
ПРОЦЕДУРА „БЕЗ-ПРИГОВОР“ ЗА ПРОЕКТИТЕ ПОДДРЖАНИ ОД ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД 
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) е нов глобален фонд воспоставен од државите-страни на Рамковната 
конвенција на ОН за климатски промени (УНФЦЦЦ) со цел да се поддржат земјите во развој да 
одговорат на предизвикот што го носат климатските промени. ЗКФ има цел да поддржи промена на 
парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на 
државите кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. ЗКФ ги користи јавните 
инвестиции за да стимулира приватно финансирање и да стимулира инвестиции со позитивно влијание 
врз климата со цел да се постигне развој со ниски емисии и отпорност кон климатските промени. Фондот 
има многу важна улога при спроведување на Парискиот договор и ги поддржува земјите во развој при 
спроведувањето на националните придонеси кон климатските промени (NDCs).

Сопственоста на државата во работата на ЗКФ 

Начелото на сопственост на државата е во суштината на 
активностите кои Зелениот климатски фонд ги спроведува во 
земјите во развој; тоа се рефлектира и во Управувачкиот инструмент 
на Фондот со што се обезбедува „Фондот да следи пристап со фокус 
кон државата, и да го поттикнува и зајакнува ангажманот на ниво 
на држава преку ефективно вклучување на релевантни институции 
и засегнати страни”1 . Особено, Фондот смета дека сопственоста 
на државата е мерка преку која државите, при консултации со 
релевантни национални и локални засегнати страни, како и со 
засегнати страни од заедницата може да покажат сопственост над 
и посветеност со цел ублажување на и адаптација кон климатските 
промени2. Фондот верува дека сопственоста на државата е 
постојан процес, а не фиксна состојба, како и дека Националниот 
назначен орган (ННО) има главна улога при поттикнување на 
институционален развој и ангажираност на засегнатите страни за 
воспоставување на ефективен механизам за решавање на прашањата 
поврзани со климата. 

Сопственост на државата во Република Северна Македонија

Согласно Упатството на ЗКФ за сопственост на државата и првичните насоки за номинирање на ННО 
и воспоставување на координативен механизам, Република Северна Македонија воспостави првични 
механизми за работа со Зелениот климатски фонд и активно работи со различни релевантни засегнати 
страни за да обезбеди подобар пристап до климатски финансии. 

Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Северна Македонија одговорен за економски 
прашања и координација со економските сектори е националниот назначен орган за Зелениот климатски 
фонд за Република Северна Македонија. Неговата клучна функција како ННО е да служи како службена 
точка за комуникација со ЗКФ со цел да обезбеди сопственост на државата во сите активности финансирани 
од ЗКФ во Северна Македонија. Кабинетот е одговорен за целосна координација на економските сектори 
во националните институции и за соодветно усогласување со националните приоритети, стратегии 
и политики. Кабинетот е исто така одговорен за координација и спроведување на активностите кои 
произлегуваат од договорите на Северна Македонија со релевантните меѓународни финансиски и 
економски институции и за координација на спроведувањето на процесите поврзани со структурните 
реформи и влијанијата на правните акти врз деловната заедница во земјата. 

Врз основа на Упатството и првичните најдобри практики кои ги обезбедува ЗКФ во однос на механизмите 
за координација во државата, сите активности поврзани со ЗКФ ќе ги координира ННО; сепак формиран 
е Стратешки советодавен комитет (ННО-ССК) кој се состои од експерти за климатски промени, 
управување со проекти и финансии од различни релевантни владини институции, како постојана техничка 
група која ќе го поддржи ННО за прашања поврзани со ЗКФ/климатските финансии.

1 Раководен инструмент на Зелениот климатски фонд 
2 Упатство за сопственост на државата, GCF/B.15/06 
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Слика 2: Структура на механизмот за координација за прашања поврзани со ЗКФ во Република Северна Македонија 

Слика 3: Улоги и одговорности во текот на проектниот циклус за ЗКФ и процедурата „Без-приговор“ 

Циклус за одобрување на проекти за ЗКФ и процедура „Без-приговор“ во Република Северна Македонија

ЗКФ предлог-проектите за финансирање ќе ги добива тековно, како и преку објавување повици за 
доставување на предлог-проекти. Пристапувањето до ресурсите на ЗКФ подразбира подготвување на листа 
на квалитетни проекти за финансирање со фокус врз националните климатски и развојни приоритети на 
Северна Македонија. Пред доставување на предлог-проектите за финансирање до ЗКФ, ННО спроведува 
национален процес за креирање на проектни идеи, проценка и прифаќање на предлог-проектите. Со ова, 
ННО ќе овозможи креирање на ваква листа на проекти преку билатерални и мултилатерални консултации 
со засегнатите страни, како и со објавување на повик за доставување на проектни идеи на секои две 
години. ННО ќе го предводи процесот за генерирање проекти, нивна приоретизација и оценување пред да 
се достават до ЗКФ, согласно одобрената процедура „Без-приговор“ (Слика 3).
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