Врз основа на договорот за заем за Вториот проект за подобрување на општинските
услуги (ИБРД – 8156 МК) финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој –
Светска банка, Министерството за финансии го објавува следниот
ЈАВЕН ПОВИК БР. МСИП2 01/2016
01/2016
за доставување на барања за користење на средства од МСИП 2 предвидени во
компонентата А - Општински инвестиции
1. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ
Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка во форма на под-заеми
на единиците на локалната самоуправа наменета за подобрување на нивото и
квалитетот на општинските услуги и основната инфраструктура со цел да се подобри
транспарентноста, финансиската одржливост и реализацијата на таргетираните
општински услуги во општините-учеснички. Вкупните средства наменети за оваа цел
во рамките на Компонента А „Општински инвестиции“ се во износ од 18,5 милиони
евра.
Во рамки на оваа финансиска поддршка предвидено е доделување на под-заеми за
општините наменети за финансирање на инвестиции во областа на водовод и
канализација, патна инфраструктура (вклучувајќи изградба и рехабилитација) и
други
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станици,

управување со цврст отпад, подобрување на енергетската ефикасност на општински
објекти, локални патишпта, пазари, улично осветлување, атмосферска канализација
и рехабилитација и ограничена изградба на училишта, градинки и други установи за
ран детски развој.
2.

ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Право на користење на средствата имаат единиците на локалната самоуправа
дефинирани согласно Законот за територијална организација на единиците за
локална самоуправа (Сл. весник бр.55/04 и соодветните измени) кои се во втората
фаза од фискалната децентрализација и кои ги исполнуваат условите за

задолжување согласно Законот за јавен долг и Законот за финансирање на единиците
на локална самоуправа.
Општините средствата ги добиваат како долгорочно препозајмување во државна
валута (македонски денари) по пат на склучување на договор за под-заем со
Министерството за финансии.
Под-заемите се доделуваат под следниве услови, и тоа:
•

рок на отплата до 13 години со вклучен грејс период до 3 години и

•
каматна стапка која е еднаква на каматата што ја плаќа Република
Македонија кон Светска банка
МСИП2 е проект базиран на побарување на финансиски средства затоа основен
принцип за алоцирање/распределба на средства по општина е "прва пријавена - прва
услужена општина" врз основа на одобрена техничка документација во согласност со
критериумите наведени во поглавје 4.2.3 од Оперативниот прирачник за MSIP2
проектот. Сите општини се повикуваат да учествуваат.
3. ВИСИНА И НАМЕНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Максималната вредност на финансиската поддршка по општина не е однапред
дефинирана и истата зависи од слободниот капацитет за задолжување на општината
и проценетата инвестициска вредност на предложениот општински проект.
Прифатливи трошоци во рамките на оваа финансиска поддршка се градежни работи,
набавка на добра и услуги поврзани со предложениот проект.
Сите категории на трошоци вклучуваат финансирање на даноци и други јавни
давачки. Финансиската поддршка изнесува 100% од вредноста на прифатената
инвестиција и истата ѝ се доделува на единицата на локалната самоуправа како заем.
Инвестициите наведени подолу не може да се финансираат во рамките на оваа
финансиска поддршка:
-

Проекти кои содржат активности поврзани со подготовка на урбанистичка
планска документација;

-

Проекти кои според класификацијата на Светска банка спаѓаат во проекти од
категорија “А“, односно проекти кои значително влијаат врз животната
средина и за кои е потребна изработка на Студиjа за заштита на животната
средина;

-

Проекти за наводнување на земјоделско земјиште.

4. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ
ПОДНЕСУВА
Секој проект кој ќе биде предложен да се финансира со средствата од оваа
финансиска поддршка потребно е да ги исполни следниве критериуми:
•

Предложениот проект да биде во доменот на општинските функции и

надлежности уредени со релевантните закони за единиците на локалната
самоуправа како и да има потенцијал за генерирање приходи односно остварување
заштеди или пак да е од висок приоритет за општината.
•

Предложениот проект да биде приоритет на соодветната единица на

локалната самоуправа согласно нејзините стратешки документи и воедно неговата
реализација да биде одобрена од страна на Советот на општината.
При апликацијата за користење на средства од МСИП2, потенцијалната единица на
локалната самоуправа треба да ја поднесе следнава документација:
1. Барање за користење на средства од Вториот проект за подобрување на
општинските услуги, коректно и читливо пополнето на македонски јазик и со
кирилично писмо;
2. Проектно фише, коректно и читливо пополнето на македонски јазик и со
кирилично писмо;
3. Техничка документација за предложениот проект и тоа основен проект во
случај кога се работи за градежни работи, односно технички спецификации за
набавка на добра за предложениот под-проект и целокупна друга релевантна
документација како што се: ревизија на проектот, елаборат за животна
средина, градежни дозволи и сл. кои се предмет на разгледување при фазата
на аплицирање;
4. Одлука од Советот на општината за намера за реализација на проектот по пат
на задолжување во МСИП2.
За потребите на аплицирање на овој Јавен повик потребно е општините да достават
основен проект со сите негови составни делови како и останатата документација
неопходна за одобрување на техничкиот проект. Квалитетот и подготвеноста на
техничката документација, со што ќе се обезбеди брза имплементација на проектот е
главен елемент за примена на принципот „Прва пријавена - прва услужена општина“
при распределбата на средства по општина.
Во рамките на овој Јавен повик еден барател може да поднесе само едно барање.
Барателот може да предложи проект кој има поголема вредност од максималната
вредност за негово задолжување, но притоа потребно е да достави решение за

начинот на кој ќе се обезбедат преостанатите средства за целосно затворање на
финансиската конструкција на проектот.
5. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА
Образецот – Барање за користење на средства и Проектното фише, заедно со
Упатството за користење на МСИП2 заемот, вклучувајќи го Оперативниот прирачник
на проектот може да се подигне од веб страната на Министерството за финансии,
односно на линкот - http://finance.gov.mk/mk/node/1056 или директно во
Министерството за финансии на следната адреса:
Министерство за финансии
ул. Даме Груев 12,
1000 Скопје
6. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Пополнетите барања за користење на средства од МСИП2 заедно со целокупната
потребна документација се доставуваат на македонски јазик во затворен плик со
назнака на предната страна на пликот “НЕ ОТВОРАЈ “, за Јавен повик бр. МСИП2
01/2016.
Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во Писарницата на
Министерството за финансии, во спротивно Министерството не презема одговорност
за губење или предвремено отворање на документацијата.
Краен рок за доставување на барањата
барања та е два месеци од денот на објавувањето,
односно најдоцна до 7.11.2016 година.
година . Барањата доставени по предвидениот рок
нема да бидат разгледувани.
Подетални информации во врска со овој Повик може да се добијат на адресата
наведена подолу во текот на секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Министерство за финансии
Проект за подобрување на општинските
општинските услуги (МСИП)
Адреса: ул. Даме Груев 12, 1000 Скопје
Телефон: 02 3255 737; 02 3255 736
Електронска пошта: ana.ristovska@finance.gov.mk

