ПРОЦЕДУРИ / ЧЕКОРИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРОЕКТОТ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (МСИП)
Основни услови за учество во МСИП Проектот
За да се прифатливи за учество во рамките на Проектот за подобрување на општинските
услуги, општините треба да ги исполнат следниве основни услови:
o општината да е влезена во втора фаза на фискална децентрализација;
o претпријатието за водовод и комунални услуги во сопственост на општината треба да
има поднесено пополнет образец со податоци за претходни две фискални години до
ИБНЕТ програмата за одредување показатели, која ја спроведува Здружението на
даватели на комунални услуги (АДКОМ);
o општината и претпријатието за комунални услуги треба да имаат објавени годишни
буџети и ревизорски извештаи на нивните интернет страници;
o транспарентно работење на општината (воспоставен механизам за повратни
информации со жителите и стопанските субјекти од општината како кутии за жалби и
поплаки, отворен шалтер, континуирано ажурирана интернет страница и сл.);
o предложениот под-проект треба да генерира приходи и/или заштеди на трошоци при
испорачување на основните општински услуги.
Чекори за користење на средствата од МСИП Проектот
-

-

-

-

Општината спроведува јавна расправа за реализација на одреден проект;
Општината го поднесува проектот, односно техничката документација и останатите
пропратни документи до МСИП единицата на разгледување;
Општината подготвува Документ за оценка на проектот врз основа на техничката
документација, со образложение на економските, финансиските и техничките
критериуми за оценка како и критериумите за влијанието врз животната средина и
социјалните механизми и истиот го поднесува до МСИП единицата;
Советот на општината по спроведена јавна расправа донесува одлука за задолжување
за реализација на одреден проект;
Проектната единица ја прегледува документацијата за поднесениот под-проект и ја
препраќа до Светска банка на одобрување;
Светска банка го оценува под-проектот и одобрува негово финансирање;
Општината поднесува Барање за задолжување до Министерството за финансии.
Министерството ја разгледува документацијата и дава позитивно мислење за
задолжување и склучување на Договор за под-заем;
Кредитот се доделува со склучување на Договор за под-заем помеѓу Министерството за
финансии и општината;
Постапката за набавка се спроведува од страна на општината, со помош на МСИП
единицата, согласно правилата за набавка на Светска банка;
Општината подготвува тендерска документација која се одобрува од Светска
банка;
Општината склучува договор со изведувачот;
Општината го имплементира проектот со постојана супервизија од страна на МСИП
единицата;
Општината е одговорна за надзор над изведувањето на работите;
Плаќањата се вршат врз основа на времени ситуации/фактури со трансфер на средства
од МСИП единицата на посебна наменска сметка на општината и потоа општината во
рок од 5 дена плаќа на изведувачот;
Светска банка заедно со МСИП единицата врши мониторинг на имплементацијата на
проектот.

