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Временска рамка за 
склучување договор 
(индикативно)

as per cut of 
13.12.2017

67 145

1 1 1368 14.889.439,42 €   

1 2 30 2.933.227,64 €     

1 3 4 163.161,79 €         

1 4 2 17.556,15 €           

1404 18.003.385,00 €   342 713 46      929.582,00 €      697.186,50 € 

Мерка Сектор Вкупен број 
на апликации 

Вкупно побаран 
износ

Број на 
одбиени 

апликации
Главна причина за одбивање

Број на 
апликации 

испратени за 
контрола на 
лице место 

пред 
одобрување

Склучени 
договори( 
донесена 
одлука за 

доделување 
на средства)

Вкупни јавни 
трошоци (евра) 
на склучените 

договори

Вкупни јавни 
трошоци- ЕУ 

допринос 
(евра) на 

склучените 
договори

Временска рамка за 
склучување договор 
(индикативно)

3 1 8 683.398,03 €         
3 2 12 3.144.333,53 €     
3 3 21 6.836.976,59 €     
3 4 5 145.896,92 €         
3 5 2 143.098,55 €         
3 6 8 2.074.024,77 €     
3 7 0 0

57     13.027.728,39 € 18 25 13   4.034.727,63 €   3.026.045,72 € 

Мерка Сектор Вкупен број 
на апликации 

Вкупно побаран 
износ

Број на 
одбиени 

апликации

Главна причина за одбивање на 
апликации

Број на 
апликации 

испратени за 
контрола на 
лице место 

пред 
одобрување

Склучени 
договори( 
донесена 
одлука за 

доделување 
на средства)

Вкупни јавни 
трошоци (евра)

Вкупни јавни 
трошоци- ЕУ 

допринос 
(евра) Временска рамка за 

склучување договор 
(индикативно)

7 1 39 1.707.838,91
7 2 20 2.617.842,07
7 3 35 10.866.666,79
7 4 5 609.063,15
7 5 4 62.381,44
7 6 7 1.628.245,59
7 7 32 6.871.062,09

7 8 46 18.195.485,10

187     42.558.585,14 € 106 11 0 0 0
*Критериумите за рангирање се применуваат со цел да се изврши проверка на подобноста само на прворангираните апликации со вкупни јавни трошоци кои не го надминуваат расположливиот буџет како 
што е наведено во ИПАРД ПРОГРАМАта за финансиските години 2014-2018.

Индикативен период 
за контрактирање на 

апликациите
јули 2018

од февруари до јуни 
2018

1. Не доставени документи кои 
недостигаат според писмото за не 

комплетна апликација
2. Неприфатливи апликации-големина 

на компанијата (МСП) и нецелосни 
апликации

вкупно заклучно со  20.04.2018

Beginning of march 
2018 starting with 

contracting, indicative 
time for contracting all 
the eligible applicants 

July

Не доставени документи според 
писмото за непотполна апликација

1.Неприфатливи апликации-големина 
на компанијата (МСП) и нецелосни 

апликации
2. Не пополнето барање од страна на 
апликантот  со потребните документи 

(понуди, бизнис план, дозвола за 
градба итн.)

3. Неспоредливи понуди за опремата

Вкупно заклучно со 20.04.2018

вкупно заклучно со  20.04.2018
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