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Назив на Проект 
Цел  на Проектот 

 

Вредност на 
заем/грант 
(мил. евра) 

Година на 
почеток 

на 
Проектот 

Година на 
завршу-
вање на 

Проектот 

Втор проект за 
подобрување на 
општинските 
услуги 

Развојната цел на овој проект е да се подобри 
транспарентноста, финансиската одржливост 
и испорака на целни општински услуги во 
општините учеснички во проектот.  

Целта на проектот е подобрување на 
перформансите на урбаните економии и 
квалитетот на управувањето на општинско 
ниво, преку обезбедување на соодветна 
финансиска и советодавна поддршка на 
повеќе општини и нивните јавни 
претпријатија, како во делот на подобрување 
на комуналните услуги така и во делот на 
унапредување и зајакнување на општинските 
функции и надлежности. 

25 2016 
 

2022 
 

 

Проект за 
надградба и 
развој на патишта 
Ранковце - Крива 
Паланка 

Целта на Проектот е подобра транспортна 
поврзаност долж Коридор 8, помеѓу Скопје и 
Деве Баир преку изградба на патниот правец 
Ранковце - Крива Паланка, како и 
подобрување на функциите на ЈП за државни 
патишта за управување и планирање на 
средства. 

83 2015 2022 

 

Проект за 
унапредување на 
социјалните 
услуги 

Проектот вклучува различни видови на 
активности: развој на политики, поставување 
на сеопфатен систем на социјални услуги и 
системско спроведување на реформираните 
услуги преку проширена мрежа на даватели на 
социјални услуги, воведување на интегриран 
информатички систем за администрирање на 
права и услуги, техничка помош и обуки за 
поддршка и зајакнување на капацитетот на 
локалната власт, проширување на 
капацитетите за предучилишно згрижување 
преку изградба на нови објекти и пренамена 
(или надградба) на постоечката 
инфраструктура на предучилишни 
институции. 

28,7 2018 2024 

 



Проект за 
олеснување на 
трговија и 
транспортот во 
Западен Балкан 

Имплементацијата на Заедничкиот акционен 
план за олеснување на трговијата и 
транспортот во Западен Балкан, всушност 
значи развивање на Регионален проект за 
олеснување на трговијата и транспортот во 
Западен Балкан, кој ќе ги имплементира 
идентификуваните активности во секоја земја. 
Проектот е од регионален карактер и во 
првична фаза ќе ги вклучи Северна 
Македонија, Србија и Албанија, а понатаму ќе 
се приклучат Босна, Црна Гора и Косово.  

26,2 2019 2025 

 

Проект за 
поврзување на 
локални патишта 

Проектот за поврзување на локални патишта 
ќе се реализира во 80 општини во Република 
Северна Македонија каде ќе се реализираат 
градежни активности за рехабилитација, 
реконструкција и надградба на локални 
патишта и улици со вкупна должина до 450 км. 

70 2019 2024 

 

Проект за 
администрирање 
на социјалното 
осигурување 

Основна цел на Проектот е подобрување на 
квалитетот на услугите во администрирањето 
на социјалното осигурување и унапредување 
на законската рамка, која уредува прашања 
кои се однесуваат на лицата со попречености и 
на работните места со стаж на осигурување со 
зголемено траење (бенефициран стаж). 

13,8 2020 2023 

 

Проект за итно 
справување со 
COVID-19 во 
Северна 
Македонија 

Основни цели на проектот се да се спречи, 
открие и да се одговори на заканата од 
Коронавирусот COVID-19 и да се зајакнат 
националните системи за подготвеност на 
јавното здравство во Северна Македонија.  

90 2020 2022 

 

Проект за 
унапредување на 
основното 
образование 

Основната цел на проектот е да ги подобри 
условите за учење во основното образование 
во земјата. 21,5 2021 2026 

 

Проект за 
енергетска 
ефикасност во 
јавниот сектор 

 

Основни цели на Проектот се намалување на 
потрошувачката на енергија во јавниот сектор 
и поддршка за воспоставување и 
операционализација на одржлив механизам за 
финансирање на енергетска ефикасност во 
јавниот сектор. 

25 2021 2025 

 

Проект за 
модернизација на 
земјоделството 

Целта на Проектот е да се подобри
конкурентноста во таргетирани потсектори на 
земјоделството и да се зајакне подготвеноста на 
јавниот сектор во земјоделството за прием во 
ЕУ. 

 

46 2021 2025 

 

 


