Тип на документ:
Подзаконски акт
Број на Службен весник:
75/2009
Датум на објавување:
16.6.09

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за снабдување со вода за
пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на
Република Македонија" бр. 68/04, 28/06 и 103/08), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 9.06.2009 година,
донесе
УРЕДБА
ЗА КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ
СИСТЕМИ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Co оваа уредба се пропишуваат критериумите и постапката за распределба на средствата за
изградба и одржување на водоснабдителни и канализациони системи од Буџетот на
Република Македонија.

Член 2
Средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија во фискалната година, се
распределуваат врз основа на јавен оглас кoј го објавуваат Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Министерство за локална самоуправа, Министерство за
транспорт и врски и Министерство за животна средина и просторно планирање, како и
органите на државната управа кои што се во нивен состав на чии сметки се обезбедени
средствата за оваа намена.

Член 3
Распределбата на средствата за изградба и одржување на водоснабдителни и канализациони
системи на единиците на локалната самоуправа се врши врз основа на следните критериуми:
1. Остварени сопствени приходи на единицата на локална самоуправа во претходната година,
искажани во денари по глава на жител,
2. Број на домаќинства во единицата на локалната самоуправа со водоводен приклучок во
однос на вкупниот број на домаќинства, искажани во процент (%),
3. Број на домаќинства во единицата на локалната самоуправа со канализационен приклучок
за отпадни води од домаќинствата во однос на вкупниот број на домаќинства, искажани во
процент (%),
4. Број на домаќинства во единицата на локалната самоуправа со канализационен приклучок
за атмосферски води во однос на вкупниот број на домаќинства, искажани во процент (%),
5. Обезбедени сопствени финансиски средства за реализација на проектот во однос на
вкупната инвестиција на проектот, искажани во процент (%),
6. Вид на проект и
7. Степен на реализација на проект

Член 4
За распределба на средствата за изградба и одржување на водоснабдителни и канализациони
системи, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за
локална самоуправа, Министерство за транспорт и врски и Министерство за животна средина
и просторно планирање, како и органите на државната управа кои што се во нивен состав
објавуваат оглас во најмалку два дневни печатени гласила во рок од 1 (еден) месец по
објавувањето на Буџетот на Република Македонија за соодветната фискална година во
"Службен весник на Република Македонија". Co огласот се повикуваат единиците на
локалната самоуправа да поднесат барање со потребната документација.
Огласот ги содржи критериумите за распределба на средствата од член 3 на оваа уредба.

Член 5
Co барањето за одобрување на средства за изградба и одржување на водоснабдителни и
канализациони системи, единицата на локалната самоуправа доставува проектна
документација, одобрение за градење и документи во оригинал за исполнување на
критериумите утврдени со оваа уредба.

Член 6
Врз основа на критериумот од член 3, точка 1 на оваа уредба - Остварени сопствени приходи
на единицата на локална самоуправа во претходната година, искажани во денари по глава на
жител, вреднувањето се врши на следниот начин:
- Остварен сопствен приход по жител

под 700 денари

20 бода

- Остварен сопствен приход по жител

од 700-1200 денари

15 бода

- Остварен сопствен приход по жител

од 1200 -1700 денари

10 бода

- Остварен сопствен приход по жител

преку 1700 денари

0 бода

Врз основа на критериумот од член 3, точка 2 на оваа уредба - Број на домаќинства во
единицата на локалната самоуправа со водоводен приклучок во однос на вкупниот број на
домаќинства, искажани во процент (%), вреднувањето се врши на следниот начин:
- Број на домаќинства со водоводен приклучок во однос на вкупен број на
домаќинства искажан во процент (%)

под
50%

20
бода

- Број на домаќинства со водоводен приклучок во однос на вкупен број на
домаќинства искажан во процент (%)

од
5070%

15
бода

- Број на домаќинства со водоводен приклучок во однос на вкупен број на
домаќинства искажан во процент (%)

од
7090%

10
бода

- Број на домаќинства со водоводен приклучок во однос на вкупен број на
домаќинства искажан во процент (%)

преку
90%

0
бода

Врз основа на критериумот од член 3, точка 3 на оваа уредба - Број на домаќинства во
единицата на локалната самоуправа со канализационен приклучок за отпадни води од
домаќинствата во однос на вкупниот број на домаќинства, искажани во процент (%),
вреднувањето се врши на следниот начин:
- Број на домаќинства со канализационен приклучок за отпадни води од
Под
домаќинства во однос на вкупен број на домаќинства, искажан во процент (%) 50%

20
бода

- Број на домаќинства со канализационен приклучок за отпадни води од

15

од

домаќинства во однос на вкупен број на домаќинства, искажан во процент (%) 5070%

бода

од
- Број на домаќинства со канализационен приклучок за отпадни води од
70домаќинства во однос на вкупен број на домаќинства, искажан во процент (%)
90%

10
бода

- Број на домаќинства со канализационен приклучок за отпадни води од
преку
домаќинства во однос на вкупен број на домаќинства, искажан во процент (%) 90%

0
бода

Врз основа на критериумот од член 3, точка 4 на оваа уредба - Број на домаќинства во
единицата на локалната самоуправа со канализационен приклучок за атмосферски води во
однос на вкупниот број на домаќинства, искажани во процент (%), вреднувањето се врши на
следниот начин:
- Број на домаќинства со канализационен приклучок за атмосферски води во
однос на вкупен број на домакинства искажан во процент (%)

под
50%

20
бода

- Број на домаќинства со канализационен приклучок за атмосферски води во
однос на вкупен број на домаќинства искажан во процент (%)

од
5070%

15
бода

- Број на домаќинства со канализационен приклучок за атмосферски води во
однос на вкупен број на домаќинства искажан во процент (%)

од
7090%

10
бода

- Број на домаќинства со канализационен приклучок за атмосферски води во
однос на вкупен број на домаќинства искажан во процент (%)

преку
90%

0
бода

Врз основа на критериумот од член 3, точка 5 на оваа уредба - Обезбедени сопствени
финансиски средства за реализација на проектот во однос на вкупната инвестиција на
проектот, искажани во процент (%), вреднувањето се врши на следниот начин:
- Обезбедени сопствени финансиски средства за реализација на проектот во
однос на вкупната инвестиција на проектот искажани во процент (%),

преку
90%

0
бода

- Обезбедени сопствени финансиски средства за реализација на проектот во
однос на вкупната инвестиција на проектот искажани во процент (%),

од
7090%

10
бода

- Обезбедени сопствени финансиски средства за реализација на проектот во
однос на вкупната инвестиција на проектот искажани во процент (%),

од
5070%

30
бода

- Обезбедени сопствени финансиски средства за реализација на проектот во
однос на вкупната инвестиција на проектот искажани во процент (%),

под
50%

40
бода

Врз основа на критериумот од член 3, точка 6 на оваа уредба - Вид на проект, вреднувањето
се врши на следниот начин, проект за:
- Водоснабдителен систем

10 бода

- Канализационен систем за одведување на урбани отпадни води

7 бода

- Канализационен систем за одведување на атмосферски води

5 бода

Врз основа на критериумот од член 3, точка 7 на оваа уредба - Степен на реализација на
проект, вреднувањето се врши на следниот начин, за:
- Изградба на нов водоводен и/или канализационен систем

10 бода

- Доградба и/или реконструкција на водоводен и/или канализационен систем

5 бода

Член 7

Распределба на средствата за изградба и одржување на водоснабдителни и канализациони
системи од Буџетот на Република Македонија се врши по следната формула:
РСБ = [Б/∑ Б]*∑ОСБ
каде е:
РСБ - Распределени средства од Буџетот на Република Македонија во денари на единицата на
локална самоуправа
Б - Број на добиени бодови според критериумите од оваа уредба на единицата на локална
самоуправа
∑Б - Вкупен број на бодови на сите единици на локална самоуправа кои учествуваат во
распределбата
∑ОСБ - Обезбедени средства за распределба во Буџетот на Република Македонија
Минималната вредност на бодовите со кои ќе се овозможи учество во распределбата на
средства ќе биде утврдена во зависност од расположивите средства во фискалната година, по
усвојување на Буџетот на Република Македонија за таа фискална година.
Распределените средства на единицата на локална самоуправа треба да бидат во рамките на
средствата кои ги побарува од органот на државната управа кој го објавил огласот, наведен
во член 2 на оваа уредба.

Член 8
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 19-2627/1

Заменик на претседателот

9 јуни 2009 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

