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Програма за Зелени градови 2: Брз 
Автобуски Транспортен Проект 
Скопје 
 
 
Земја: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
Број на проект: 51752 
Деловен сектор: Инфраструктура Европа 
Сектор на финансирање: ДРЖАВЕН 
Еколошка категорија: Б 
Планиран датум на одобрување: 24 јуни 2020 
Статус:  Kонцептoт за проектор одобрен од менаџментот 
Објава на резимето на проектот: 16 април 2020 
 

Опис на проектот 
Обезбедување на кредит од ЕУР 70 милиони (,,кредитот") на Република Северна 
Македонија кој ќе му биде преодобрен на Градот Скопје во форма на неповратни 
средства. Кредитот ќе  финансира: изградба на Брз Автобуски Транспортен 
(БРТ) коридор со две линии, набавка на нови БРТ автобуси  и изградба на ново 

депо (,,проектот") во Скопје. Проектот ќе биде имплементиран во две фази и ќе 
се реализира во  две транши: Транша 1 до ЕУР 40 милиони, за финансирање на 
БРТ линија 1 (исток-запад), кои средства ќе бидат расположливи за користење 
по потпишувањето на договорот за заем и Транша 2 до ЕУР 30 милиони за 

финансирање на втората БРТ линија (север – југ) која ќе биде достапна по 
завршување на одделна проценка на овој дел од проектот. 
 
Кредитот ќе биде доделен на Република Северна Македонија и натаму 

преодобрен на Градот Скопје во форма на неповратни средства, кој ќе биде и 
имплементатор на проектот. 
 
Проектот се планира како дел од Програмата за зелени градови 2 на ЕБОР 

(EBRD Green Cities Framework 2 - GrCF2). Програмата е креирана да служи како 
катализатор во секторот за справување со еколошките предизвици на општинско 
ниво. 
 

Цели на проектот  
Главната цел на проектот е значајно да се подобри нивото на услуги на јавен 
транспорт и да се помогне во намалување на загадувањето во Скопје, кој во 
моментов е еден од најзагадените градови во Европа. БРТ се очекува да игра 
клучна улога во унапредениот транспортен систем, преку воведување на 

наменски автобуски коридори долж главните градските артерии, со цел да има 
подобра фреквентност, капацитет и брзина на целокупниот градски транспортен 
систем. 
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Влијание врз транзицијата 
 
ETI 70 
 

Проектот ќе има ,,зелено" влијание преку  јавен транспорт кој ќе има приоритет 
и ќе се одвива по  однапред определени линии, БРТ автобуси кои ќе имаат ниска 
емисија на јаглерод и ќе имаат значаен придонес во подобрувањето на  јавните 
услуги и квалитетот на воздухот. 

 
Проектот исто така ќе има влијание преку ,,доброто-владеење", бидејќи помага 
во подобрување на управувањето на градскиот транспортен сектор во Скопје, 
промовира подобро планирање и капацитет на регулирање на зелен урбан 

транспорт, зајакнувајќи ја финансиската одржливост на општинската транспо-
ртната компанија. 
 
 

Информации за клиентот 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДРЖАВЕН 
 

ФИНАНСИРАЊЕ ОД ЕБОР 
EUR 70,000,000.00 

 
Вкупна вредност на чинење на проектот 
EUR 70,000,000.00 

 
Еколошко и социјално резиме 
Според Еколошката и социјална политика од 2014 година, проектот спаѓа во 
категорија Б. Главните еколошки и социјални влијанија/ризици кои треба да се 
земат во предвид се: откуп на земјиште, јавна безбедност за време на изградба 
и работење, како и потврда на планираните еколошки и климатски бенефит и. 

Користењето на технологија на хибрид, CNG или електричен мотор, ќе 
придонесат до подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје. 
 
Еколошката и социјалната проценка (ЕС) се прави од консултантот и во неа е 

вклучена проценка на проектот, ревизија на менаџмент системот на операторот, 
развој на план на ангажираност на сите вклучени во проектот и Еколошки и 
социјален акционен план. 

 
Техничка соработка 
Техничката соработка за овој проект ќе биде доделена за да помогне во: (i) 

техничка и еколошка студија на проценка за Линија 1, (ii)  поддршка за јавна 
набавка за Линија 1, (iii) помош во подготовка и имплементација на проектот за 
Линија 1 и Линија 2, (iv) оперативна поддршка на Градот и (v) студија за 
изводливост за Линија 2. 
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Контакт информација за компанијата 
Ловрен Маркиќ 
lovrenm@skopje.gov.mk 
+389 (0)2 32 97 235 

Град Скопје, Булевар Илинден 82, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 
 
 

Разбирање на транзицијата  
Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 

транзицијата, може да се провeри тука. 

 
Деловни можности 
За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. 
За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) јавете сé на  
Tел.:+44 20 7338 7168 
 

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 
За проекти на Банката со државата,  проверете на Набавки на ЕБОР:  
Тел.: +44 20 7338 6794 
Електронска адреса: procurement@ebrd.com 

 
Општи прашања 
За прашања околу проектите можете да не контактирате преку онлајн Образецот 

за прашања за ЕБОР. 

 
Еколошки и социјални политики (ЕСП) 
ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките 
преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на ,,еколошки 
стабилен и одржлив развој”. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за 
клиентите, кои истите треба да ги следат, заедно со применливите барања од 

локалните закони за јавно информирање и консултации, како и воспоставување 
на мехнизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат решение за 
забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, особено за 
еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. 

Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален 
ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават 
информации, согласно релевантните пракси, околу ризиците и влијанијата кои 
се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации со учесниците 

во проектот, како и да ги разгледаат и да одговорат на прашањата. 
 
Повеќе информации за праксите на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може 
да пронајдете тука. 

 

Интегритет и усогласеност 
Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, 
промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно 
најдобрите меѓународни пракси. Проверката на интегритетот се врши на сите 
клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови, проектите да не 

претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. 
Банката верува дека индентификувањето и разрешувањето на проблемите во 
фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување 
на интегритет на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие 

заштитни напори, но и помага во мониторинг на ризиците за интегритетот на 
проектите во пост-инвестициската фаза. 
 
КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и 

лошо владение кај проектите на ЕБОР. Било кој, во или вон Банката, кој се 
сомнева дека има измама или корупција, треба да достави на писмена 
забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност по 
електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат 

пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи одговор. Сите 
пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може 
да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик каде 
Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за 

општа добра намера. 
 

Политики за пристап до на информации (ППИ) 
ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со 
учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање 

на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила 
од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на Пристап до политики за 
информирање за да дознаете кои информации се достапни на веб страната на 
ЕБОР. 

 
Посебни барања за информации може да се достават преку Формуларот за 
прашања за ЕБОР . 
 
 
 
 

Механизам на приговори за проектот (МПП) 
Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу 
еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на пр. 
Преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку директна 

интеракција со менаџментот на Банката), поедниците и организациите може да 
бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантните механизми на 
ЕБОР креирани за оваа намена. 
 

Механизмот за одговорност, независно ги разгледува аспектите на Проектот кои 
се верува дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. 

Целта на механизмот е: да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во 
разрешување на аспекти од еколошки, социјални и јавни објави на информации; 
да определи дали Банката ги испочитувала Еколошките и социјалните политики 
или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на Пристапот до 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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политиките на информирање; и онаму каде што е релевантно, да се справи со 
било кои постоечки неусогласености со овие политики, истовреме, но 
превенирајќи идни неусогласување со Банката. 

 
Ве молиме посетете ја нашата веб страна за да дознаете како да доставите 
поплака преку доверливиот образец достапен онлајн, директно преку 
електронска адреса, онлајн електронска адреса или телефон. Ви стоиме на 

располагање за да разговараме за Вашата загриженост околу оваа 
проблематика и да одговориме на било кое прашање кои што го имате околу 
доставување или справување со полаките. Идентитетот на доставувачите на 
поплаки може да се чува како доверлив, доколку истото е побарано од  

поднесителот на поплака. 
 
Ве молиме, имајте во вид дека по новите важечки механизми во 2020 година, ќе 
стапат на сила ревидираните Политики за проектна одговорност и Упатствата, 

согласно кои ќе се разгледуваат предметите.  
 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

