ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - МСИП
(ИБРД 8158МК, ИБРД 8561MK и TF018812 )
ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ НА ПРОЕКТ : P096481 и P154464
ОГЛАС ЗА РАБОТНИ АНГАЖМАНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - MSIP
Владата на Република Македонија доби заем од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка и грант финансиран со средства од ИПА претпристапната помош на
Европската Унија за имплементација на Проектот за подобрување на општинските услуги.
Проектот има за цел да ги подобри перформансите на урбаните економии и квалитетот на
управувањето на општинско ниво преку обезбедување на финансиска и советодавна
поддршка на повеќе селектирани општини во делот на општинското планирање и
управување и обезбедување на поквалитетни комунални и општински услуги.
Со цел успешна имплементација на Проектот за подобрување на општинските услуги,
Министерството за финансии има потреба од ангажирање на индивидуални локални
консултанти за следниве позиции:
▪

Економист - индивидуален консултант;

▪

Независен специјалист за мониторинг на компатибилност и сообразност при
имплементација на општинските грантови;

1. Економист -индивидуален консултант
Основни надлежности
Развивање и преглед на документите за проценка на проекти за назначените општини кои
ги имаат следните фактори како структурен пристап: Опис на под-проектот: општи
информации за општината, демографски и економски профил, општ опис на проектот;
Социјално влијание: социолошка студија (анализирани варијабли: социјална разновидност
и пол, институции, правила и однесување, учесници, учество, социјални ризици) и
прашања за преселување; Техничко решение: опис, анализа, евалуација и потенцијални
измени; Финансиска анализа: трошоци за проектот, отплата на кредитот, преглед на сметки
на комунални државни претпријатија, анализа на финансиската изводливост на проектот;
Анализа на трошоците: идентификација и вреднување на релевантните трошоци и
придобивки, претпоставки, анализа на економската изводливост на проектот, анализа на
чувствителност, анализа на економичност (во случај на повеќекратни сценарија и кога
бенефициите не можат да се изразат во монетарни вредности); Анализа на ризик; Избор
на сценарио; Препораки; Помага во дефинирање на релевантни и мерливи индикатори за
следење на под-проектот и обезбедува поддршка при нивното собирање и презентирање.
Потребни квалификации за Економист:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Универзитетска диплома од областа на економија или бизнис администрација или
финансии.
Минимум 8 години релевантно професионално искуство, кое опфаќа 5 години
искуство во сродни полиња (како што се инвестиции, финансиска и економска
анализа на инвестициите итн.);
Искуство во развивање на Документи за оценка на проекти или Студии за
изводливост за инвестициски проекти;
Докажана успешна експертиза во последните 3 години во подготовките,
оценувањето или оценувањето на најмалку 3 проекти за инфраструктурни
инвестиции;
Докажано успешно искуство во соработка со владините институции, вклучително и
локалната самоуправа(општини) и меѓународните финансиски институции;
Одлично познавање на македонскиот и англискиот јазик.
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2.

Независен специјалист за мониторинг на компатибилност и сообразност при
имплементација на општинските грантови;

Основни надлежности:
Основните цели на оваа задача се да се даде поддршка на МСИП единицата за
управување со проектот во оценувањето на резултатите на општините во исполнувањето
на критериумите за изведување на работите и обезбедување услови сите преземени
активности да бидат во согласност со релевантните закони. Независниот специјалист за
мониторинг на компатибилност и сообразност при имплементација на општинските
грантови е должен да : врши преглед на потребната документација подготвена од страна
на општината која аплицира за грант, ги проценува резултатите на општините во
исполнувањето на критериумите за извршување, да осигура дека сите преземени
активности се во согласност со релевантното законодавство. Подготви извештај за
верификација и препорака:
-дека општината ги исполнува критериумите и е подобна за грантот, или
-дека општината / претпријатијата за комунални услуги треба дополнително да ги подобрат
своите перформанси и да предложат такви подобрувања што ќе овозможат квалификација
за грантот. Го следи спроведувањето на критериумите за грант за време на извршувањето
на проектот.
Потребни квалификации за независен специјалист за мониторинг на компатибилност
и сообразност при имплементација на општинските грантови
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Универзитетска диплома во областа на градежно инженерство, економија, финансии
или друго релевантно поле. Магистерски степен се сметаат за предност;
Познавање и искуство во општинско книговодство, управување со буџет и
финансиски менаџмент;
Минимум 5 години искуство во менаџмент на полето на комуналните услуги,
финансискиот менаџмент, управување со водните ресурси;
Добро познавање на националните регулативи кои се однесуваат на животната
средина, комуналните услуги, општинско книговодство и финансиски менаџмент;
Добри комуникациски способности;
Многу добри компјутерски вештини (Word, Excel, Access, MS Project);
Течно комуницирање на македонски јазик и одлично познавање на англискиот јазик;

Лицата за наведените позиции на консултанти ќе бидат избрани во согласност со
изданието “Насоки: Селекција и вработување на консултанти од страна на
заемопримачи на Светската банка” објавено од страна на Светската банка во јануари
2011 година, ревидирано во јули 2014 година.
Заинтересираните консултанти се покануваат да ги достават своите работни биографии на
англиски јазик кои покрај се треба да содржат преглед кој ја потврдува нивната
квалификуваност за исполнување на наведените квалификации (во апликацијата
задолжително треба да се наведе позицијата за која што се аплицира).
Изразениот интерес, со работна биографија, мотивациско писмо и сите други
релевантни документи во прилог, потребно е да се достават по електронски пат во
формат на pdf или word документ чија што големина не надминува 10 МБ, на
долунаведената адреса не подоцна од 28 (дваесет и осми) февруари 2018 година, до
16:30 часот.
Министерство за финансии
Даме Груев, 12
1000 Скопје
Република Македонија
e-mail: aleksandar.najdovski@finance.gov.mk
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