на одговори на потенцијално штетните 

влијанија, (б) утврдуваат услови со што ќе се обезбеди делотворно и навремено 

спроведување на таквите одговори, и (в) го опишуваат начинот на кој ќе се исполнат 

овие услови. 

Поконкретно, ПУЖС ги вклучува следниве компоненти: 

Ублажување 

2. Во ПУЖС се утврдуваат изводливи и економични мерки кои може да ги намалат 

потенцијално значајно штетните влијанија врз животната средина и истите да ги сведат 

на прифатливи нивоа. Планот вклучува мерки за надоместување доколку мерките за 

ублажување не се изводливи, економични односно доволни. Поконкретно ПУЖС: 

a) Ги утврдува и резимира сите очекувани значајни штетни влијанија врз животната 

средина (вклучувајќи ги и оние кои вклучуваат домородно население односно 

принудно раселување); 

b) Ја опишува, со технички детали, секоја мерка за ублажување, вклучувајќи го и 

видот  на влијание на кој се однесува, како и условите под кои таквата мерка е 

потребна (пр. постојано или пак во случај на непредвидени настани), заедно со 

проектите, описите на опремата и оперативните постапки, во зависност од 

потребите; 

c) Ги проценува сите потенцијални влијанија врз животната средина, како 

резултат на овие мерки и 

d) Обезбедува врски со сите други планови за ублажување (пр. за принудно 

раселување, домородно население, или имот од културно значење) потребни за 

проектот. 

 

 

Мониторинг 
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Мониторингот на животната средина во текот на спроведувањето на проектот дава 

информации за клучните аспекти на проектот за животната средина, особено за 

влијанијата на проектот врз животната средина и делотворноста на мерките за 

ублажување. Ваквите информации му овозможуваат на примателот и на Банката да го 

оценат успехот на ублажувањето, како дел од надзорот на проектот и овозможува 

преземање на поправни активности, ако има потреба. Според тоа, ПУЖС ги утврдува 

целите на мониторингот, како и видот на мониторинг и прави поврзување со влијанијата 

оценети во извештајот на оцена на животната средина и мерките за ублажување 

опишани во ПУЖС. Поконкретно, во делот за мониторинг на ПУЖС е даден (а) 

конкретен опис и технички детали за мерките за мониторинг, вклучувајќи ги и 

параметрите кои треба да се измерат, методите кои ќе се користат, локациите за земање 

примероци, зачестеноста на мерењата, границите за откривање (таму каде што е 

соодветно) и дефиниција на праговите кои ја сигнализираат потребата за корективни 

мерки и (б) постапки за мониторинг и известување (i) за да се обезбеди рано откривање 

на условите кои наметнуваат потреба од мерки за ублажување и (ii) за да се обезбедат 

информации за напредокот и резултатите од ублажувањето. 

Распоред на спроведувањето и проценка на трошоците 

За сите три аспекти (ублажување, мониторинг и развој на капацитети) ПУЖС обезбедува 

(a) распоред на спроведувањето на мерките кои треба да се спроведат како дел од 

проектот, каде што се прикажани фазите и координацијата со севкупните планови за 

имплементација на проектот и (б) процени на капиталните и оперативните трошоци и 

изворите на средства за спроведување на ПУЖС. Овие бројки се исто така интегрирани 

во табелите со вкупните трошоци на проектот. 

План за ублажување 

Фаза на изградба – план за ублажување 

Активност 

Очекувани 

влијанија врз 

животната 

средина 

Предложена 

мерка за 

ублажување 

Одговорност за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Период за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Трошок поврзан 

со спроведување 

на мерката за 

ублажување 

1.      

2.      

…      

Оперативна фаза 

1.      

2.      

…      

 

Tабела 24.  
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План за мониторинг 

Фаза на изградба – план за мониторинг  

Кој 

Параметар 

треба да се 

мониторира? 

Каде 

Треба да се 

мониторира 

тој 

параметар? 

Како 

Треба да се 

следи тој 

параметар 

(што 

треба да се 

мониторир

а и како)? 

Кога 

Треба да се 

мониторира 

тој 

параметар 

(време и 

зачестеност) 

Од кого 

Треба тој 

параметар да 

се мониторира 

(одговорност)? 

Колкав 

е трошокот 

поврзан со 

спроведувањето 

на мониторингот 

1.      

2.      

…      

Оперативна фаза 

1.      

2.      

…      

 

Табела 25  

 

4.1 Образец за листата за проверка за планот за управување со животната 

средина 

Листата за проверка се состои од текстуален дел и табеларен формат. Текстуалниот дел 

треба да содржи (организирано по глави): 

a) Краток вовед на проектот 

b) Преглед на влијанијата 

c) Образложена цел на листата за проверка за ПУЖС, услови за 

обелоденување 

d) Образложено барање на листата за проверка за ПУЖС, 

e) Опис на постапките за мониторинг и известување и распределба на 

одговорноста 

Табеларниот дел од листата за проверка на ПУЖС се состои од три дела кои треба да 

бидат разработени во РУЖС: 

Дел 1  содржи описен дел каде се опишани спецификите на проектот во смисла 

на физичка локација, институциски и законодавни аспекти, опис на 

проектот, како и потребата за програма за градење на капацитети и опис 

на процесот на јавни расправи. Овој дел може да биде најмногу две 

страници долг. Ако е потребно, може да се приложат и прилози со 

дополнителни информации (види Дел 1 подолу). 

Дел 2  вклучува скрининг на социјалните аспекти и животната средина со 

едноставен Да/Не формат, по којшто следат мерките за ублажување за 

секоја активност посебно. Ако некоја активност/проблем се означи со 

„да“, треба се појавува референца на соодветниот дел од рамковниот план 
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за управување со животната средина со експлицитно формулирани мерки 

за управување со животната средина и мерки за ублажување на влијанијата 

(види Дел 2 подолу). 

Дел 3 е план за мониторинг на активностите за време на изградбата и 

спроведување на проектот. Го задржува истиот формат како и 

стандардните ПУЖС на Светска банка. Намерата на оваа листа за проверка 

е Дел 2 и Дел 3 да се вклучат во тендерската документација за изведувачи 

кои се оценуваат врз основа на предложените цели и заедно со тоа да се 

обезбеди разумна контрола на процесот на работа (види Дел 3 подолу). 
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дел 1: Институциски и административни аспекти 

Земја  

Име на потпроектот  

Обем на потпроектот и 

конкретни активности 
 

Институциска поставеност 

(Име и контакти) 

Управување со проектот* 

 
 

 

Имплементациска поставеност 

(Име и контакти) 
Надзор ** 

   

Опис на локацијата 

Име на локацијата  

Опис на локацијата 
 Анекс 1: Информации за локацијата 

(Слики од локацијата) [ ]Д [ ] Н 

Кој е сопственик на 

земјиштето? 
 

Географски опис  

Законодавство 

Утврдување на националните и 

локалните законски Прописи и 

дозволи кои се однесуваат на 

активностите на потпроектот 

 

Јавна расправа 

Наведете кога/ каде се одржал 

процесот на јавна расправа и 

какви забелешки дале 

учесниците на расправата 

 

Градење институциски капацитети 

Дали се предвидува градење на 

капацитет? 

[  ] Н или [ ]Д ако Да, во анекс 2 се дадени информациите за 

градењето на капацитетите 

 

Табела 26 
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Дел 2: скрининг на социјалните аспекти и животната средина 

Дали активноста 

на локацијата ќе 

вклучува некои 

од следниве 

работи: 

Активност Статус Дополнителни референци 

J. Рехабилитација на објект [ ] Да  [] Не Види дел Б подолу 

K. Нова градба [  ] Да  [ ] Не Види дел Б подолу 

L. Индивидуален систем за пречистување на 

отпадни води 

[ ] Да  [  ] Не Види дел В подолу 

M. Историски објекти и области [  ] Да  [ ] Не [  ] Можно  Види дел Г подолу 

N. Откуп на земјиште
54

 [ ] Да  [] Не Види дел Д подолу 

O. Опасни или токсични материјали55 [  ] Да  [ ] Не Види дел Ѓ подолу 

P. Влијанија врз шумите и/или заштитните 

подрачја 

[ ] Да  [ ] Не Види дел Е подолу 

Q. Управување со медицински отпад [ ] Да  [ ] Не Види дел Ж подолу 

R. Сообраќај и безбедност на пешаци [ ] Да  [ ] Не Види дел З подолу 

 

Табела 28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Откуп на земјиште вклучува раселување на луѓе, промена на стилот на живот, навлегување во приватен имот односно земјиште кое се купува/пренесува што пак има влијание врз луѓето кои живеат 

и/или кои незаконски престојуваат и/или вршат дејност (киосци) на земјиштето кое се откупува. 

55 Токсични/опасни материјали вклучуваат, но не се ограничуваат на азбест, токсични бои, отстранување на оловни бои итн. 



Анекс 3  Грантови за поврзувања и иновации 

 

223 

 

 

 

 

Активност Параметар Листа за проверка на мерките за ублажување 

 

А. Општи услови Известување и безбедност на работниците  

Б. Општа рехабилитација 

и/или градежни 

активности 

Квалитет на воздухот  

Бучава 
 

Квалитет на вода  

Управување со отпад  

В. Индивидуален систем 

за пречистување на вода 
Квалитет на вода 

 

Г. Историски објекти Културно наследство  

Д. Откуп на земјиште План/рамка за откуп на земјиште  

Ѓ. Токсични материјали 
Управување со азбест  

Управување со токсичен / опасен отпад  

Е. Влијанија врз шуми 

и/или заштитни подрачја 
Заштита 

 

Ж. Отстранување на 

медицински отпад (не 

важи) 

Инфраструктура за управување со медицински 

отпад 

 

З. Сообраќај и 

безбедност на пешаци 

Непосредни и посредни опасности за јавниот 

сообраќај и пешаците поради градежните 

активности 

 

 

Табела 29  
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Дел 3: план за мониторинг 

 

Фаза 

Кој (Параметар 

треба да се 

мониторира?) 

Каде 

(Треба да се 

мониторира 

параметарот) 

 

Како 

(Треба да се  

мониторира 

параметарот?) 

Кога 

(Дефинирајте 

колку често или 

постојано?) 

Зошто 

(Се мониторира 

параметарот?) 

Трошоци 

(Доколку 

вклучени буџетот 

проектот) 

Кој 

(Е одговорен за 

мониторинг?) 

В
о

 т
ек

о
т 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
та

 з
а 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

В
о

 т
ек

о
т 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
та

 з
а 

сп
р

о
в

е
д

у
в

а
њ

е
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

В
о

 т
ек

о
т 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
та

 з
а 

н
а

д
зо

р
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Дел 3: план за мониторинг 

 

Фаза 

Кој (Параметар 

треба да се 

мониторира?) 

Каде 

(Треба да се 

мониторира 

параметарот) 

 

Како 

(Треба да се  

мониторира 

параметарот?) 

Кога 

(Дефинирајте 

колку често или 

постојано?) 

Зошто 

(Се мониторира 

параметарот?) 

Трошоци 

(Доколку 

вклучени буџетот 

проектот) 

Кој 

(Е одговорен за 

мониторинг?) 

 Табела 30 
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Анекси 

 

Анекс 1 на листата за проверка на ПУЖС: Информации за локацијата (слики од локацијата) 

Анекс 2 на листата за проверка на ПУЖС вклучува информации за градење на 

капацитет 

*Управувањето со проектот подразбира а) инвеститор и б) изведувач, т.е. лицето 

одговорно за нарачување и спроведување на работите опфатени со листата за проверка 

на ПУЖС* 

** Надзорот над изведувачот се врши на две нивоа исто така: а) државен или регионален 

инспекторат со своите вообичаени надлежности да врши надзор над сите градежни 

работи и б) надзорен инженер, надлежен за конкретната локација. Надзорниот инженер 

може да биде лиценциран инженер (за поголеми работи) или лице овластено од страна на 

инвеститорот да врши надзор, т.е. некој кој проверува дали изградбата / 

рехабилитацијата се прави во согласност со проектот и поднесува извештај до 

инвеститорот. Ова обично е истото лице кое врши надзор над спроведување на листата 

за проверка на ПУЖС и обезбедува извештаи за усогласеност. 

Правен застапник на барателот::  

  

Потпис :  

 

Датум:  
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ИЗЈАВА ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ56 

 

 

 

 

  

Наслов на потпроектот  

Барател   

 

 

 

        

Доколку биде одобрен горенаведениот потпроект за кој се побарани средства во вид на 

подгрант од ПЛРК, изјавуваме дека (Име на субјектот) ги разгледа и ги прифати своите 

задачи и активности, наведени во целосното барање, се согласува да ги почитува 

принципите на добро партнерска пракса и да обезбеди ( сума од МКД без ДДВ) како свој 

придонес и/или од други извори, за буџетот на потпроектот.   

Освен тоа потврдуваме дека ниту еден дел од трошоците за активностите на потпроектот 

нема да бидат финансирани од страна на програмата на друг Донатор.   

      

   

 

 

________________________                                                                ____________________                                                                                           

Раководител на субјектот:                                                                                       Потпис      

 

 

   

(Датум) 

 

                                                 
56 Задолжителен документ доколку не го доставитѕе Вашата апликација ќе биде одбиена 
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Прилог 2: Финансиски извештаи за последните 2 години, или една година 

Прилог 3: Кратка биографија на координаторот/главниот координатор на потпроектот 

Кратки биографии на клучниот персонал ангажиран на потпроектот (најмногу 5) од 

каде што може да се види дека тимот ја има потребната стручност за успешна 

спроведување (управување, набавки итн.) 

Прилог 4: Документација поврзана со барателот што може да се обезбеди во фотокопии 

заверени со печат и потпис, но не постара од 6 месеци:  

• Потврда издадена од Централниот Регистер на Република Македонија дека против 

барателот нема поведено постапка за ликвидација и стечај, не постара од 6 месеци; 

• Потврда за платени даноци, надоместоци и други јавни давачки, издадена од 

надлежен орган на Република Македонија 

• Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правни лица дека не му 

е изречена споредна казна, привремена или трајна забрана за вршење на определена 

дејност; 

• Потврда од Регистер на казни за сторени кривични дела на правни лица дека не му е 

изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување 

договори за јавни набавки и договори за јавно приватни партнерства, не постара од 

6 месеци; 

Прилог 5: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти со кој се 

регулира идната соработка помеѓу страните (во согласност со националните 

законски прописи) 

Прилог 6: Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на предлогот за 

потпроект: 

• Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен предлог)  

• Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на користење 

поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

• Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни извештаи согласно 

со Законот за градење; (што треба да се достави во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант) 

• Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во предлогот (ако 

има, задолжителен за целосниот предлог); 

• Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита на 

културното наследство (да се достави во случај да се додели Подгрантот, најдоцна 

до потпишувањето на Договорот за подгрант); 
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• Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони (да се достават во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант); 

 

Листа за проверка на целосниот предлог за потпроект 

Печатена копија мак анг 

1. Писмо за барање   

2. Профил на барателот   

3. Профил на потпроектот    

4. Управување со потпроектот   

5. Релевантност   

6. План за спроведување   

7. Очекувани влијанија   

8. Буџет и финансии   

9. Одржливост   

10. Анализа на ризици   

11. План за набавка   

12. Документација за детална анализа на животната средина   

2. Електронска копија   

13. Прилог 1: Изјава за кофинансирање   

14. Прилог 2: Финансиски извештаи за последните 2 години (или една. )  

15. Прилог 3: Кратка биографија на координаторот/главниот координатор на 

потпроектот  

мак анг 

16. Прилог 4: Документација поврзана со барателот од Централниот регистар (Бр. на 

потврда 1,2,6,7,8 и 9)  

 

17. Прилог 5: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти)  

18. Прилог 6: Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на 

предлогот за потпроект: 

 

19. 6.1 Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен предлог)  

20. 6.2 Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на 

користење поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

 

21. 6.3 Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни дозволи 

согласно со Законот за градење 

 

22. 6.4 Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во предлогот   

23. 6.5 Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита 

на културното наследство 

 

24. 6.6. Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони  

 

 

Табела 30. ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА  
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АНЕКС 3 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ ПОТПРОЕКТ 

ПОДГРАНТОВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ОД ТУРИСТИЧКИОТ СЕКТОР 

И ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЗА ОБУКА/ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПОДОБРЕНА ИСПОРАКА НА ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ И 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ ВЛИЈАНИЈА (ГРАНТОВИ ЗА 

ПОВРЗУВАЊА И ИНОВАЦИИ) 

 

 

Име на потпроектот  

Барател  

 

 

 

 

 

Скопје, 2018година
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БАРАЊЕ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕДЛОГ ПОТПРОЕКТ 
Подгрантови за организации од туристичкиот сектор, образовни установи и центрите 

за обука        

Датум:    

До: Единицата за спроведување на проектот за ЛРК 

По разгледувањето на поканата за доставување на целосни предлози и упатствата за 

поднесување на предлогот за подгрант во рамките на ПЛРК, во прилог на ова писмо го 

доставуваме нашиот предлог до ПЛРК: 

Основни податоци  

 

1. Износ на побаран подгрант (во денари)57  

2. Предложен износ на кофинансирање (во денари)  

3. Процент на наш придонес од побараниот подгрант:  

4. Вкупен износ на потпроектот (1+2):  

 

Табела 1. Основни податоци  

Ако биде избран нашиот проект, преземаме обврска да го спроведеме предлогот 

придржувајќи се кон предложената содржина и во согласност со одредбите предвидени 

во договорот за подгрант. Исто така се согласуваме да ја поднесеме целата потребна 

документација пред потпишувањето на договорот за подгрант. Во случај да не ја 

доставиме сета потребна документација, нашиот предлог за подгрант ќе биде 

дисквалификуван од финансирање. Свесни сме и ги информиравме нашите партнери 

дека ако нашата институција аплицира со неколку потпроекти (како главен барател или 

како партнер), ПЛРК може да ја финансира само нашата институција еднаш по повик, 

без оглед дали се пријавуваме како партнер или како главен барател. 

Ние, долупотпишаните, потврдуваме дека согласно со нашите сознанија и верувања, 

сите информации и документи содржани во овој целосен предлог за потпроект се точни 

и вистинити. Доколку се утврди дека некоја информација е неточна, погрешна односно 

наведува на погрешен пат, можеме да бидеме дисквалификувани од процесот на 

аплицирање и избор во согласност со прописите на ПЛРК. 

 

 

________________________                                                                ____________________                                                                                           

Раководител на субјектот:                                                                                       Потпис      

 

                                                 
57 Сите предложени износи се претставени без ддв  
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ДЕЛ 1: Профил на барателот 

 

Основни информации за барателот  (Внесете ги информациите како што се во официјалните документи) 

 Број на потпроектот, само за ПЛРК 

1. 
Целосно правно име на барателот 

(Согласно решението за регистрација) 

 

2. Име на барателот (субјектот)  

3. Име на правниот застапник:  

4. Адреса:  

5. Информации за контакт: 

Тел. Факс 

Моб. 

е-пошта: 

6. Веб-страница:  

7. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

8. 
Правен статус на субјектот (јавен субјект, 

акционерско друштво) 

 

9. Регистрациски број:  

10. Даночен број:  

11. Основна дејност  

12. Број на вработени:  

13. 
Годишен обрт: 

Годишен буџет за 2017 година: 

 

14. Координатор на барателот на потпроектот: Име и позиција 

15. Информации за контакт: 

Тел: 

Моб. 

е-пошта: 

 

Табела 2. Основни информации за барателот   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс 4  Грантови за микро и мали претпријатија 

 

233 

 

 

 

 

Се пополнува само во случај на партнерство: 

Основни информации за партнерот 1 

 

1. Правно име на субјектот.  

2. Правен статус на субјектот  

3. 
Име на правниот застапник (Директор, 

менаџер) 

 

4. Адреса:  

5. Веб-страница на институцијата  

6. Информации за контакт: 

Тел Факс: 

Моб. 

Е-пошта 

7. Регистрациски број:  

8. Даночен број  

9. Основна дејност  

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. Улога во проектот 

Опишете ја улогата на вашата партнерска 

организација во овој потпроект . (Да се достави 

Договор за партнерство во Анекс) 

12. Годишен обрт:  

13. 
Во прилог, доставуваме договор за 

соработка. 58 
Да Не 

 

Табела 3. Основни информации за партнерот 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

58 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 



Анекс 4  Грантови за микро и мали претпријатија 

 

234 

 

 

Да се потполни, само во случај на партнерство: 

 

Основни информации за партнерот 2 

 

1. Правно име на субјектот.  

2. Правен статус на субјектот  

3. Име на правниот застапник  

4. Адреса:  

5. Веб-страница на институцијата  

6. Информации за контакт: 

Тел Факс: 

Моб. 

Е-пошта 

7. Регистрациски број:  

8. Даночен број  

9. Основна дејност  

10. 
Датум на издавање на решението за 

регистрација / одлука за основање 

 

11. Улога во проектот 

Опишете ја улогата на вашата партнерска 

организација во овој потпроект . (Да се достави 

Договор за партнерство во Анекс) 

12. Годишен обрт:  

13. 
Во прилог, доставуваме договор за 

соработка. 59 
Да Не 

 

Табела 4. Основни информации за партнерот. 

 

Ве молиме додадете табели, доколку е потребно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Овој документ е задолжителен, ако не го доставите документот барањето ќе ви биде одбиено. 



Анекс 4  Грантови за микро и мали претпријатија 

 

235 

 

 

ДЕЛ 2: Профил на потпроектот 

 

Профил на потпроектот 

Основни информации за потпроектот 

 

1. Наслов на потпроект  

2. 
Водечки партнер (барател) во 

случај на партнерство 

 

3. Времетраење на потпроектот во - месеци 

4. 
Локација каде што ќе се 

спроведува потпроектот 

Дестинација/ општина/ конкретна локација   

5. Цел на потпроектот  

6. 
Проектот ќе се реализира во 

партнерство со друг субјект 
Да Не 

7. 
Вкупен буџет за потпроектот (во 

ден.) 

 

 

Табела 5. Основни информации за потпроектот 
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Ве молам изберете го видот на недостаток кој ќе биде опфатен со предложениот 

потпроект: 

А) неспецифични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот, поточно во том II, глава 2). Тие исто така се нарекуваат недостатоци 

на вкрстени дестинации, се јавуваат во повеќе дестинации и на национално ниво и 

вклучуваат:  

Недостаток 1 Ограничена култура на услуги 

Недостаток 2 Јакнење на капацитети и вештини на туристички водичи 

Недостаток 3 Неконзистентна култура на собирање отпад и управување со 

отпад 

Недостаток 4 Ограничен онлајн маркетинг и комуникации 

Недостаток 5 Патокази и попатни информации 

Недостаток 6 Крајпатна инфраструктура за посетители 

или 

Б) специфични недостатоци на дестинации (утврдени и опишани во Плановите за 

развој на туризмот за секоја од десетте дестинации) се утврдени за секоја дестинација во 

следниве категории: 

 

Недостаток 1 Капацитети за сместување и угостителство 

Недостаток 2 Активности и искуства 

Недостаток 3 Туристички атракции 

Недостаток 4 Градење капацитети 

Недостаток 5 Маркетинг, брендирање и пристап до информации 

Недостаток 6 Пристапност и инфраструктура 
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Дестинации 

А) неспецифични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој на туризмот 

во земјата.60 Потпроектите кои ги разработуваат неспецифичните недостатоци на дестинациите може да земат во предвид повеќекратни 

дестинации или може да бидат национални. Во случај да аплицирате за А) неспецифични недостатоци на дестинации, во табела 6, 

обележете ги дестинациите61 каде што ќе се спроведува потпроектот. Ако е национално ниво, наведете го тоа. 

 
Дестинација/дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

  

Национална 
Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

           

Обележете со Х 

Табела 6. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

                                                 
60Дестинациите беа одредени како приоритетни од Работната група што ја формираше Владата за време на креирањето на Проектот за локална и регионална конкурентност, користејќи 

методологија добиена од Светската Банка.  
61 Сите општини во Македонија имаат потенцијал да придонесат кон една или повеќе од наведените дестинации. Ве молиме прегледајте ја дефиницијата за 

дестинација во Прирачникот за грантови на стр. 4.  
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Б) специфични недостатоци на дестинации - десет дестинации се утврдени како подрачја со силен потенцијал за развој на туризмот во 

земјата. Во табела 7, обележете ја дестинацијата каде што ќе се спроведува потпроектот: 

 
Локација каде што ќе се спроведува потпроектот 

 

Дестинација 

1 

Дестинација 

2 

Дестинација 

3 

Дестинација 

4 

Дестинација 

5 

Дестинација 

6 

Дестинација 

7 

Дестинација 

8 

Дестинација 

9 

Дестинација 

10 

Охрид, 

Струга, 

Преспа и 

околината 

Скопје, 

Куманово и 

околината 

Пелагонија и 

околината 

Тиквеш и 

околината 

Малешево и 

околината 

Реканскиот 

регион и 

околината 

Гевгелија, 

Дојран и 

околината 

Полошкиот 

регион и 

околината 

Струмица и 

околината 

Штип, 

Радовиш и 

околината 

          

Обележете со Х 

Табела 7. Дестинации каде што ќе се спроведува потпроектот 
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3. УПРАВУВАЊЕ СО ПОТПРОЕКТОТ 

Во овој дел, накусо опишете го релевантното искуство со кое вашиот субјект 

придонесува за успешна спроведување на предложениот проект.  

Претходно искуство во спроведување на проекти 

 

.  Набројте ги најважните, релевантни проекти што сте ги спровеле, накусо опишете го проектот во 

смисла на вид на проект, големина, обем и размер и наведете ги постигнатите резултати од 

спроведените проекти62. Ве молиме доставете референтна листа (најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 8. Претходно искуство во спроведување на проекти 

 

Наведете податоци за избраниот координатор на потпроектот и нејзиното/неговото 

релевантно искуство во однос на успешното спроведување на предложениот потпроект. 

Капацитет на координаторот на потпроектот 

 

Име, позиција и кратка биографија63 (да се достави во прилог и на македонски и на англиски јазик) на 

предложениот Координатор на проектот или, во случај на партнерство, име, позиција и кратка 

биографија (во прилог) на избраниот Главен координатор. Наведете 3-5 најсложени, релевантни 

проекти кои ги спровел/а, како и краток опис, обем, резултати и референтна листа и опис на 

неговата/нејзината улога. Доколку е потребно да се ангажира и дополнителен кадар, ве полиме наведете 

ги позициите и потребните квалификации (најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 9. Капацитет на координаторот на потпроектот 

 

Финансиска издржаност на барателот 

 

Наведете ја финансиската издржаност на вашата организација и доставете: 

➢ Финансиски извештај за последните 2 години или за последната година во случај на ново 

регистрирана непрофитна организација која има навршено 1 година постоење до датумот на 

поденсување на изразување на интерес  

➢ Финансиски извештај за последните 2 (две) години за даватели на услуги за 

обука/образование 

Во случај кога непрофитните организации имаат годишен обрт помал од 2500 евра, тие ќе треба да 

достават одлука дека се ослободени од обезбедување на финансиски извештаи; 

 

Табела 10. Финансиска издржаност на барателот 

 

                                                 

62 ПЛРК го задржува правото да ја провери референтната листа доставена од апликантот  

63 Приложете кратка биографија  
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Партнерство 

 

Во случај, предлогот потпроектот да се поднесува во партнерство, ве молиме објаснете ја улогата на 

партнерот во спроведувањето на потпроектот, како тие ќе додадат вредност на предлогот (финансиска 

помош, техничка експертиза, бизнис врски итн.). (максимум 300 зборови) 

 

Табела 11. Финансиска издржаност на барателот 
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4. РЕЛЕВАНТНОСТ 

Во овој дел наведете детален опис на предложениот потпроект. Треба јасно да ја 

објасните целта на предложениот потпроект и како истиот е во согласност со целта на 

повикот. Наведениот опис на активностите мора да кореспондира со дадената техничка 

документација и да биде усогласен со извештаите за Оцена на животната средина 

(ОЖССА, ПЖССА и листата за проверка на ПУЖС). 

Планови за развој  

 

1. Опишете ги главните проблеми/прашања кои ќе бидат опфатени со потпроектот; (Опис на 

тековната состојба) 

2. Севкупната цел на предложениот потпроект; 

3. Опишете ги недостатоците (или специфичните или неспецифичните недостатоци на 

дестинациите од плановите за развој на туризмот) кои ќе бидат опфатени со потпроектот 

4. Јасно прикажете како вашиот потпроект ќе ги надмине одредениот недостатокот/недостатоци 

од плановите за развој; 

А. За неспецифичните недостатоци, објаснете дали и како потпроектот би имал влијание врз повеќе 

дестинации;  

Б.За специфичните недостатоци, објаснете како потпроектот ќе допринесе кон привлекување на 

приортетните пазарни сегменти од плановите за развој; 

5. Опишете дали со потпроектот директно или индиректно ќе допринесете да се подобри  

искуството  на посетителите од приоритетните пазарни сегменти опишани во планот за специфичните 

недостатоци на дестинации. Кои се веројатните корисници на на потпроектот? 

6. Наведете ги очекуваните резултати. 

Најмногу 1500 зборови  

 

Табела 12. Опис на потпроектот 

 

 

Техничка издржаност Ве молиме проверете дали доставената техничка документација (ако е 

применливо) е во согласност со извешттаите за Оцена на животната средина (ОВЖССА, ПУЖССА и 

листата за проверка на ПУЖС). 

 

Треба да се прикаже севкупниот квалитет на проектот, неговите влијанија и целните групи, како и 

процена на очекуваните непосредни и посредни корисници. Планот на активности треба да биде јасно 

дефиниран со распределени ресурси за исполнување на секоја од наведените активности, очекувани 

резултати и временска рамка. Треба да прикажете логички тек на чекорите, со што ќе покажете дека 

сите работи кои треба да се случат се добро обмислени од тековниот момент сѐ до крајот на проектот. 

 

Најмногу 1200 зборови 

 

Табела 13 Опис на потпроектот 
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ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

Времетраењето на активностите е најмногу 12 месеци за ваков вид на грантови. 

На барателите им се препорачува да го засноваат проценетото времетраење за секоја активност и вкупниот период на најверојатното/реално времетраење, 

а не на најкраткото можно времетраење со тоа што ќе ги земат предвид сите релевантни фактори кои би можеле да влијаат врз распоредот на 

спроведувањето. 

Активностите наведени во планот за спроведување треба да одговараат на активностите опишани во барањето. Сите меѓувремени периоди, кога нема 

активности, треба да бидат вклучени во акцискиот план и влегуваат во пресметката на вкупното проценето времетраење на активноста. Планот за 

спроведување треба да биде доволно детален за да се даде преглед на секоја активност. Изберете конкретни и мерливи показатели со кои ќе биде опфатено 

постигнувањето на резултатите на проектот. Овие показатели ќе бидат основа за мониторингот и евалуацијата. 

Задача 

бр. 
Опис на активноста/задачите 

Тело за 

спроведување 

Датум на 

започнување 

Датум за 

завршување 
Корисник 

Очекувани 

резултати 

(може да споите 

полиња ако неколку 

задачи водат до еден 

резултат) 

1 

 

 

    Пример: зголемување 

на продажбата за 10% 

2 

 

 

    Зголемување на 

бројот на работни 

места 

3 

 

 

     

4 

 

 

     

 

Табела 14. Предлог план за спроведување 
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4. ОЧЕКУВАНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПОТПРОЕКТОТ 

Влијанија на дестинацијата  

 

Објаснете какви ќе бидат влијанијата на дестинацијата врз туризмот од предложениот потпроект. Образложете кои 

се очекуваните исходи за дестинацијата од спроведувањето на предложените потпроекти и како ќе придонесат за 

постигнување на севкупните цели од плановите за развој. Набројте ги очекуваните влијанија за дестинацијата од 

гледна точка на: економски, социо-културни и влијанија врз животната средина по спроведувањето на потпроектот.  

(најмногу 500 зборови) 

 

 

 

 

Табела 15. Влијанија на дестинацијата 

 

Очекувани исходи од потпроектот 

 

Зголемена потрошувачка на туристите 

Објаснете дали вашиот потпроект и предложените активности ќе 

водат кон зголемување на потрошувачката на туристите. Ако да, 

објаснете како планирате да го постигнете тоа. 

Зголемен број на туристи 

Објаснете дали вашиот потпроект со предложените активности 

од табелата за спроведување ќе води кон зголемен број на 

туристи. Ако да, објаснете како и наведете проценета бројка 

(директно и индиректно) 

Бизнис поврзувања 

Објаснете детално како планирате да ги стимулирате бизнис 

поврзувањата во дестинацијата со цел да има ефект на 

прелевање (зајакнување на деловната соработка, транфер на 

технологии, знаење, вештини, подобрување на деловни-

менаџмент практики) 

Иновации 
Објаснете до кој степен е овој предлог иновативен, дали нуди 

нешто ново во дестинацијата?  

Создавање на работни места 

Опишете дали вашиот потпроект ќе доведе до создавање на нови 

работни места (наведете ги сите видови на очекувани нови 

работни места (скратено работно време, полно работно време, 

сезонски) 

 

Табела 16. Очекувани исходи од потпроектот 
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6. БУЏЕТ И ФИНАНСИИ (БЕЛЕШКА: ВО СЛУЧАЈ НА ДОБИВАЊЕ НА 

ПОДГРАНТОТ, ПОТПРОЕКТОТ ЌЕ БИДЕ ОСЛОБОДЕН ОД ДДВ И 

СПОРЕД ТОА СИТЕ СТАВКИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИОТ БУЏЕТ ТРЕБА ДА 

БИДАТ ПРИКАЖАНИ БЕЗ ДДВ) 

 

Буџет на потпроектот 

 

 Име на потпроектот: Буџет 

  Износ (во денари 

без ДДВ) 

     % 

I Буџет на потпроектот       100% 

    

II Износ побаран од ПЛРК            % 

    

III. Придонес на барателот:       Вкупно       Вкупно % 

1. 
Сопствен придонес: 

   Парични средства: 

       Вкупно 

      

       Вкупно % 

      % 

2. 
Придонес од партнер 1 

   Парични средства: 

      

      

      % 

      % 

3. 
Придонес од партнер 2 

   Парични средства: 

      

      

      % 

      % 

4. Друго (пр. Други донатори)_________________             % 

 

Табела 17 Буџет на потпроектот 
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Детален предлог на буџетот 

Подолу наведениот буџетски образец и неговите компоненти е претставен во ексел и е 

наменет да послужи како пример кој ќе ви помогне при составувањето на деталниот 

предлог буџет. Прилагодете ги ставките на трошоци со содржината на вашиот 

потпроект, додадете ги сите дополнителни ставки на трошоци потребни за спроведување 

на потпроектот и образложете го секој трошок. Во ваш најдобар интерес е да составите 

реален и економичен буџет со единични цени кои се засновани на реалните пазарни 

цени. Кога ќе ги пополните сите податоци во полињата, внесете ги во табелите подолу. 

Budget 

associations.xlsx
 

 

 

Ве молиме пополнете ја excel табелата за Буџет 
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Резимиран преглед на буџетските ставки по партнер од проект 

   

 
Бр. Буџетска ставка 

Водечки 

партнер 1 
Партнер 2 Партнер 3 

1 
Буџетска 

ставка 1 
Тековни трошоци 

   

2 
Буџетска 

ставка 2 
Конференции, настани, итн. 

   

3. 
Буџетска 

ставка 3 
Активности за видливост 

   

4. 
Буџетска 

ставка 4 
Консултантски услуги 

   

5. 
Буџетска 

ставка 5 
Градежни работи 

   

6. 
Буџетска 

ставка 6 
Стоки / Неконсултантски услуги 

   

7. Вкупно    

8. % од Вкупно    

Вкупен буџет на предложен потпроект     

 

Табела 18. Резимиран преглед на буџетските ставки 

 

 

 

Кофинансирање  

 

Вид на кофинансирање (ве молиме наведете го износот)  

Парични средства __________________________ден. 

 

 

 

Табела 19. Кофинансирање 
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Детали за потпроектот  

 

Дали предложениот потпроект е дел од друг поголем проект? Да Не 

Ако да, накратко објаснете го поголемиот проект (од колку фази е составен)? Дали предложениот потпроект 

ќе функционира независно по неговото завршување? Дали сметате дека можете успешно да го спроведете 

потпроектот со горенаведениот буџет? 

Дали сте побарале финансирање од други институции /донаторски организации? Да Не 

Ако да, наведете повеќе детали (организација, време на аплицирање, побаран износ, активности) 

  

 

Табела 20. Детали за потпроектот 

 

7. ОДРЖЛИВОСТ 

Одржливост  

 

Опишете како планирате да управувате со резултатите од потпроектот и да обезбедите одржливост на 

резултатите од потпроектот по неговото завршување. Поконкретно образложете како планирате да го зачувате 

стекнатото знаење и како ова знаење понатаму ќе се реплицира (ако е применливо). Во зависност од 

предложената активност, дефинирајте го управувањето, персоналот и одржувањето на потпроектот по 

целосната исплата на подгрантот. Планот за одржливост треба да биде јасен, концизен и остварлив. (најмногу 

1000 зборови). 

 

 

Табела 21. Одржливост 

 

 

  



Анекс 4  Грантови за микро и мали претпријатија 

 

249 

 

ДЕЛ 3: Табела за анализа на ризици 

Опишете ги потенцијалните ризици кои би можеле да настанат за време на 

спроведувањето на проектот и по неговото завршување. Исто така, опишете ги мерките 

кои би ги преземале за ублажување на предвидените ризици. Додадете нови редови под 

секоја категорија на ризик ако е потребно. 
Анализа на ризици 

 

Категорија 

на ризик 

Потенцијален ризик 

(наративен опис) 

Потенцијално 

негативно влијание 

(1-5, 1 е најниско и 5 

е нависоко) 

Мерки за 

ублажување 

(наративен 

опис) 

Мерки за 

ублажување 

(наративен 

опис) 

1. Технолошки ризици    

2. Пазарни ризици    

3. Правни ризици    

4. Управни ризици    

5. Партнерски ризици    

6. Еколошки ризици    

7. Други (политички итн.) 
Додајте редови ако е 

потребно  

  

 

Табела 22.  Анализа на ризици 
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ДЕЛ 4: ПЛАН ЗА НАБАВКИ 

Поедноставен план за набавки 

Реф 

бр. 
Опис на договорот 

Проценети 

трошоци 

(денари) без 

ДДВ 

Очекуван 

датум на 

потпишување 

на договорот 

Очекуван 

датум на 

завршување 

на договорот 

Конкурентно или 

директно 

склучување 

договори/избор од 

еден добавувач 

      

      

      

      

 

Табела 23: Поедноставен план за набавка 

Средствата за грант наменети за спроведување на Проектот за локална и регионална 

конкурентност (ПЛРК) НЕ се обезбедени за плаќање на трошоци за данок на додадена 

вредност (ДДВ), сите даноци, увозни давачки и акцизи за увезени стоки. 
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ДЕЛ 5: ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

7.1 Образец на планот за управување со животната средина 

Планот за управување со животната средина (ПУЖС) на потпроектот се состои од низа 

мерки за ублажување, следење и институциски мерки кои треба да се преземат во текот 

на спроведувањето и работењето, со цел да се отстранат, надоместат односно намалат 

влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти, на прифатливо ниво. Планот 

исто така ги вклучува и активностите потребни за спроведување на овие мерки. 

Плановите за управување се еден од најзначајните елементи за извештаите за оцената на 

животната средина за проекти од А категорија. За голем дел од проектите од Б 

категорија, Оцената на животната средина може да се сведе само на план за управување. 

За да се подготви планот за управување, примателот и неговиот тим за Оцена на 

животната средина (а) утврдуваат група на одговори на потенцијално штетните 

влијанија, (б) утврдуваат услови со што ќе се обезбеди делотворно и навремено 

спроведување на таквите одговори, и (в) го опишуваат начинот на кој ќе се исполнат 

овие услови. 

Поконкретно, ПУЖС ги вклучува следниве компоненти: 

Ублажување 

2. Во ПУЖС се утврдуваат изводливи и економични мерки кои може да ги намалат 

потенцијално значајно штетните влијанија врз животната средина и истите да ги сведат 

на прифатливи нивоа. Планот вклучува мерки за надоместување доколку мерките за 

ублажување не се изводливи, економични односно доволни. Поконкретно ПУЖС: 

e) Ги утврдува и резимира сите очекувани значајни штетни влијанија врз животната 

средина (вклучувајќи ги и оние кои вклучуваат домородно население односно 

принудно раселување); 

f) Ја опишува, со технички детали, секоја мерка за ублажување, вклучувајќи го и 

видот  на влијание на кој се однесува, како и условите под кои таквата мерка е 

потребна (пр. постојано или пак во случај на непредвидени настани), заедно со 

проектите, описите на опремата и оперативните постапки, во зависност од 

потребите; 

g) Ги проценува сите потенцијални влијанија врз животната средина, како 

резултат на овие мерки и 

h) Обезбедува врски со сите други планови за ублажување (пр. за принудно 

раселување, домородно население, или имот од културно значење) потребни за 

проектот. 

 

 

Мониторинг 
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Мониторингот на животната средина во текот на спроведувањето на проектот дава 

информации за клучните аспекти на проектот за животната средина, особено за 

влијанијата на проектот врз животната средина и делотворноста на мерките за 

ублажување. Ваквите информации му овозможуваат на примателот и на Банката да го 

оценат успехот на ублажувањето, како дел од надзорот на проектот и овозможува 

преземање на поправни активности, ако има потреба. Според тоа, ПУЖС ги утврдува 

целите на мониторингот, како и видот на мониторинг и прави поврзување со влијанијата 

оценети во извештајот на оцена на животната средина и мерките за ублажување 

опишани во ПУЖС. Поконкретно, во делот за мониторинг на ПУЖС е даден (а) 

конкретен опис и технички детали за мерките за мониторинг, вклучувајќи ги и 

параметрите кои треба да се измерат, методите кои ќе се користат, локациите за земање 

примероци, зачестеноста на мерењата, границите за откривање (таму каде што е 

соодветно) и дефиниција на праговите кои ја сигнализираат потребата за корективни 

мерки и (б) постапки за мониторинг и известување (i) за да се обезбеди рано откривање 

на условите кои наметнуваат потреба од мерки за ублажување и (ii) за да се обезбедат 

информации за напредокот и резултатите од ублажувањето. 

Распоред на спроведувањето и проценка на трошоците 

За сите три аспекти (ублажување, мониторинг и развој на капацитети) ПУЖС обезбедува 

(a) распоред на спроведувањето на мерките кои треба да се спроведат како дел од 

проектот, каде што се прикажани фазите и координацијата со севкупните планови за 

имплементација на проектот и (б) процени на капиталните и оперативните трошоци и 

изворите на средства за спроведување на ПУЖС. Овие бројки се исто така интегрирани 

во табелите со вкупните трошоци на проектот. 

План за ублажување 

Фаза на изградба – план за ублажување 

Активност 

Очекувани 

влијанија врз 

животната 

средина 

Предложена 

мерка за 

ублажување 

Одговорност за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Период за 

спроведување на 

мерката за 

ублажување 

Трошок поврзан 

со спроведување 

на мерката за 

ублажување 

1.      

2.      

…      

Оперативна фаза 

1.      

2.      

…      

 

Tабела 24.  
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План за мониторинг 

Фаза на изградба – план за мониторинг  

Кој 

Параметар 

треба да се 

мониторира? 

Каде 

Треба да се 

мониторира 

тој 

параметар? 

Како 

Треба да се 

следи тој 

параметар 

(што 

треба да се 

мониторир

а и како)? 

Кога 

Треба да се 

мониторира 

тој 

параметар 

(време и 

зачестеност) 

Од кого 

Треба тој 

параметар да 

се мониторира 

(одговорност)? 

Колкав 

е трошокот 

поврзан со 

спроведувањето 

на мониторингот 

1.      

2.      

…      

Оперативна фаза 

1.      

2.      

…      

 

Табела 25  

 

4.2 Образец за листата за проверка за планот за управување со животната 

средина 

Листата за проверка се состои од текстуален дел и табеларен формат. Текстуалниот дел 

треба да содржи (организирано по глави): 

f) Краток вовед на проектот 

g) Преглед на влијанијата 

h) Образложена цел на листата за проверка за ПУЖС, услови за 

обелоденување 

i) Образложено барање на листата за проверка за ПУЖС, 

j) Опис на постапките за мониторинг и известување и распределба на 

одговорноста 

Табеларниот дел од листата за проверка на ПУЖС се состои од три дела кои треба да 

бидат разработени во РУЖС: 

Дел 1  содржи описен дел каде се опишани спецификите на проектот во смисла 

на физичка локација, институциски и законодавни аспекти, опис на 

проектот, како и потребата за програма за градење на капацитети и опис 

на процесот на јавни расправи. Овој дел може да биде најмногу две 

страници долг. Ако е потребно, може да се приложат и прилози со 

дополнителни информации (види Дел 1 подолу). 

Дел 2  вклучува скрининг на социјалните аспекти и животната средина со 

едноставен Да/Не формат, по којшто следат мерките за ублажување за 

секоја активност посебно. Ако некоја активност/проблем се означи со 

„да“, треба се појавува референца на соодветниот дел од рамковниот план 
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за управување со животната средина со експлицитно формулирани мерки 

за управување со животната средина и мерки за ублажување на влијанијата 

(види Дел 2 подолу). 

Дел 3 е план за мониторинг на активностите за време на изградбата и 

спроведување на проектот. Го задржува истиот формат како и 

стандардните ПУЖС на Светска банка. Намерата на оваа листа за проверка 

е Дел 2 и Дел 3 да се вклучат во тендерската документација за изведувачи 

кои се оценуваат врз основа на предложените цели и заедно со тоа да се 

обезбеди разумна контрола на процесот на работа (види Дел 3 подолу). 
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дел 1: Институциски и административни аспекти 

Земја  

Име на потпроектот  

Обем на потпроектот и 

конкретни активности 
 

Институциска поставеност 

(Име и контакти) 

Управување со проектот* 

 
 

 

Имплементациска поставеност 

(Име и контакти) 
Надзор ** 

   

Опис на локацијата 

Име на локацијата  

Опис на локацијата 
 Анекс 1: Информации за локацијата 

(Слики од локацијата) [ ]Д [ ] Н 

Кој е сопственик на 

земјиштето? 
 

Географски опис  

Законодавство 

Утврдување на националните и 

локалните законски Прописи и 

дозволи кои се однесуваат на 

активностите на потпроектот 

 

Јавна расправа 

Наведете кога/ каде се одржал 

процесот на јавна расправа и 

какви забелешки дале 

учесниците на расправата 

 

Градење институциски капацитети 

Дали се предвидува градење на 

капацитет? 

[  ] Н или [ ]Д ако Да, во анекс 2 се дадени информациите за 

градењето на капацитетите 

 

Табела 26 
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Дел 2: скрининг на социјалните аспекти и животната средина 

Дали активноста 

на локацијата ќе 

вклучува некои 

од следниве 

работи: 

Активност Статус Дополнителни референци 

S. Рехабилитација на објект [ ] Да  [] Не Види дел Б подолу 

T. Нова градба [  ] Да  [ ] Не Види дел Б подолу 

U. Индивидуален систем за пречистување на 

отпадни води 

[ ] Да  [  ] Не Види дел В подолу 

V. Историски објекти и области [  ] Да  [ ] Не [  ] Можно  Види дел Г подолу 

W. Откуп на земјиште
64

 [ ] Да  [] Не Види дел Д подолу 

X. Опасни или токсични материјали65 [  ] Да  [ ] Не Види дел Ѓ подолу 

Y. Влијанија врз шумите и/или заштитните 

подрачја 

[ ] Да  [ ] Не Види дел Е подолу 

Z. Управување со медицински отпад [ ] Да  [ ] Не Види дел Ж подолу 

AA. Сообраќај и безбедност на пешаци [ ] Да  [ ] Не Види дел З подолу 

 

Табела 28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Откуп на земјиште вклучува раселување на луѓе, промена на стилот на живот, навлегување во приватен имот односно земјиште кое се купува/пренесува што пак има влијание врз луѓето кои живеат 

и/или кои незаконски престојуваат и/или вршат дејност (киосци) на земјиштето кое се откупува. 

65 Токсични/опасни материјали вклучуваат, но не се ограничуваат на азбест, токсични бои, отстранување на оловни бои итн. 
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Активност Параметар Листа за проверка на мерките за ублажување 

 

А. Општи услови Известување и безбедност на работниците  

Б. Општа рехабилитација 

и/или градежни 

активности 

Квалитет на воздухот  

Бучава 
 

Квалитет на вода  

Управување со отпад  

В. Индивидуален систем 

за пречистување на вода 
Квалитет на вода 

 

Г. Историски објекти Културно наследство  

Д. Откуп на земјиште План/рамка за откуп на земјиште  

Ѓ. Токсични материјали 
Управување со азбест  

Управување со токсичен / опасен отпад  

Е. Влијанија врз шуми 

и/или заштитни подрачја 
Заштита 

 

Ж. Отстранување на 

медицински отпад (не 

важи) 

Инфраструктура за управување со медицински 

отпад 

 

З. Сообраќај и 

безбедност на пешаци 

Непосредни и посредни опасности за јавниот 

сообраќај и пешаците поради градежните 

активности 

 

 

Табела 29  
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Дел 3: план за мониторинг 

 

Фаза 

Кој (Параметар 

треба да се 

мониторира?) 

Каде 

(Треба да се 

мониторира 

параметарот) 

 

Како 

(Треба да се  

мониторира 

параметарот?) 

Кога 

(Дефинирајте 

колку често или 

постојано?) 

Зошто 

(Се мониторира 

параметарот?) 

Трошоци 

(Доколку 

вклучени буџетот 

проектот) 

Кој 

(Е одговорен за 

мониторинг?) 

В
о

 т
ек

о
т 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
та

 з
а 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

В
о

 т
ек

о
т 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
та

 з
а 

сп
р

о
в

е
д

у
в

а
њ

е
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

В
о

 т
ек

о
т 

н
а 

ак
ти

в
н

о
с
та

 з
а 

н
а

д
зо

р
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Дел 3: план за мониторинг 

 

Фаза 

Кој (Параметар 

треба да се 

мониторира?) 

Каде 

(Треба да се 

мониторира 

параметарот) 

 

Како 

(Треба да се  

мониторира 

параметарот?) 

Кога 

(Дефинирајте 

колку често или 

постојано?) 

Зошто 

(Се мониторира 

параметарот?) 

Трошоци 

(Доколку 

вклучени буџетот 

проектот) 

Кој 

(Е одговорен за 

мониторинг?) 

 Табела 30 
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Анекси 

 

Анекс 1 на листата за проверка на ПУЖС: Информации за локацијата (слики од локацијата) 

Анекс 2 на листата за проверка на ПУЖС вклучува информации за градење на 

капацитет 

*Управувањето со проектот подразбира а) инвеститор и б) изведувач, т.е. лицето 

одговорно за нарачување и спроведување на работите опфатени со листата за проверка 

на ПУЖС* 

** Надзорот над изведувачот се врши на две нивоа исто така: а) државен или регионален 

инспекторат со своите вообичаени надлежности да врши надзор над сите градежни 

работи и б) надзорен инженер, надлежен за конкретната локација. Надзорниот инженер 

може да биде лиценциран инженер (за поголеми работи) или лице овластено од страна на 

инвеститорот да врши надзор, т.е. некој кој проверува дали изградбата / 

рехабилитацијата се прави во согласност со проектот и поднесува извештај до 

инвеститорот. Ова обично е истото лице кое врши надзор над спроведување на листата 

за проверка на ПУЖС и обезбедува извештаи за усогласеност. 

Правен застапник на барателот::  

  

Потпис :  

 

Датум:  
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ИЗЈАВА ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ66 

 

 

 

 

  

Наслов на потпроектот  

Барател   

 

 

 

        

Доколку биде одобрен горенаведениот потпроект за кој се побарани средства во вид на 

подгрант од ПЛРК, изјавуваме дека (Име на субјектот) ги разгледа и ги прифати своите 

задачи и активности, наведени во целосното барање, се согласува да ги почитува 

принципите на добро партнерска пракса и да обезбеди ( сума од МКД без ДДВ) како свој 

придонес и/или од други извори, за буџетот на потпроектот.   

Освен тоа потврдуваме дека ниту еден дел од трошоците за активностите на потпроектот 

нема да бидат финансирани од страна на програмата на друг Донатор.   

      

   

 

 

________________________                                                                ____________________                                                                                           

Раководител на субјектот:                                                                                       Потпис      

 

 

   

(Датум) 

 

                                                 
66 Задолжителен документ доколку не го доставитѕе Вашата апликација ќе биде одбиена 
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Прилог 2: Финансиски извештаи за последните 2 години или една година 

Прилог 3: Кратка биографија на координаторот/главниот координатор на потпроектот 

Кратки биографии на клучниот персонал ангажиран на потпроектот (најмногу 5) од 

каде што може да се види дека тимот ја има потребната стручност за успешна 

спроведување (управување, набавки итн.) 

Прилог 4: Документација поврзана со барателот што може да се обезбеди во фотокопии 

заверени со печат и потпис, но не постара од 6 месеци:  

• Потврда издадена од Централниот Регистер на Република Македонија дека против 

барателот нема поведено постапка за ликвидација и стечај, не постара од 6 месеци; 

• Потврда за платени даноци, надоместоци и други јавни давачки, издадена од 

надлежен орган на Република Македонија 

• Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правни лица дека не му 

е изречена споредна казна, привремена или трајна забрана за вршење на определена 

дејност; 

• Потврда од Регистер на казни за сторени кривични дела на правни лица дека не му е 

изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување 

договори за јавни набавки и договори за јавно приватни партнерства, не постара од 

6 месеци; 

Прилог 5: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти со кој се 

регулира идната соработка помеѓу страните (во согласност со националните 

законски прописи) 

Прилог 6: Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на предлогот за 

потпроект: 

• Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен предлог)  

• Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на користење 

поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

• Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни извештаи согласно 

со Законот за градење; (што треба да се достави во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант) 

• Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во предлогот (ако 

има, задолжителен за целосниот предлог); 

• Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита на 

културното наследство (да се достави во случај да се додели Подгрантот, најдоцна 

до потпишувањето на Договорот за подгрант); 
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• Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони (да се достават во случај да се додели Подгрантот, 

најдоцна до потпишувањето на Договорот за подгрант); 

 

Листа за проверка на целосниот предлог за потпроект 

Печатена копија мак анг 

25. Писмо за барање   

26. Профил на барателот   

27. Профил на потпроектот    

28. Управување со потпроектот   

29. Релевантност   

30. План за спроведување   

31. Очекувани влијанија   

32. Буџет и финансии   

33. Одржливост   

34. Анализа на ризици   

35. План за набавка   

36. Документација за детална анализа на животната средина   

2. Електронска копија   

37. Прилог 1: Изјава за кофинансирање   

38. Прилог 2: Финансиски извештаи за последните 2 години (или една. )  

39. Прилог 3: Кратка биографија на координаторот/главниот координатор на 

потпроектот  

мак анг 

40. Прилог 4: Документација поврзана со барателот од Централниот регистар (Бр. на 

потврда 1,2,6,7,8 и 9)  

 

41. Прилог 5: Договор за партнерство во случај на предлози од повеќе субјекти)  

42. Прилог 6: Документација поврзана со потпроектот, во зависност од видот на 

предлогот за потпроект: 

 

43. 6.1 Извадок од деталниот урбанистички план (задолжително за целосен предлог)  

44. 6.2 Сопственост: Имотен лист/ документи со кои се потврдува правото на 

користење поврзано со барањето, итн. (задолжително за целосен предлог) 

 

45. 6.3 Целосна инвестициско-техничка документација и сите потребни дозволи 

согласно со Законот за градење 

 

46. 6.4 Потврда за објект на културното наследство доколку е вклучен во предлогот   

47. 6.5 Целосна инвестициско-техничка документација согласно со Законот за заштита 

на културното наследство 

 

48. 6.6. Дозвола за градење, одобрение за зачувување и сите други потребни дозволи 

согласно со Законот за градење, Законот за заштита на културното наследство и 

други применливи закони  

 

 

Табела 30. ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА  
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Образец за поплаки          

Образец за поплаки 

 Референтен број:  

Име и презиме  

Информации за контакт: 

Ве молиме наведете 

како би сакале да 

бидете контактирани 

(пошта, телефон, е-

пошта) 

По пошта: Ве молиме наведете ја поштенската адреса: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ По 

телефон: _______________________________________________ 

По Е-пошта 

_______________________________________________ 

Претпочитан јазик за 

комуникација 

 [Македонски] 

 [Друго:____________________________] 

Опис на инцидентот или поплаката: 

Што се случи? Каде се случи? 

Кому му се случи? 

Кој е резултатот од проблемот? 

Датум на инцидентот / 

поплаката 

Еднократен инцидент/поплака (датум   ) Се случило 

повеќепати (колку пати?                       )  

Постојано (во моментов се соочуваме со проблемот) 

 

Што би сакале да се случи за да се реши проблемот? 

 

Потпис: ___________________________    Датум: ________________ 

Ве молиме вратете го овој образец на:  
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АНЕКС 5 

 

 

Прилози за финансиско управување 

 

Прилог 1 

 

Писмо за одобрување на активноста 

 

Во врска со договорот за подгрант бр._________ за потпроектот 

____________________________ и договор бр.______ од ______, ја одобруваме 

(фактурата, меѓувременото плаќање итн.) бр.______ од датум ______ во вкупен 

износ од _________. 

 

Ве молиме продолжете со процесот за плаќање. 

 

 

 

 

 

 

Овластени потписи 

 

_________________ 
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Прилог 1.1 - Расчленување на трошоците за подгрантови платени со средства од подгрант 

Financial Report 

LRCP Fund.xlsx
 

Прилог 1.2 - Расчленување на трошоците за подгрантови платени со средства од придонесот на корисникот 

 

Financial Report 

Beneficiary Contribution.xlsx
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Прилог 2 –Краток наративен опис на факторите кои влијаат врз финансискиот 

и физичкиот напредок на активностите на потпроектот и понатамошни 

планови за завршување  

 

За кварталот што завршува на xx/xx/20xx (во ден.) 
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Прилог 3 –Барање за исплата 

Број на подгрантот на 

потпроектот: 

 

 

Проект за локална и регионална конкурентност  

Да се пополни кога изведувачот ќе побара исплата 

Датум на 

фактурата: 

 

Напредок на спроведувањето 

Резултат Единица 
Реално 

количество 

Реална 

единечна 

цена 

Реален трошок  

     

     

     

     

Вкупно   

 

Порамнување 

Вкупен износ на договорот  100% 

Вкупен обновен износ   

Вкупен износ што се бара во ова 

барање 

  

Биланс   
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Изведувач 

 

Коментари: 

 

 

 

 

Име на изведувачот  

Име на застапник на 

изведувачот 

 

Потпис  

 

Надзор 

 

Коментари: 

 

 

 

 

Име на надзорот  

Датум  

Потпис  

 

Корисник 
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Коментари: 

 

 

 

 

Име на корисникот  

Датум  

Потпис  

 

 

 

Претставници на Проектот за локална и регионална конкурентност  

 

Име на Специјалистот 

градежен инженер / 

Специјалист за животна 

средина 

(доколку е применливо) 

 

Датум  

Потпис  

 

Коментари: 
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Име на специјалистот за 

туристички/локален и 

регионален развој 

(доколку е применливо) 

 

Датум  

Потпис  

 

Коментари: 

 

 

 

 

 

Специјалист/службено лице за набавки 

 

Коментари: 

 

 

 

 

Име на 

Специјалистот/службено лице 

за набавки 

 

Датум  

Потпис  
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Специјалистот за финансиско управување 

 

Коментари: 

 

 

 

 

Име на специјалистот за 

финансиско управување 

 

Датум  

Потпис  

 

Специјалист за мониторинг и евалуација 

 

Коментари: 

 

 

 

 

Име на специјалистот за 

мониторинг и евалуација 

 

Датум  

Потпис  
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Директор на проектот 

 

Коментари: 

 

 

 

 

Име на директорот на 

проектот 

 

Датум  

Потпис  

 

 

Специјалист за финансиско управување 

 

Датум на исплата на 

фактурата: 

 

Девизен курс (евра во денари) 

на датумот на исплата: 

 

Износ на фактурата платена во 

денари: 

 

Еквивалентен износ на 

фактурата во евра 

 

Датум  

Потпис  

 

 


