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Најчесто поставувани прашања во рамките на Повикот за меѓуопштинска соработка 

 

Одговори од 26.07.2021  

▪ Колкав процент од вкупниот буџет може да биде посветен на мали инфраструктурни зафати? 

Дали инфраструктурните зафати можат да бидат кофинансирани in-kind од страна на 

општините? 

Препорачливо е буџетот за мали инфраструктурни зафати да не надминува 15% од вкупниот 

буџет за проектот. Инфраструктурните зафати можат да бидат in-kind кофинансирање од 

страна на општината.  

▪ Дали средствата кои општината ги исплаќа како плата на вработени лица кои даваат услуги 

(пр. социјални услуги) а кои не се државни службеници се сметаат за кофинансирање во готово 

или in-kind?  

Овие трошоци ќе бидат оценувани како кофинансирање in-kind од страна на општината.  

▪ Дали е задолжително да има Одлука од Советот со оглед на тоа што Претседателот на Совет 

потпишува само Акти по одржана седница на Совет и гласање од советници? 

Одлука од Совет не е задолжителна при аплицирање на овој повик. Во оваа фаза е задолжително 

да се потпише Писмо за обврзување (анекс 2). Одлуките од Совет ќе бидат задолжителни за 

избраните проекти со цел воспоставување на меѓуопштинска соработка.  

▪ Дали Локалните Акциски Групи (ЛАГ) можат да бидат бидат дел од проектот како здружение на 

граѓани со оглед на тоа што општините се основачи?   

Да, Локалните акциски групи (ЛАГови) можат да бидат дел од проектот.  

▪ Дали Црвен крст може да биде дел од апликацијата?  

Да, Црвен крст може да биде дел од проектната апликација.  

▪ Дали може да се поднесуваат проекти во кој би се промениле процеси во општината со 

дигитални алатки?  

Да, проекти за подобрување на процеси во општините се прифатливи.  

▪ Со оглед на тоа што е тешко навремено да се достават податоци од некои институции за 

индикаторите од Индексот за општински развој, дали би можеле да испратиме пополнет 

образец со достапните информации во моментов?  
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Да, образецот за Индексот за општински развој може да биде пополнет со податоци кои се 

достапни за општината во моментот на аплицирање.  

▪ Дали може постоечки меѓуопштински соработки да аплицираат со нова идеја?  

Се очекува апликантите да воспостават нова меѓуопштинска соработка.  

▪ Дали јавните претпријатија можат да бидат дел од проектните партнери?  

Не, јавните претпријатија не можат да бидат дел од проектната апликција.  

▪ Дали може да се аплицира за средства од проектот кои би биле заем за поголеми 

инфраструктурни зафати?  

Не, финансирање на заеми не е прифатлив трошок.  

▪ Дали може да се аплицира за техничка документација за инфраструктурни зафати?  

Да, проектите можат да содржат активности за изработка на техничка документација за 

инфраструктурни зафати. Меѓутоа, изработка на техничка документација не треба да биде 

единствената активност во проектот. Апликантите треба да ја имаат предвид временската 

рамка за спроведување на активностите како и процентот од буџет за техничка документација. 

▪ Дали општините можат да аплицираат за проекти со општини со кои не се граничат?  

Да, општините можат да аплицираат со други општини со кои не се граничат.  

▪ Дали општините можат да аплицираат за проекти со општини со кои не се во ист плански 

регион?  

Да, општините можат да аплицираат со партнери кои не се во ист плански регион.  

▪ Дали мора Одлука од Совет на општините-партнери ? Согласно Законот за МОС, Одлука на 

Совет е задолжителна при воспоставување на Меѓуопштинска соработка 

Во фазата на аплицирање не е потребна Одлука на совет за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка. Се очекува дека воспоставувањето на меѓуопштинската соработка ќе биде направено 
за време на имплементација на проектот. Во рамките на Писмото за обврзување, општините се 
обврзуваат дека сите активности превземени во однос на предложениот проект во рамките на 
повикот за проекти за меѓуопштинска соработка се и ќе бидат целосно во согласност со 
домашната законска регулатива.  

▪ Персонален данок - Како општината ќе плати персонален данок за хонорар кој го исплаќа друга 

институција (во случајот УНДП) и ќе го искаже како ин-кинд учество ? 

Сите исплати за трошоци во рамките на проектот се вршат од страна на УНДП  и Општината 
нема обврска за исплата на персонален данок за хонорар или друг вид трошоци.  
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▪ Индекс за развој 2020 - за Буџетите што се бараат се мисли на планиран или реализиран буџет 

за 2020 година? 

Во индексот потребно е да се наведат податоците од реализирани буџети.  

▪ Во делот A2.1. Расположиви организациски и човечки ресурси, во табелата каде што стои 

ставката ”Години на работен стаж на соодветното работно место во општината” потребно е да 

се пише работниот стаж на моменатлно вработеното лице на тоа работно место или воопшто 

стажот за тоа работно место (без оглед дали на тоа работно место се промениле две или 

повеќе лица)? 

Во делот А2.1 потребно е да се наведе работниот стаж на моментално вработеното лице на 

тоа место.  
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