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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник 
на Република Македонија“ 79/09), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.09.2010 година донесе 

 
ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА  ФИНАНСИСКО 

ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОДДРЖУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА 
       

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат поблиските критериуми за финансиско поттикнување и 

поддржување на меѓуопштинската соработка во дејности кои се од пошироко значење и 
интерес.  

Член 2 
Финансиското поттикнување и поддржување на меѓуопштинската соработка 

подразбира доделување на средства на две или повеќе општини за воспоставување или 
одржување на воспоставена меѓуопштинска соработка во вршењето на надлежностите во 
утврдените дејности кои се од пошироко значење и интерес.  

Финансиските средства за поттикнување и поддржување на меѓуопштинската 
соработка се доделуваат  во зависност од степенот на исполнувањето на основните и 
поблиските критериуми. 

Член 3 
Меѓуопштинската соработка финансиски се поттикнува и поддржува врз основа на 

следните критериуми:                                                                                                                                            
 максимум         

бодови 
1. Административен и финансиски капацитет на општините за 
вршење на законски утврдените надлежност 60 
а) вршење на надлежноста од страна на општините кои ја 
воспоставуваат меѓуопштинската соработка  30 
- најмалку една од општините не ја врши надлежноста самостојно 30 
- општините ја вршат надлежноста самостојно     20 
- општините ја вршат надлежноста преку веќе воспоставена 
меѓуопштинска соработка 10 
б)  број на вработени во однос на систематизираните работни места 
во соодветниот организациски облик на општинската 
администрација  15 
0-20%  пополнети работни места                           15 
21-40% пополнети работни места                           12 
41-60% пополнети работни места                             9 
61-80% пополнети работни места                             6 
81-100% пополнети работни места                             3 
в) висина на основен буџет по општина                15 
до 25.000.000 денари                           15 
од 25.000.001 до 50.000.000 денари                           12 
од 50.000.001 до 100.000.000 денари                           9 
од 100.000.001 до 200.000.000 денари                            6 
над 200.000.000 денари                             3 
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2. Очекувани придобивки од меѓуопштинската соработка  30 
- цели на меѓуопштинската соработка  15 
- резултати од меѓуопштинската соработка     15 
3. Број на општини кои ja воспоставуваат меѓуопштинската 
соработка 5 
-две општини       1 
-три општини    3 
-четири и повеќе општини      5 
4. Претходно обезбедени средства од други финансиски извори за 
воспоставување на меѓуопштинската соработка 5 
- 0-20% претходно обезбедени средства  1 
- 21-40% претходно обезбедени средства      3 
- над 40% претходно обезбедени средства      5 

 
Член 4 

Постапката за доделување на средства за поттикнување и поддржување на 
меѓуопштински соработки ја спроведува  Министерството за локална самоуправа. 

Министерството за локална самоуправа за годината во која финанасиски се  поттикнува 
и подржува  меѓуопштинска соработка го утврдува максималниот износ на средства кои 
ќе се доделуваат за потребите на  една меѓуопштинска соработка, зависно од вкупно 
расположливите средства за финансиско поттикнување и поддржување на меѓуопштинска 
соработка, планирани во Буџетот на Република Македонија раздел Министерство за 
локална самоуправа.  

 
Член 5 

Финансиските средствата за поттикнување и поддржување на меѓуопштинската 
соработка во утврдените области од пошироко значење и интерес се доделуваат преку 
јавен повик, објавен од страна на Министерството за локална самоуправа. 

Јавниот повик содржи: области во кои финансиски се поддржува меѓуопштинска 
соработка, висината на средствата кои се доделуваат, рокот и начинот за поднесување на 
пријавата. 

Образецот на пријавата и насоките за пополнување на пријавата ги подготвува 
Министерството за локална самоуправа. 

Врз основа на добиениот вкупен број бодови по сите критериуми се подготвува 
бодовна листа на пријавените меѓуопштински  соработки во областите од пошироко 
значење и интерес  наведени во јавниот повик.  

При бодирањето според критериумите од членот 3  став 1 точка  1. б) и 1.в) на оваа 
одлука, се бодира секоја од општините вклучени во една меѓуопштинска соработка.  

Утврдените финансиски средства од јавниот повик се доделуваат според редоследот на 
бодовната листа, во рамките на утврдениот  износ од членот  4 став  2 на  оваа одлука.  

Врз основа на утврдената бодовна листа, Министерството за локална самоуправа 
доставува предлог до Владата на Република Македонија за доделување на средства за 
поттикнување и поддржување на меѓуопштински соработки.  

 
Член 6 

Средствата кои се доделуваат  за потребите на меѓуопштинската соработка која се 
поттикнува и поддржува, можат да се  користат за следните трошоци: 

 
I. Стоки и услуги 
- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 
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- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка 
- Поправки и тековно одржување 
- Договорни услуги 
 
II. Капитални расходи 
- Купување мебел, опрема, возила и машини 
 
Средствата кои се доделуваат  за потребите на меѓуопштинската соработка која се 

поттикнува и поддржува, не можат да се  користат за  наемнини, плати и надоместоци за 
вработените во општините кои ја воспоставуваат меѓуопштинската соработка. 

 
Член 7 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“.  

 
         Бр. 51-5165/1                                                                          Заменик на претседателот  
14 септември 2010 година                                                               на Владата на Република 

      Скопје                                                                            Македонија,  
                                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 


