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И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  

од процесот на евалуација и селекција на апликации во рамки на повикот за проекти за 

меѓуопштинска соработка  

Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка се распиша во рамките на проектот „Пост-КОВИД: општините 

како двигатели на одржливиот развој“ спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединети нации 

(УНДП) во соработка со Бирото за регионален развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа (МЛС). 

Рокот за аплицирање беше од 13 јули до 23 август 2021 год.  

Евалуацијата на предлог-проектите се изврши од страна на тимот за евалуација составен од членови на УНДП 

и Бирото за регионален развој како и претставници на Министерството за локална самоуправа и ЗЕЛС во улога 

на набљудувачи. Финалниот Извештај од евалуација на предлог-проекти за меѓуопштинска соработка го 

разгледа и усвои и Управниот комитет на проектот во кој членуваат УНДП, БРР и МЛС.  

Во продолжение се финалните резултати од проецесот на евалуација и селекција на пристигнатите апликации 

спроведен врз основа на „Оперативните насоки за аплицирање“: 

1. Проекти подобни за финансирање  

Следните проекти се селектирани како подобни за финансирање и се избрани за реализација.  

Име на проектот Водечки 
апликант 

Партнери Други чинители  

Поблиску до граѓаните - зајакнување на 
општинските услуги преку нови технологии 

Велес Градско, Лозово, 
Росоман, Демир 
Капија 

Центар за развој на 
Вардарскиот плански регион 

Е-МОС „ЛУНАР Кавадарци  Неготино ТППЕ Кавадарци 
ТППЕ Неготино 

Достапни и ефикасни, дигитални и социјални 
услуги на Општините Радовиш и Конче 

Радовиш Конче Здружение на граѓани 
Женска акција 

 

2. Проекти подобни за финансирање но „условени“ со модификации на нивните предлози 

(модификации на активностите и буџетот) 

Следите проекти се селектирани како подобни за финансирање меѓутоа нивните предлози треба да претрпат 

модификации на активности и/или буџет а врз основа на „Оперативните насоки за аплицирање“. Во случај да 

бидат направени бараните модификации во предлог-проектите истите ќе бидат поддржани за реализација.  

Име на проектот Водечки 
апликант 

Партнери Други чинители  

Дигитализирано земјоделство - 
напредно земјоделие 

Струмица  Василево  Здружение за унапредување и развој на 
земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ 

Безбедни граѓани и заштитени 
ресурси, предуслов за одржлив 
развој 

Крива 
Паланка  

Ранковце Здружение за рурален развој Локална 
Акциона Група Осоговски лисец 
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Дигитализација на општинските 
услуги во Источен плански регион 

Штип  Берово, Виница, 
Делчево, Зрновци, 
Карбинци, Кочани, 
Македонска 
Каменица, Пехчево, 
Пробиштип, 
Чешиново-Облешево 

Центар за развој на Источен плански 
регион 

Воспоставување на систем за рано 
откривање на пожари 

Струга  Вевчани  / 

 

3. Проекти на листа на чекање  

Следните проекти  ги исполнуваат условите за финансирање меѓутоа нивното финансирање зависи од 

достапност на буџет. Во случај да се обезбедат дополнителни средства за финансирање на овие апликации, 

истите ќе бидат условени со  модификации предложените активности и/или буџети според „Оперативните 

насоки за аплицирање“.   

Име на проектот Водечки 
апликант 

Партнери Други чинители  

Дигитализација на услугите за намалување на 
ризикот од катастрофи и заштита на животната 
средина во Општина Валандово и Општина 
Дојран 

Валандово Дојран Центар за развој на 
Југоисточен планснки 
регион 

Зајакнување на капацитетите за справување со 
пожари на отворен простор во општините 
Прилеп и Долнени 

Прилеп Долнени / 

 

4. Проекти кои не се подобни за финансирање  

Следните проекти се оценети со помалку од 60 бодови и не се рангирани во листата на проекти подобни за 

финансирање: 

Име на проектот Водечки 
апликант 

Партнери Други 
чинители  

Дигитализација на услугите за намалување н Поврзување на 
националната платформа за интероперабилност во РСМ и 
игитализација на административно работење 

Куманово Свети 
Николе 

/ 

Дополнителен модул и нови функционалности на софтверот за 
администрирање даноци LTAS во Општина Гевгелија и Општина 
Богданци Гевгелија 

Гевгелија Богданци  / 

Обезбедување на систем на наплата на данок на имот и комунална 
такса 

Ресен Битола 
Демир 
Хисар 

/ 

Е – ера, преку дигитализација до поблиска Општина до жителите Новаци Крушево / 

Одржлив развој без отпад Гостивар Боговиње  
Врапчиште 

/ 
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5. Проекти кои не се административно подобни   

Следните проекти не ги исполнија административните критериуми и не влегоа во вториот круг од селекцијата:  

Име на проектот Водечки 
апликант 

Партнери Други 
чинители  

Софтверско решение за Работно досие за извршување на 
активности во рамките на единиците на локалната самоуправа 
Аеродром и Студеничани 

Аеродром  Студеничани  / 

E-nhanced municipalities GO’es Green - Зајакнати општини одат 
напред 

Бутел  Ѓорче Петров  / 

 

Вкупниот буџет достапен за селектираните проекти изнесува 350.000 УСД и е обезбеден од страна на УНДП и 

Бирото за регионален развој.  
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