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ЗА ПРОЕКТОТ
Република Македпнија е кприсник на фпндпвите на Еврппската унија пд 1996 вп рамките на
прпграмите PHARE и CARDS, дпдека пд 2007 гпдина сп впведуваоетп на Инструментпт за претпристапна ппмпщ, какп земја кандидат ја дпби мпжнпста за кпристеое на сите пет
кпмппненти пд пвпј инструмент, какп и дппплнителни прпграми за финансираое на заедницата.
Сп цел да се унапреди парламентарната вклушенпст вп следеое на кпристеоетп на
средствата пд фпндпвитe на ЕУ, Институтпт за еврппска пплитика заппшна сп реализација на
ппвеќегпдищна прпграма “Следеое на ИПА “ вп шии рамки преку издржани истражуваоа базирани
на факти има за цел да ја ппттикне јавната дебата и да даде кпнкретни преппраки кпи ќе
придпнесат за згплемена ефикаснпст вп кпристеоетп на еврппските фпндпви.
Вп рамките на пваа прпграма, Институтпт за еврппска пплитика вп спрабптка сп
Фпндацијата Фридрих Еберт – Скппје спрпведе истражуваое за кпристeоетп на фпндпвите на
ЕУ вп Република Македпнија. Целта на истражуваоетп беще да се утврди ефикаснпста на
искпристуваоетп на средствата пд претпристапните фпндпви вп Македпнија (ИПА), нивнптп
влијание, какп и прпценка на апспрпципните капацитети на Република Македпнија.
Сп намера да се прпизведе квалитетна студија, беще распищан ппвик дп сите
заинтересирани истражуваши вп Македпнија сп сппдветнп истражувашкп искуствп вп дадената
пбласт да се пријават сп свпја предлпг студија кпја ќе се пднесува на пдреден сегмент или
кпнкретен прпблем вп рамките на една кпмппнента пд петте ИПА кпмппненти (I.Транзициска
ппмпщ и институципнална надградба, II. Прекугранишна спрабптка, III. Регипнален развпј, IV.
Развпј на шпвешки ресурси, V. Рурален развпј), или кпја ќе ги анализира апспрпципните капацитети
на земјата.
Вкупнп беа дпставени дванаесет предлпзи, пд кпи беа избрани щест предлпг студии сппред
пднапред дефинирани критериуми на селекција и сппред релевантнпста на предлпгпт.
Вп текпт на ппдгптпвката беще пвпзмпженп ментпрствп и спрабптка сп двајца странски
експерти вп пваа прпблематика, прпф. Мпјмир Мрак пд Универзитетпт пд Љубљана, Република
Слпвенија и кпнсултатант пд Центарпт за екпнпмски и спцијални анализи пд Братислава,
Република Слпвашка.
Оваа публикација е резултат на спрпведените истражуваоа и вклушува една генерална
студија за апспрпципните капацитети на Македпнија за кпристеое на еврппските фпндпви и
пет студии на слушај кпи ги анализираат пдделнп петте ИПА кпмппненти.
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м-р Емилија Тасева: ИПА КОМПОНЕНТА I ЗА ЕВРОПСКИ
ИНСТИТУЦИИ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈА,
ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТO, ЧОВЕКОВИ ПРАВА,
ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВА
Вовед
Пристапуваоетп кпн ЕУ е кпмплексен прпцес кпј ппдразбира испплнуваое на пплитишки, екпнпмски
критериуми и сппспбнпст за преземаое на пбрвските за шленствп имплицирајќи ппсежни рефпрми вп секпја
сфера пд ппщтествптп:пплитишка, екпнпмска, спцијална, културна. Претхпдните прпщируваоа на ЕУ ппкажаа
дека испплнуваоетп на кппенхагенските пплитишки критериуми спгласнп кпи државата кандидат за шленствп
мпра да ппседува стабилни институции кпи ја гарантираат демпкратијата, владееоетп на правптп и
шпвекпвите права, защтитата на малцинствата претставуваат најгплем предизвик и какп такви имаат
апсплутен припритет вп пднпс на пстанатите критериуми. За таа цел, ЕУ пбезбеди пплитишка и финансиска
ппддрщка, Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА) ефикаснп се наспшува на активнпстите за ппддрщка
на пплитишките критериуми. Сепак, пбезбедуваоетп на ппмпщ пд ЕУ е еден шекпр, мнпгу зависи пд
наципналните институции, aпспрпципнипт капацитет, активната вклушенпст и ппсветенпст, кпи се клушни за
успещнп искпристуваое на средствата и ппстигнуваое на ппсакуваните ефекти и придпбивки за ппщтествптп.
Финансиската ппддрщка претставува еден пд механизмите за еврппеизација кпи ЕУ ги кпристи за
пренесуваое на еврппските принципи, нпрми и правила вп државите кандидати за шленствп вп ЕУ, какп и за
1
пфпрмуваое на нивните институципнални и административни структури . Претпристапната ппмпщ
претставува инструмент сп кпј преку испплнуваое на ппределни услпви, се пбезбедува знашителна ппмпщ за
рефпрмите кпи се спрпведуваат вп наспка на усвпјуваое на Еврппскптп acquis, какп и еврппските пплитики и
стандарди. Вп изминативе гпдини, ЕУ пбезбеди ппмпщ за Република Македпнија преку разлишни прпграми
2
какп EКП, Oбнпва, ФАРЕ, КАРДС вп целпкупен изнпс за перипдпт пд 1992 дп 2006 пд пкплу 800 милипни евра .
Сп впведуваое на Инструментпт за претпристапна ппддрщка (ИПА), за Република Македпнија самп за
перипдпт пд 2007 дп 2013, се пбезбедени пкплу 622 милипни евра.
Анализата на претхпдните прпщируваоа на ЕУ укажува дека клушен предуслпв за напредуваое вп
3
претпристапнипт прпцес е усвпјуваоетп на кппенхагенските пплитишки критериуми . Сп пглед на важнпста на
пваа пбласт, Инструментпт за претпристапна ппддрщка (ИПА) преку Кпмппнентата I Ппмпщ за транзиција и
градеое на институции (ТАИБ) гп ппддржува испплнуваоетп на критериумите, пднпснп јакнеоетп на
дпмащните институции кпи ја гарантираат демпкратијата, владееоетп на правптп, шпвекпвите права,
защтитата на малцинставата. Пваа студија има за цел да истражи дали ппмпщта пбезбедена преку ИПА
Кпмппнента I ги ппддржува ефикаснп припритетите за пристапуваое, сп ппсебен фпкус на пплитишките
критериуми сп цел успещна апспрпција и ппстигнуваое на ппсакуваните ефекти.
Земајќи предвид дека ИПА вп Република Македпнија се напда вп ппшетна фаза на искпристуваое,
темелна евалуација на ппмпщта вп пваа фаза не мпже да се спрпведе ппради неппхпднпста да се пстави
ппределенп време за ппзитивните или негативните ефекти пд заврщените прпекти да станат видливи. Сепак
иницијалните искуства пд спрпведуваоетп на ппмпщта мпже да се анализираат и за таа цел пваа студија се
фпкусира на припритетите кпи Инструментпт ги ппддржува и нивната релевантнпст за пристапуваоетп кпн ЕУ,
какп и на фактприте кпи влијаат на ефикаснпста, абспрпципните капацитети и влијаниетп пд ппмпщта.
1

Грабе Хетхер, “Европеизацијата оди на Исток: Моќ и несигурност во претпристапниот процес кон ЕУ” во Кевин Феатхерстоне
и Клаудио М. Радаелли (едс.), “Политики на Европеизација” (2003) Оксфорд, Оксфорд Универзити Прес.
2 Одлука на Комисијата Ц (2007) 1853 oд 30/04/2007 за Повеќегодишниот индикативен Програмски документ (MIPD) 2007-2009
за Република Македонија.
3 Димитри Коченов,” Позади фасадата на Копенхаген. Значење и структура на Копенхагеншките Политички критериуми
демократија и владеење на правото” (2004) 8 Европска Интеграција Онлајн статии 10.

5

Пд пришина щтп ИПА ппстпи релативнп краткп време, наушната литературата за анализа на истата е
ретка. Ппради тпа, пваа студија е резултат на истражуваоетп на правната рамка за впсппставуваое и
имплементација на ИПА: регулативите на Спветпт и на Кпмисијата, ппвеќегпдищните индикативни
планирашки дпкументи (МИПД), наципналните прпграми за ИПА Кпмппнента I, гпдищните извещтаи за ИПА на
Кпмисијата, евалуаципни извещтаи, прпектни фищеа, гпдищните извещтаи на Кпмисијата за напредпкпт на
РМ и наципналните стратещки дпкументи какп Наципналната прпграма за усвпјуваое на ЕУ правптп. Впеднп,
разгпвприте сп претставниците на Делегацијата на ЕУ вп Скппје, министерствата и институциите кприсници на
ппмпщта и прпектните тимпви дадпа знашителен придпнес за разбираоетп на ефектите пд спрпведуваоетп
на ппмпщта. Анализата се кпнцентрира на прпектите пд Наципналните ТАИБ прпграми за 2007 и 2008 кпи беа
финализирани непдамна или се вп финална фаза и какп такви ппдлпжни на анализа. Ппвеќетп пд дпгпвприте
за спрпведуваое на прпектите пд Наципналната ТАИБ прпграма 2009 сé ущте не се склушени и какп такви не
се темелнп пбрабптени.
Студијата е спставена пд 5 делпви: клушните припритети на Пплитиката на прпщируваое на ЕУ и
претпристапната ппмпщ, кппенхагенските критериуми се претставени вп првипт дел; вп втприпт дел се
пбрабптува претпристапната ппмпщ вп РМ, ИПА и кпнкретнп Кпмппнента I Ппмпщ за транзиција и градеое на
институции и какп истите ги ппддржуваат пплитишките критериуми и наципналните институции за
гарантираое на демпкратија, владееое на правп, шпвекпви права, защтита на малцинства; вп третипт дел се
анализираат првишните искуства пд спрпведуваоетп на ппмпщта, мпжнпстите за ефикаснпст, апспрпција и
влијание; вп ппследнипт дел се претставени заклушпците.

Копенхагенските политички критериуми во фокус на политиката на
проширување и претпристапната помош
Инструментпт за претпристапна ппмпщ впведен вп рамки на рефпрмата на финансиските инструменти за
надвпрещните пплитики на ЕУ за перипдпт 2007-2013 е резултат на пптребата да се пбезбеди ефикасна
ппддрщка на државите аспиранти за шленствп вп ЕУ вп претпристапнипт прпцес. Искуствата пд претхпдните
прпщируваоа сп државите пд Централна и Истпшна Еврппа кпи успещнп гп ппминаа патпт на транзиција,
ппкажаа дека внимателнп управуван прпцес на прпщируваое, е мпщне мпќен инструмент кпј ЕУ гп кпристи за
ппддрщка на транзицијата на државите вп мпдерни, функципнални демпкратии истпвременп пбезбедувајќи
мир, стабилнпст, прпсперитет, демпкратија, шпвекпви права и владееое на правптп на еврппскипт кпнтинент.
Вп рамки на прпцеспт на демпкратизација на Централна и Истпшна Еврппа, ЕУ се сппши сп знашителен брпј на
држави кпи тежнеат кпн шленствп кпн Унијата. За пстваруваое на пваа цел, државите мпраа да спрпведат
рефпрми вп секпја сфера пд ппщтествптп: пплитишка, спцијална, екпнпмска, културна. Рефпрмите вклушуваа
зацврстуваое на институциите за пазарна екпнпмија, нп најкпмплексни беа рефпрмите за демпкратизација и
јакнеое на принциппт на владееое на правптп, шпвекпвите права. Прганизиранипт криминал и кпрупција,
длабпкп вкпренети вп ппщтествптп, беа прпблеми кпи щтп мпраще да се надминат сп цел да се спреши
нивнптп прелеваое вп другите држави шленки на ЕУ. Вп спрпведуваоетп на рефпрмите, неппхпдна беще
пплитишката и финансиска ппддрщка пд ЕУ. Спветпт на ЕУ, сп заклушпците пд Кппенхаген вп 1993 гп услпви
шленствптп на државите кандидати вп Унијата сп критериумите за пплитишки, екпнпмски капацитет и
сппспбнпст за преземаое на пбврските пд шленствп4. Вп рамки на брпјните пбласти пд ЕУ правптптп,
стандардите и пплитиките кпи кппенхагенските критериуми ги ппставија, успгласуваоетп сп пплитишките
критериуми имаа апсплутен приритет5. Пплитишките критериуми се пднесуваат на пплитишкипт систем и
бараат пд државите да имаат стабилни пплитишки институции кпи гарантираат демпкратија, владееое на
правптп, шпвекпви права и защтита на малцинствата6. Зад ваквата щирпка кпнструкција, спгласнп Еврппската
Кпмисија се ппдразбира: слпбпдни и фер избпри, функципнираое на закпнпдавната, изврщната и судската
власт, бпрба прптив кпрупција, защтита на шпвекпви права, вклушувајќи градански, пплитишки, екпнпмски и
спцијални права, защтита и ппитуваое на малцинставата и културни права. Ппкаснп, кај пристапуваоетп на
4

Заклучоци на Претседателството, Европски совет Копенхаген 1993, 7.A.iii: “Членството бара државите кандидати да имаат
стабилни институции за гарантираат демократија, владеење на право, човекови права, поччитување на малцинстваата, функционлана
пазарна економија и капацитет за справување со конкуренција и пазарни правила во Унијата. Членството бара од државата кандидат
способност да се преземаат обврските од членство вклучувајќи почитување на целите за политичка, економска и монетарна унија”.
5
Димитри Коченов, “Позади фасадата на Копенхаген. Значење и структура на Копенхагеншките Политички критериуми
демократија и владеење на правото” (2004) 8 Европска Интеграција Онлајн статии 10.
6
Ibid.
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Рпманија и Бугарија фпкуспт ппвтпрнп се задржа на пплитишките критериуми. Вп нивнипт слушај, ЕУ
дппплнителнп гп разви свпјпт пристап: за следеое на напредпкпт на државите вп пбласта бпрба прптив
прганизиран криминал и кпрупција, функципнираое на правпсудствптп, Еврппската Кпмисија впведе
специјален механизам за спрабптка и верификација сп цел ппддрщка на двете држави вп рефпрми дп
шленствп и ппкаснп какп шленки на ЕУ. Ракпвпдејќи се таквите искуствата, вп пднпс на државите пд Западен
Балкан, стратещкипт интерес на ЕУ е впсппставуваое на демпкратија, безбеднпст и стабилнпст ппради
немирпт и насилствата кпи гп следеа регипнпт вп минатптп. Преку кпристеое на истипт пристап, вп
пплитиката на прпщируваое на Западен Балкан, впсппставуваоетп на стабилни пплитишки институции се
смета за предуслпв за мир и демпкратија и напредуваое кпн ЕУ. Ущте на ппшетпкпт пд развпј на пднпсите сп
регипнпт, ЕУ ги ппдржува државите вп усвпјуваое на ЕУ стандардите преку впсппставуваое на сппдветна
институципнална рамка: административни, судски структури и тела за спрпведуваое на закпнпт.
За ппддрщка на пплитиката на прпщируваое, беа кпристени финансиски инструменти: ФАРЕ, САПАРД,
ИСПА, ФАРЕ Прекугранишна Спрабптка (ЦБЦ) и Кппрдинација, за државите пд Централна и Истпшна Еврппа пд
кпи КАРДС и ФАРЕ беа дпстапни за државите пд Западен Балкан. Сепак, сп ппследнптп прпщируваое се увиде
дека е неппхпднп претпристапната ппмпщ да пбезбедува ппфлексибилен пдгпвпр на брпјните пптреби на
државите кандидати. Инструментпт за претпристапна ппмпщ беще впведен вп 20067 сп цел намалуваое на
брпјпт на инструменти и ппеднпставуваое на рамката за пбезбедуваое на ппмпщ. ИПА ги замени
претхпдните инструменти и впведе дистрибуираое на ппмпщта преку пет кпмппненти: 1) Ппмпщ за
транзиција и градеое на институции и 2) Прекугранишна спрабптка дпстапни за државите кандидати и
пптенцијални кандидати и 3) Регипнален развпј 4) Развпј на шпвешки ресурси и 5) Рурален развпј дпстапни
самп за држави кандидати за шленствп сп цел нивнп ппдгптвуваое за имплементација на заеднишката ЕУ
земјпделска и кпхезипна пплитика.
Целта на инструментпт спгласнп Регулативата 1085/2006 е ппддрщка на кандидатите и пптенцијаните
кандидати за шленствп вп “нивнптп прпгресивнп успгласуваое сп стандардите и пплитиките на ЕУ,
вклушителнп и ЕУ правптп (acquis communautaire), какп идни шленки на ЕУ”. Инструментпт директнп ги
ппддржува кприсниците на ппмпщта вп успгласуваоетп сп кппенхагенските критериуми: пплитишки и
екпнпмски критериуми и испплнуваое на пбврските пд шленствп вп унијата. Пд петте кпмппненти, преку ИПА
Кпмппнента I Ппмпщ за транзиција и градеое на институции знашителна ппмпщ се пбезбедува за пплитишките
критериуми. Дппплнителнп, ИПА регулативата ја услпви ппмпщта сп ппшитуваоетп на принципите на
демпкратија, владееое на правптп, шпвекпви права, защтита на малцинствата и фундаменталните слпбпди.
Именп, шлен 21 пд ИПА регулативата предвиде суспензија на ппмпщта вп слущај на неппшитуваое на пвие
принципи и пбврски. На такпв нашин, не самп щтп пплитишките критериуми вп рана фаза на пристапуваое беа
ставени вп фпкус, туку прпгреспт вп пваа пбласт претставува услпв за аплицираое и кпристеое на
претпристапната ппмпщ.

ИПА во поддршка на демократија, владеење на правото, човекови права и
малцинства во Република Македонија
За да се анализира какп ИПА Кпмппнента I придпнесува вп прпцеспт на успгласуваое сп пплитишките
критериуми, неппхпднп е да се разбере нашинпт на планираое и имплементираое на средствата. Не за прв
пат, пвпј припритет вп Република Македпнија се ппддржува пд страна на ЕУ. Пд 2002 - 2006 вп рамки на
КАРДС, пкплу 56,6 милипни евра беа алпцирани за демпкратија и владееое на правп, дпдека за правда и
внатрещни рабпти, пбласт релевантна за пплитишките критериуми, пкплу 60,6 милипни евра или заеднп за
двете пбласти пкплу 51% пд целата КАРДС ппмпщ8. Вп рамки на ИПА, пвие средства знашителнп се
згплемуваат ппради интензивираое на еврпинтеграциските активнпсти за усвпјуваое на ЕУ правптп кпи
Република Македпнија се пбврза да ги спрпведе. Именп, Република Македпнија какп земја кандидат дпби
пристап кпн сите пет кпмппненти на ИПА, а средствата за перипдпт 2007-2013 изнесуваат пкплу 622 милипни
7

Регулатива на Советот (ЕЦ) бр. 1085/2006 од 17 Јули 2006 за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош
(ИПА), Регулатива на Комисијата (ЕЦ) бр. 718/2007 oд 12 Јуни 2007за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЦ) бр. 1085/2006 од
17 Јули 2006 за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 80/2010 од
28 Јануари 2010 за измена на Регулатива на Комисијата (ЕЦ) бр. 718/2007 oд 12 Јуни 2007 за спроведување на Регулативата на Советот
(ЕЦ) бр. 1085/2006 од 17 Јули 2006 за воспоставување на Инструментот за претпристапна помош (ИПА).
8
Одлука на Комисијата Ц(2007) 1853 oд 30/04/2007 за Повеќегодишниот индикативен Програмски документ (MIPD) 2007-2009
за Република Македонија.

7

евра. Пд распределбата на средствата пп кпмппненти, евидентнп е дека најгплемипт дел пд ИПА за
Република Македпнија, кпј изнесува пкплу 243 милипни евра или 39 % и припадаат на Кпмппнента I, щтп
укажува на важнпста на кпмппнентата и припритетите кпи ги ппддржува. Пд Кпмппнента I, пкплу 30-45%
гпдищнп се за пплитишките критериуми.
Табела 1: ИПА Ревидирана ппвеќегпдищна индикативна финансиска рамка (МИФФ), алпкации пп
гпдини и кпмппненти (вп милипни евра).
ИПА
Кпмпп
нента
I

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Вкупнп

41,641,613

41,122,001

39,310,500

27,941,228

243,943,299

4,158,387
7,400,000

4,077,999
12,300,000

4,371,501
20,800,000

5,183,373
42,300,000

5,243,041
51,800,000

32,626,703
203,300,000

IV
V

3,200,000
2,100,000

6,000,000
6,700,000

7,100,000
10,200,000

28,803,41
0
5,124,876
39,300,00
0
8,800,000
16,000,00
0

28,207,479

II
III

36,917,06
8
4,467,526
29,400,00
0
8,400,000
12,500,00
0

10,380,000
19,000,000

11,200,000
21,028,000

55,080,000
87,528,000

Вкупнп

58,500,000

70,200,000

81,782,001

91,684,59
4

98,028,28
6

105,070,852

117,212,269

622,478,002

Извпр: www.sep.gov.mk
Кпристеоетп на ИПА се ракпвпди пд ЕУ правила и ппстапки. Планираоетп на ппмпщта се заснпва на
Стратегијата за прпщируваое на Кпмисијата, кпја ги рефлектира припритетите пд прпцеспт за стабилизација и
аспцијација, стратещките припритети пд претпристапнипт прпцес какп припритетите пд Партнерствптп за
пристапуваое, наципналните стратегии и најважнп Наципналната прпграма за усвпјуваое на правптп на ЕУ.
Прпграмираоетп се иницира сп ппдгптвуваое на Ппвеќегпдищен индикативен прпграмски дпкумент (МИПД)
кпј ппфаќа тригпдищен временски перипд. За ппмпщта за првите гпдини 2007 и 2008, пвие дпкументи беа
ппдгптвени пд страна на Еврппската кпмисија сп кпнсултираое на наципналните институции вп утврдуваоетп
на припритетите. МИПД спдржи финансиски алпкации за главните припритети кпи се ппддржуваат, земајќи ги
вп предвид индикативните финансиски распределби спдржани вп Ппвеќегпдищната индикативна финансиска
рамка МИФФ9 (Табела 1), дпкумент кпј се предлага пд страна на Кпмисијата. Врз пснпва на МИПД, Владата
ппднесува предлпг дп Еврппската кпмисија за наципналната прпграма за Кпмппнента I Ппмпщ за транзиција и
градеое на институции кпја се спстпи пд пдделни прпектни фищеа (предлпзи). Кпга наципналната прпграма е
пдпбрена, се склушува финансискипт дпгпвпр ппмеду Република Македпнија и ЕУ и активнпстите за набавка
мпже да птппшнат. Важнп е да се сппмене дека за кпристеоетп на ппмпщта пд ИПА Кпмппнента I беще
неппхпднп земјата кприсник да има наципнален децентрализиран систем за управуваое (ДИС)10. Нп,
Република Македпниа за разлика пд Хрватска и Турција немаще впсппставен децентрализиран систем за
иструментите пред ИПА (КАРДС, ФАРЕ) и ЕУ ппмпщта се управуваще пд страна на Еврппската агенција за
рекпнструкција (ЕАР). Прпцеспт на впсппставуваое на децентрализиран систем за сите ИПА кпмппненти беще
инициран вп 200511, нп се претппставуваще дека за прпцеспт на акредитација ќе биде пптребен ппределен
временски перипд и се пдлуши Кпмппнента I да се спрпведе централизиранп пд страна на Еврппската
9 Комуникација од 6.11.2007 од Комисијата до Советот и Европскиот Парламент Инструмент за Претпристапна помош (ИПА)
Повеќегодишна финансиска рамка 2009-2011, COM(2007) 689 финална.
10 Децентрализирано управување подразбира дека Европската комисија го препушта управувањето на определени акции во
земајта корисник задржувајќи ја целокупната крајна одговорност за извршувањето на генералниот буџет.
11 Воспоставувањето на системите за управување и конрола на ДИС беше одлучено од страна на Владта во октомври 2005,
оперативната структура за менаџирање на ИПА Компонента I, беа воспоставени Национален фонд (НФ) и Секторот за централно
финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) и Програмскиот службеник за авторизација (ПАО), Надлежен службеник за
акредитација и виши службеници за програмирање (СПО) номинирани во 2006. Во првата половина на 2007 година беше спроведена
анализа на слабостите за усогласеност со ИПА Регулативата за имплементирање и Националните институции поднесоа Извештај за
анализата на славбости до Комисијата. Воо нареден чекор, се спрведе отстранување на слабостите во втората половина на 2007 и
почетокот на 2008 година. По оценката за усогласеност и акредитација на системот, министерот за финансии (ЦАО) поднесе апликација
до Комисијата за пренос на управувањето со Компонента I во јануари 2009 година. Паралелно, со веќе трансферираното управување за
Компонента III, IV и V (одобрено за време на втората половина од 2009), се спроведоа повеќе активности за отстранување на ризиците
идентификувани од страна на ревизорите за ИПА Компонента I. Финалната верификациска мисија беше спроведена во февруари 2010,
по што беше одобрен преносот на управувањето во декември 2010 година.
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Кпмисија се дпдека наципналните институции не се акредитираат. Какп прпдплжуваое на претхпдната пракса
пд спрпведуваоетп на КАРДС, прпграмираоетп и имплементацијата беще спрпведена пд страна на ЕАР сп
технишки инпут пд министерствата, институциите идни кприсници на ппмпщ.
Припритетите кпи беа идентификувани за ппддрщка се целпснп успгласени сп еврппските припритети
за пристапуваое. Вп време на планираое на наципналните ИПА ТАИБ 2007 и 2008 прпграми, Република
Македпниа се сппшуваще сп брпјни предизвици вп пбластите релевантни за пплитишките критериуми. Јавната
администрација се карактеризираще сп неефикаснпст. Независнпста и неефикаснпста на судствптп
претставуваще еден пд главните припритети. Напредпкпт вп бпрбата прптив прганизиранипт криминал и
дрпга беще пгранишен. Надвпрещните граници и Щенген, имплементација на интегриранптп гранишнп
управуваое беа припритети за кпи беа неппхпдни знашителелни инвестиции. Ппсебна слабпст претставуваще
кпрупцијата. Вп пднпс на шпвекпвите права, ппсебнп вп пднпс на граданските и пплитишките права, беще
неппхпднп ппдпбруваое на правната рамка и нејзина ефикасна имплементација. Развпјпт на невладинипт
сектпр беще пгранишен ппради лимитиранипт пристап дп средства. На ппшетпк беще спрпведуваоетп на
активнпстите за ппдпбруваое на спстпјбата на Рпмите. Вп такпв кпнтекст беа ппдгптвени првите ИПА
прпграми и прпекти. 12
Врз пснпва на анализата на стратещките припритети и дплгата листа на пптреби , беще изгптвен првипт
МИПД 2007-2009. За ппддрщка на пплитишките критериуми преку јакнеое на дпбрп владееое и владееое на
правптп беа пбезбедени пкплу 25-45% пд вкупната ИПА кпмппнента I. Ппради итната пптреба да се ппддржи
рефпрмата на пплицијата кпја щтп заппшна сп прпграмата КАРДС, прпграмата за 2007 Кпмппнента I се ппдели
на два дела. Првипт дел спдржи прпекти ппврзани сп Стратегијата за рефпрма на пплицијата. Релевантнипт
финансиски дпгпвпр за прпграмата беще пптпищан вп пктпмври 2007. Втприпт дел пд наципналната прпграма
беще усвпен пд страна на Кпмисијата вп нпември 2007 дпдека финансискипт дпгпвр се склуши вп мај 2008.
Втприпт дел се наспши кпн ппддрщка на рефпрмите вп јавната администрација, судската рефпрма и јакнеое
на капацитетите за управуваое сп фпндпви на ЕУ. Сп ревизија на МИПД 2008-2010, усвпен пд Кпмисијата вп
септември 2008, брпјпт на припритети пд пбласта Пплитишки критериуми се згплеми, така щтп ппкрај државна
администрација, судствптп и пплицијата, претхпднп утврдени сп претхпдната прпграма, ппддрщка дпбија и
пбластите шпвекпви права, защтита на малцинствата и граданскп ппщтествп. Средствата за Пплитишките
критериуми се згплемија на 30-45% укажувајќи на згплемената пптреба за ппмпщ вп пваа стратещка пбласт.
Ппмпщта се реализираще преку седум прпекти пд наципналните ТАИБ прпграми 2007 и 2008: Ппддрщка вп
спрпведуваоетп на Стратегијата за рефпрма на пплиција; Ппддрщка на рефпрмата на јавната администрација;
Ппддрщка за ефикаснп, ефективнп и мпдернп функципнираое на Управнипт суд; Ппнатампщнп јакнеое на
судствптп; Интегриранп гранишнп управуваое; Демпкратија и фундаментални права; Ппддрщка за ушествп на
граданскипт сектпр вп прпцеспт на пдлушуваое и вп пбезбедуваое на спцијални услуги. Прпектите се
реализираа преку 38 дпгпвпри таргетирајќи ги министерствп за внатрещни рабпти и пплицијата, Управнипт
суд, Академијата за пбука на судии и пбвинители, Генералнипт секретаријат на Владата, Агенцијата за
државни службеници, Секретаријатпт за имплементација на Пхридскипт дпгпвпр, Спбраниетп, Дирекцијата за
защтита на ппдатпци, Нарпднипт правпбранител, институциите пд системпт на малплетнишка правда, Рпми,
градански прганизации. Вкупната ппмпщ за пвие пбласти кпи ги засегаат пплитишките критериуми пд
прпграмите 2007 и 2008 изнесува 23.250.000 евра. Сп пглед на финансиските изнпси, щирпкипт ппсег на теми
кпи се ппдржуваат, брпјпт на институции кприсници, евидентнп е дека Наципналната прпграма за ИПА
Кпмппнента I за 2007 и 2008 е исклушителнп важна за претпристанипт прпцес. Ппддрщката претставува
знашајнп средствп за ппддрщка на кпе наципналните институции мпже да се пптпрат за спрпведуваое на
рефпрмите вп време на екпнпмска криза и пгранишени ресурси.

12
Работен документ на Европска Комисија од 08.11.2006, ЦОМ (2006) 649 финален и Документ од 6.11.2007 приложен кон
Комуникацијата од Европската Комисија до Едвропскиот Парламент и Советот, Стратегија за Проширување и Главни предизвици 20072008 ЦOM(2007) 663 финален.
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Имплементација на ИПА Компонента I: иницијални искуства и можности за
ефикасност, апсорпција и влијание
Пп пдпбруваоеto на ппвеќегпдищните индикативни планирашки дпкументи и наципналните прпграми
за ТАИБ, кпмплексната фаза на набавка и склушуваое на дпгпвпри стапи вп време на нестабилнпст на
институципналната рамка вп Република Македпнија. Трпщеоетп на средствата заппшна сппрп. Вп 2007 не се
склушија дпгпвпри ниту беа изврщени плаќаоа, a беа птппшнати пгранишен брпј на тендери13. Ппмпщта на
2007 ТАИБ прпграмата и ппшетпкпт на ИПА 2008 беще пдлпжена за најмалку една гпдина вп сппредба сп
планираните рпкпви вп прпектните фищеа (рефпрмата на државната администрација, судската рефпрма,
ппддрщка на граданскптп ппщтествп). Какп резултат, нивптп на исплатени средства на крајпт пд 2009,
ппследната гпдина за склушуваое на дпгпвприте за ИПА ТАИБ 2007 беще на нискп нивп.
Табела 2: ИПА ТАИБ 2007 и 2008 средства планирани/иплатени дп крај на 2009.
ИПА ТАИБ

Склушени
дпгпвпри (%)
24.8
0.3

2007
2008

Платени (%)
8.3
0.1

*Извпр: 2008 и 2009 Гпдищни извещтаи за ИПА14
Дпкплку ефикаснпста се пднесува на тпа какп инвестираните средства се трансфпрмираат вп резултати
вклушувајќи ја и нивната навременпст15, вп ппглед на фазата на склушуваое на дпгпвпри ефикаснпста беще
иницијалнп пслабена ппради бавнптп тендерираое на интервенциите16. Вп перипдпт на набавка, ЕАР ги
трансферираще свпите пперации на Делегацијата на ЕУ, щтп се пдрази и на склушуваоетп на дпгпвприте.
Дппплнителнп, институциите не беа дпвплнп ппдгптвени за прпектите кпи надпадаа. Апспрпцијата на
средствата се карактеризира какп сппра, шестп ппради слаб капацитет и вклушенпст на институциите вп
спрпведуваоетп на активнпстите кпи претставуваат пспбенп важни фактпри кпј влијаат на ефикаснпста на
17
ппмпщта . Сп цел да се пбезбеди ппгплема вклушенпст и јакне апспрпципнпт капацитет, институциите
кприсници беа дел пд планираоетп на припритетите и средствата, нп активна вклушенпст е неппхпдна вп
фазата на спрпведуваоетп на прпектните активнпсти. Пва е важнп ппсебнп вп прпектите за технишка ппмпщ
вп пбласта на државна администрација и судствп кпи зависат пд спрабптката на ппгплем брпј а институции и
нивната ппсветенпст и инвплвиранпст е клушна. Впеднп, административнипт капацитет е излпжен на ризик пд
недпвплни шпвешки ресурси, сппдветни знаеоа и вещтини за управуваое на прпекти, препптпваренпст сп
рабптни задаши, недпвплна медуинституципнална спрабптка. Ваквите фактпри влијаат на апспрпцијата на
средства щтп е ппсебнп евидентнп сп прпграмата ИПА ТАИБ 2008, пд кпја дп јуни 2012 гпдина се исплатени
пкплу 63 % пд средствата.
Табела 3: ИПА ТАИБ гпдищна прпграма за 2007 и 2008. Планирани средства, склушени дпгпвпри и
исплатени средства дп јуни 2012 (вп милипни евра).
Кпмппнента/гпдин
Планирани
а
TAIB 2007
34,041,613.00
TAIB 2008
37,122,001.00
*Извпр: Делегација на ЕУ вп Скппје

Склушени
дпгпвпри
31,970,152.10
34,253,720.84

13

%

Платени

%

94%
92%

28,559,332,23
21,488,120.28

89%
63%

Мета евалуација на Европска Комисија за ИПА помош, Извештај за евалуација 20.02.1011.
Работен документ на Комисијата, технички анекси за извештајот од Комисијата до Советот, Европскиот парламент и
Европскиот економски и социјален комитет 2007 Годишен ИПА извештај ЦОМ (2008) 850 финален; и Извештај на Комисијата,
Советот, Европскиот парламент и Европскиот Економски и социјален комитет 2008 Годишен ИПА извештај за имплементација на
Инструментот за претпристапна помош (ИПА) ЦОМ (2009) 699 финален.
15
ДАЦ Принципи за евалуација на помошта за развој, ОЕЦД (1991).
16
Мета евалуација на Европска Комисија за ИПА помош, Извештај за евалуација 20.02.1011.
17
Ibid. Суд на ревизори, Специјален извештај бр 5/2007 за Управување на Комисијата на КАРДС програмата, OJ Ц 285,
Луксемгург, 27/11/2007.
14

10

Табела 4: Пплитишки критериуми пд ИПА ТАИБ гпдищна прпграма за 2007 и 2008. Планирани средства,
склушени дпгпвпри и исплатени средства дп јуни 2012 (вп милипни евра).
ТАИБ 2007
Прпект

Планирани

%

Платени

%

9,000,000.00

Склушени
дпгпвпри
8,908,346.95

Стратегија за
рефпрма на
пплиција
Рефпрма на јавна
администрација
Рефпрма на
судствп
ТАИБ 2008

98

8,719,563.72

97

2,000,000.00

1,938,080.00

96

1,767,414.33

91

1,100,000.00

1,083,500.00

98

806,614.19

74

Интегриранп
гранишнп
управуваое
Ппнатампщнп
јакнеое на
судствптп
Демпкратија и
фундаментални
права
Граданскп
ппщтествп

5,950,000.00

5,724,548.47

96

3,754,743.68

65

1,600,000.00

1,553,000.00

97

1,262,804.44

81

2,400,000.00

2,394,949.95

99

1,503,569.10

62

1,200,000.00

1,176,958.97

98

798,993.02

67

*Извпр: Делегација на ЕУ вп Скппје
Сп пглед на скпрещнптп финализираое на прпектите, влијаниетп пд прпектите треба дппрва да се види.
Сепак, мпже да се анализираат иницијалните искуства. Именп, сп анализираое дали ппмпщта придпнела кпн
ппстигнуваое на ппщтите цели на ИПА, да се ппддржи Република Македпнија кпн пристапуваое вп ЕУ,
дпкплку се смета преппраката за птппшнуваое на прегпвпри на Еврппската Кпмисија вп 2009 за Република
Македпниа, напредпк ппстпи вп пбласта на пплитишки критериуми. Сепак, неппхпднп е да се земе вп предвид
дека за ппстигнатипт напредпк ИПА беще самп еден фактпр кпј щтп влијаеще вп прпмените, дпдека
дппплнителни фактпри се пстанатите ЕУ механизми за “еврппеизација” какп: прпцеспт на стабилизација и
аспцијација, непдамна заппшнатипт Дијалпгпт на виспкп нивп сп Еврппската Кпмисија18, прпцеспт на визна
либерализација вп 2009 гпдина кпј претставуваще мпќен инструмент за иницираое на рефпрми. Вп ппглед на
придпнеспт на ппмпщта за јакнеое на капацитетите на институциите кприсници на ппмпщта, спгласнп
Делегацијата на ЕУ, институциите кприсници на ппмпщта, прпектните тимпви, и ппкрај слабпстите, ппмпщта
предизвика ппзитивни прпмени. На пращаоетп дали прпектите ги испплнија целите и ги ппддржаа
институциите вп рефпрмите, дадените пдгпвпри се пптврдни. Спгласнп прпектните кприсници, капацитетпт на
институциите кпи кпристеа ппмпщ пд наципналнта ТАИБ прпграма 2007 и 2009 е зајакнат вп сппредба сп
претхпдните гпдини. Сепак, прпстпр за ппдпбруваое ппстпи какп щтп се нптира вп извещтаите за напредпкпт
на Еврппската кпмисија, анализите на СИГМА, Фридпм Хаус, Амнести Интернаципнал. Прпцеспт на јакнеое на
институциите за гарантираое на демпкратија, владееое на правп, шпвекпви права прпдплжува.

Заклучоци
Инструментпт за претпристапна ппмпщ пбезбедува знашителна ппмпщ за Република Македпнија вп
претпристапнипт прпцес. Клушнипт припритет за приближуваое кпн ЕУ, напредпкпт вп успгласуваоетп сп
кппенхагенските пплитишки критериуми, ефикаснп се ппддржува преку ИПА Кпмппнента I Ппмпщ за
транзиција и градеое на институции. Искуствата пд спрпведуваое на првите наципнални ИПА ТАИБ прпграми
2007 и 2008 ппкажуваат дека дпдека ппмпщта ефикаснп се наспшува на институциите за гарантираое на
демпкратија, владееое на правп, шпвекпви права, вп прпцеспт на спрпведуваое на прпграмите ппстпјат
18

Високиот пристапен дијалог беше започнат на 29.03.2012.
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предизвици кпи влијаат на ефикаснпста, апспрпцијата и влијаниетп пд ппмпщта. Напредпкпт вп рефпрмите
кпи беа интензивирани вп претпристапнипт прпцес и ппддржани сп ИПА зависи пд административните
капацитети и активна вклушенпст на кприсниците вп спрпведуваое на прпектите.
Наципнална ИПА ТАИБ 2009 прпграма щтптуку треба да се спрпведе. Истата ќе биде прва прпграма
имплементирана сп децентрализиран систем, управуван пд страна на наципналните институции. Дали ќе се
карактеризира сп дпцнеое, слаба апспрпција, фрагментитани ефекти, пстанува да се види. За да се избегнe
ваквипт исхпд, треба да се земат вп предвид наушените лекции пд претхпдните прпграми и да се птстранат
пптенцијалните ризици. Пптребнп е фпкуспт на градеое на институциите да се зајакне при щтп се неппхпдни
адекватни шпвешки ресурси, искпристуваое на инструментите за пбука, активна вклушенпст на кприсниците на
ппмпщ, бидејќи ппкрај се, претпристапната ппмпщ има за цел да ги ппддржи рефпрмите кпи треба да бидат
ракпвпдени пд самите институциите кприсници. Без сппдветен апспрпципнен капацитет, активна вклушенпст,
влијаниетп пднадвпр е пгранишенп.
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Пдлука на Кпмисијата Ц(2007) 1853 oд 30/04/2007 за Ппвеќегпдищнипт индикативен Прпграмски
дпкумент (MIPD) 2007-2009 за Република Македпнија.
Ппвеќегпдищен индикативен Прпграмски дпкумент (MIPD) 2008-2010 за Република Македпнија.
Ппвеќегпдищен индикативен Прпграмски дпкумент (MIPD) 2009-2011 за Република Македпнија.
Ппвеќегпдищен индикативен Прпграмски дпкумент (MIPD) 2011-2013 за Република Македпнија.
Пдлука на Кпмисијата C/2007/3281 пд 10/07/2007 за впсппставуаое на Наципналната Прпграма (Прв
дел) за ИПА Ппмпщ за транзиција и градеое на институции вп 2007.
Пдлука на Кпмисијата C(2007)5497 пд 16 Нпември 2007 за впсппставуаое на Наципналната Прпграма
(Втпр дел) за ИПА Ппмпщ за транзиција и градеое на институции вп 2007.
Пдлука на Кпмисијата за усвпјуваое на Наципналната прпграма за ИПА Кпмппнента Ппмпщ за
транзиција и градеое на институции 2008.
Рабптен дпкумент на Кпмисијата, технишки анекси за извещтајпт пд Кпмисијата дп Спветпт, Еврппскипт
Парламент и Еврппскипт Екпнпмски и Спцијален Кпмитет 2007 Гпдищен ИПА извещтај ЦПМ (2008) 850
финален.
Извещтај на Кпмисијата, Спветпт, Еврппскипт парламент и Еврппскипт Екпнпмски и Спцијален Кпмитет
2008 Гпдищен ИПА извещтај за имплементација на Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА) ЦПМ (2009)
699 финален.
Мета евалуација на Еврппска Кпмисија за ИПА ппмпщ, Извещтај за евалуација 20.02.1011.
Суд на ревизпри, Специјален извещтај бр 5/2007 за Управуваое на Кпмисијата на КАРДС прпграмата, OJ
Ц 285, Луксембург, 27/11/2007.
Рабптен дпкумент на Еврппска Кпмисија пд 08.11.2006, ЦПМ (2006) 649 финален.
Дпкумент пд 6.11.2007 прилпжен кпн Кпмуникацијата пд Еврппската Кпмисија дп Еврппскипт
Парламент и Спветпт, Стратегија за Прпщируваое и Главни предизвици 2007-2008 ЦOM(2007) 663 финален.
Интерен Рабптен дпкумент на Кпмисијата за Република Македпнија 2011 Извещтај за напредпкпт
прилпжен кпн Кпмуникацијата пд Еврппската Кпмисија дп Едврппскипт Парламент и Спветпт, Стратегија за
Прпщируваое и Главни предизвици 2011-2012 ЦOM (2011) 666.
ДАЦ Принципи за евалуација на ппмпщта за развпј, ПЕЦД (1991).
Грабе Хетхер, “Еврппеизацијата пди на Истпк: Мпќ и несигурнпст вп претпристапнипт прпцес кпн ЕУ” вп
Кевин Феатхерстпне и Клаудип М. Радаелли (едс.), “Пплитики на еврппеизација” (2003) Пксфпрд Пксфпрд
Универзити Прес.
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Димитри Кпшенпв, “Зад фасадата на Кппенхаген. Знашеое и структура на кппенхагенските Пплитишки
критериуми демпкратија и владееое на правптп” (2004) 8 Еврппска Интеграција Пнлајн статии 10.
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м-р Дрилон Исени: ИПА - ,,ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ПРОСПЕРИТЕТНИ АКТИВНОСТИ’’, СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ:
ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА, ИПА ПРОГРАМА
МАКЕДОНИЈА – АЛБАНИЈА 2007-2013

Резиме
Пваа статија има првенствена цел да се прпцени ефикаснпста и ефективнпста на ИПА фпндпвите и
влијаниетп на прпектите кпи се спрпведуваат вп Македпнија. ИПА прпграмата за прекугранишната спрабптка
Македпнија – Албанија 2007-2013 е избрана за студија на слушај.
Ппради недпстиг на релевантна пфицијална инфпрмација, пспбенп прпектни извещтаи и прпценки на
влијаниетп на прпектите, ние се скпнцентриравме на пценуваоетп на административнипт капацитет на
земјата за кпристеоетп на ИПА фпндпвите преку пваа прпграма. Се пбидпвме да дпјдеме дп креативни
рещенија вп пценуваоетп на влијаниетп на прпектите сп истражуваое на перцепциите за прпектите и
целните групи, преку пнлајн анкети и интервјуа.
Првптп ппглавје краткп гп ппищува прегледпт на литературата за ИПА кпристејќи некпи статии какп
индикативна литература, сп цел да се пбјасни щтп сé се прпушувалп вп минатптп. Втпрптп ппглавје вп детали
ја ппищува истражувашката метпдплпгија кпристена вп пвпј дпкумент. Третптп ппглавје гп ппищува кпнцептпт
на апспрпциски капацитет вп јавните финансиски аспекти вп ЕУ сп ппсебен акцент на административнипт
пднпснп институципналнипт апспрпциски капацитет, вклушувајќи некпи аспекти пд административни
капацитети на Македпнија. Не е даденп щирпкп пбјаснуваое за кпнцептпт, туку самп ги сппменуваат
пснпвните прпблеми. Кпнкретнп, идејата на истражувашпт беще да стигне дп целта без да наппмене сé щтп е
кажанп дпсега. Следнипт дел на ппглавјетп краткп гп ппищува впведуваоетп на ИПА вп Македпнија и
прекугранишната cпрабптка (ПС) какп ппсебна кпмппнента на ИПА, преку пбезбедуваое на ппщти
инфпрмации. Шетвртптп ппглавје е ппсветенп на ИПА и Прпграмата за прекугранишна cпрабптка (ППС) на
Македпнија 2007 – 2013 гпдина пдбрана какп прпграма за студија на слушај. Пва ппглавје ја вклушува
прпграмската институципнална структура и преглед на прпектите спрпведени вп првипт ппвик за предлпзи.
Истп така, се пбјаснува спстпјбата на рабптите и влијаниетп на прпектите. Кпнешнп, петтптп ппглавје ги
дпнесува главните заклушпци на истражуваоетп.

Преглед на литературата
ИПА какп нпв инструмент кпјщтп е пбезбеден пд страна на ЕУ (Еврппската унија) е гпрлив прпблем вп
Југпистпшна Еврппа. Пет гпдини пп впсппставуваоетп на пвпј инструмент мпжеме да дпјдеме дп заклушпк
дека нивптп на свеснпст за пвпј инструмент пстанува нискп; исклушпк се претставниците кпи щтп се
занимаваат сп ИПА пп службена дплжнпст и дп пдреден степен пптенцијалните кприсници.
Истражувашпт при рака немаще никакви академски публикации кпи се пднесуваат на ИПА. Беа
кпнсултирани некплку библиптеки вп државата, нп не беа прпнајдени книги. Не ја исклушуваме ппцијата да
има такви книги, нп не беа дпстапни вп каталпзите на библиптеките или ппради категпризација на
литературата.
Пд дпстапните публикации мпжеме да заклушиме дека ппщтп тие се занимаваат сп прпблемите
ппврзани сп јавните финансии и вп пгранишен брпј сп еврппските јавни финансии, дпдека вп детали се
разрабптени структурните и кпхезипните фпндпви и претпристапните инструменти на Еврппската унија (ИСПА
- Инструмент за структурни пплитики за претпристапуваое, ФАРЕ, САПАРД - специјална пристапна прпграма за
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земјпделски и рурален развпј, КАРДС – Ппмпщ на заедницата за рекпнструкција, развпј и стабилизација). ИПА
какп нпв инструмент не е третиран ппщирнп пд академски аспект.
Пребарувајќи за ИПА литературата мпжете да најдете две категприи на инфпрмации. Првата и
ппсигурна категприја се пфицијалните дпкументи на Еврппската кпмисија и нејзините тела какп прпценки,
извещтаи, упатства и преппраки. Втпрата категприја спдржи истражувашки статии, пплитишки извещтаи,
кпментари пд разлишни институции, тинк-тенкпви и.т.н.
Ппкрај тпа, дпстапни се десетици статии ппврзани сп искуства на други земји шленки. Акп ја сппредиме
спдржината на сите статиии ќе дпјдеме дп заклушпк дека сите се мнпгу слишни, пднпснп мпжнп е да се
разликуваат вп пднпс на фпкуспт, аргументацијата и кпментираоетп на варијаблите. Пбишнп тие
пбезбедуваат инфпрмации за ИПА, правните пснпви, пбемпт, финансиските аспекти, важнпста на пвпј
инструмент, сппшуваоетп сп предизвиците, наушените лекции, апспрпцискипт капацитет на државите и.т.н.
Ппкрај тпа, некпи пд нив пбезбедуваат практишни искуства пд други држави кпи веќе ппминале низ истата
или слишна патека. Акп мпжеме да ги ппделиме пвие статии, тие мпжат да бидат категпризирани вп: група пд
пписни статии кпи щтп ја илустрираат ИПА прпграмата и гп спдржат гпресппменатите инфпрмации и група пд
статии кпищтп ги пбјаснуваат искуствата на другите држави кпи щтп ппминале пп истипт пат иакп сп разлишни
инструменти, пднпснп специфишните аспекти на административните апспрпциски капацитети вп Шещка,
Естпнија, Унгарија, Слпвашка, Слпвенија (Андреј Хпрват и Гунтер Маер), анализа на апспрпциските капацитети
на ЕУ фпндпвите вп Рпманија (Еврппски институт вп Рпманија); студија за Бугарија и Рпманија: кпи лекции
мпжат да се наушат за идните прпщируваоа? (Еврппски парламент, Генерален директпрат за внатрещни
пплитики; бучетски пращаоа) и.т.н. Прекугранишната спрабптка какп инструмент или ЕУ кпхезија: хрватски
слушај, (магистерска) теза пд Кристијан Лежаишис19.
Треба да се нагласи дека целата дпстапна литература не вреди да се анализира или да се кпристи за
целите на нащетп истражуваое.
Скпрп сите автпри, имаат мнпгу слишна, акп не иста дефиниција за кпнцептпт на апспрпцискипт
капацитет. Тие навистина имаат истп мислеое за важнпста на ИПА фпндпвите, какп и за важнпста на
пснпваоетп на административната структура сп квалификуван и прпфесипнален кадар какп пснпвен фактпр за
привлекуваое на ИПА фпндпвите и структурните фпндпви на ЕУ за вп иднина.

Методологија на истражувањето
Апспрпциските капацитети на ИПА фпндпвите за целите на пваа статија треба да се перцепираат пд
аспект на нивнптп влијание вп реалнипт живпт на граданите и за ппстигнуваое на глпбалната цел и
специфишните цели на ПС на ИПА . Пва беще нащипт главен фпкус. Вп истп време сп интервјуа спрпведени сп
засегнатите страни, стекнвме увид за спстпјбата на административните капацитети на Пперативната структура
(ПС) и на кприсниците.
Истражуваое „пд рабптна маса“
Ппшетнипт дел пд истражуваоетп беще базиранп на истражуваое „пд рабптна маса “. Инфпрмацијата е
дпбиена пд ппвеќе пнлајн ресурси. Резултатпт ппкажа дека тепретската литература вп пбласта на ИПА,
Прекугранишната спрабптка (ПС) е дпста ретка. Ппстпеа некпи анализи и статии кпи щтп ги анализираа
структурните и кпхезиските фпндпви, а некпи пд нив - ппкпнкретнп прпграмата ИПА. Немаще дпстапна
литература вп универзитетските библиптеки вп Македпнија, ппради щтп дпадаме дп заклушпк дека ИПА
фпндпвите се „гпрлив прпблем“ вп Македпнија. Вп слушај кпга литературата е недпстапна или неппстпешка,
пфицијалните дпкументи на Еврппската кпмисија (ЕК) беа главните дпкументи пд кпи щтп мпжевме да
извлешеме идеи за нащетп истражуваое. Накраткп, беще направенп истражуваое на прпграмите на ПС ИПА
вп кпи щтп Македпнија е партнер сп спседните земји. Друг аспект на истражуваоетп беще деталната анализа
на прпектите дпгпвпрени и спрпведени вп текпт на ПСП ИПА Македпнија – Албанија 2007 – 2013 гпдина.
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Овие статии се земени само како пример.
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Интервјуа
Првишнп беще спставена листа на релевантни засегнати страни кпи щтп беа идентификувани вп три
категприи. Првп, пперативната структура, втпрп, ппщтините пд пбласта кпја има правп на ушествп и третп,
кприсниците на прпектпт. Претставниците на првата и втпрата група беа интервјуирани лице в лице сп ппвеќе
ппщти, птвпрени, неструктурирани пращаоа вп врска сп административните капацитети и пд нив беще
ппбаранп да ги сппделат нивните размислуваоа и ппгледи за прпграмата.
Следната група беще кпнсултирана телефпнски и имаще за цел да пппплни пнлајн анкета вп кпја щтп ќе
се стави акцент на нивните перцепции за влијаниетп на прпектите. Идејата беще пд разлишни перспективи да
се дпбие слика за спстпјбата, тещкптиите вп текпт на спрпведуваоетп на прпектите, наушените лекции, щтп
мпже да се прпмени вп иднина, какп и влијаниетп на прпектите вп нивните бизниси пд разлишни
перспективи.
Анкета
Пдлушивме да спрпведеме анкета пд еднпставна пришина да се види крајнипт резултат на ИПА
фпндпвите и да се пткрие какп целната група се шувствува. Целната група кпја щтп беще анкетирана е
спставена пд прганизатпри (претставници на прганизациите) и ушесници пд прпектите имплементирани вп
рамките на ПСП ИПА Македпнија – Албанија 2007 – 2013 гпдина.
Идејата беще пд прва рака да се дпбијат импресии и перцепции пд целните групи за разлишни прпекти.
Истражувашпт спстави три вида на анкети. Првипт дел пд анкетата се спстпеще пд 10 пращаоа, кпи впглавнп
беа ппщти и исти за сите три групи. Втприпт дел се фпкусираще на првипт припритет и на кпнкретната цел (на
пример анкетата за прпекти пд пбласта на туризмпт беще разлишнё пд пние кпи имаа за цел спцијална
кпхезија или развпј и пдржливпст на защтитата на живптната средина(. Пваа анкета беще спрпведена на
интернет сп прпграма дизајнирана сп Googletools.
Сп анкетата се пбидпвме да истражиме: спгледуваоета на целната група за влијаниетп на прпектите вп
смисла на дпстигнуваое специфишни цели на прпграмата; впсппставуваое на кпмуникација сп спрабптниците
пд земјите партнери; дали ималп заеднишки иницијативи пп спрпведуваоетп на прпектпт.

Административни капацитети во Македонија
ИПА е тема за кпја щтп дпста се дискутираще вп Македпнија, пспбенп пред дпбиваоетп на
кандидатскипт статус за шленствп вп ЕУ. Се кажуваще дека државата ќе има гплема сума на неппвратни
финансиски средства кпи щтп би биле пптрпщени сп цел да се ппдгптви за влез вп Еврппската унија. Истп така
беще нагласенп дека државата ќе има пптещкптии вп дпбиваоетп на пвие фпндпви ппради пгранишените
апспрпциски капацитети на институциите. Не беще самп Македпнија државата кпја требаще да се бпри.
Ппвеќетп пд државите кпищтп ппминале низ истипт прпцес истп така имале пптещкптии вп дпбиваоетп на
слишни средства. ИПА е ппција, нп е пптребен пгрпмен наппр да се дпбие, затпа щтп ИПА не е стандарднп
гарантирана, туку пптенцијалните кприсници треба да знаат какп да ги апспрбираат средствата, щтп вп гплема
мера зависат пд административните капацитети.20 Знаши пращаоетп е кплку пд пвие средства мпжат да бидат
апспрбирани? Дали една држава мпже да ги кпристи пвие средства на ефикасен и ефективен нашин?
Искуствата се разликуваат вп разлишни земји; некпи ппкажаа ппгплем успех, некпи ппмал. Какпв е слушајпт вп
Македпнија? Дали административните капацитети се зацврстиле дпвплнп за да мпжат на ефективен и
ефикасен нашин да ги апспрбираат средствата пд пвпј инструмент?
Вп прпценката на мпменталната ситуација немаме намера да ги спгледуваме рабптите на црнп-бел
нашин, туку имаме за цел да се прикаже целипт мпзаик. Дали има напредпк вп административните
капацитети вп Македпнија? Ќе се пптрудиме да пдгпвприме на пвие пращаоа истп така, нп главната цел на
дпкументпт е да се прпцени влијаниетп на прпектите кпи се дпделени и имплементирани вп рамките на ППС
ИПА Македпнија – Албанија 2007 – 2013 пд првипт ппвик за предлпзи.
Спздаваоетп на ефикасна и ефективна јавна администрација е задплжителнпст за државите кандидати
кпи щтп имаат за цел влез вп ЕУ. Тпа навистина бара пплитишка ппсветенпст пд страна на ракпвпдствптп. Пваа
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Административниот односно институционалниот капацитет е третата детерминанта на апсорпцискиот капацитет за фондови
на ЕУ (за натамошно читање: Мрак и Узунов, Развојните фондови на ЕУ и Република Македонија, 2005)
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ппддрщка треба да се сфати какп ппдгптвенпст на пплитишкптп ракпвпдствп да гп стави прпфесипнализмпт
пред пплитишката припаднпст на врабптените, планираое на врабптуваоетп и инвестираое вп
прпфесипналнипт развпј на врабптените на пптребните ппзиции, псигурувајќи дплгпрпшен ангажман и
ппсветенпст на врабптените кпищтп се вклушени вп прпцеспт.21 Сетп пва е пптврденп пд студијата кпја щтп
беще ппдржана пд Еврппскипт парламент, вп кпја се утврдува дека развпјпт на административните
капацитети бара дплгпрпшнп и виспкп нивп на пплитишка ппсеветенпст пд страна на земјите кандидати.22
Зајакнуваоетп на административните апспрпциски капацитети за средствата на ЕУ е гплем предизвик за
земјите аспиранти за шленствп вп ЕУ.
Првп, ним им претставува предизвик да ја трансфпрмираат нивната администрација вп ппмала,
ефикасна и ефективна вп ппглед на нејзината функципналнпст. Втпрп, „пбврската“ да се справат сп нпви и
ппслпжени прпцедури (каква щтп е ИПА) е ущте еден предизвик кпј има за цел да ја ппдгптви земјата на ущте
ппслпжени, ппстрпги и краткпрпшни прпцедури. Затпа пвпј прпцес на трансфпрмација е тпвар, нп вп истп
време и мпжнпст за дплгпрпшни придпбивки, пспбенп за апспрбираое на структурните фпндпви на ЕУ, пткакп
земјата ќе стане шленка на ЕУ.
Дали Македпнија е ефикасна и ефективна вп кпристеоетп на ИПА фпндпвите? Сп цел да се пдгпвпри на
пва пращаое треба да се земат предвид и да се анализираат некплку аспекти. Кплку пд дпгпвпрените
средства за прпграмата се дпгпвпрени сп кприсниците? Дали имплементираните прпекти имаат реалнп
влијание вп ппдпбруваоетп на живптпт на лудетп вп прекугранишнипт регипн? За ППС ИПА Македпнија –
Албанија 2007 – 2013 гпдина, мпжеме да направиме анализа на влијаниетп на прпектите пд првипт ппвик,
бидејќи сите прпекти пд пвпј ппвик беа имплементирани.
Мпжеме да кажеме дека има напредпк вп зајакнуваоетп на административните капацитети на
заинтересираните страни, бидејќи Пперативната структура (ПС) и некпи пптенцијални кприсници ущте пд
ппшетпкпт ангажираа разлишни експерти сп цел да им ппмпгнат вп изгптвуваоетп и спрпведуваоетп на
прпектите, дпстигнувајќи дп пдреден степен унапредуваое на вещтините, дпдека другите мпже да се каже
дека „наушиле правејќи гп тпа“.23

Концепт на апсорпциски капацитет
Пред пценуваоетп на апспрпцискипт капацитет на Македпнија за ефективнптп и ефикаснптп кпристеое
на ИПА фпндпвите вреди да се пбјасни щтп знаши апспрпцискипт капацитет. Пвпј кпнцепт на јавната пплитика
на ЕУ се дефинира какп степен вп кпј државата (без разлика дали е шленка на ЕУ или не) е вп мпжнпст да ги
пптрпщи финансиските средства на целпсен, ефективен и ефикасен нашин.
За кпхезипни цели, на апспрпцискипт капацитет за земјата шленка вп ЕУ или земја кандидат за шленка вп
ЕУ влијаат три главни фактпри: макрп–екпнпмската ситуација; кпфинансиската ситуација и
административнипт капацитет.
Сп спбраните искуства сп текпт на времетп Еврппската кпмисија дпјде дп заклушпк дека државите имаат
пгранишен капацитет ефективнп и ефикаснп да ги апспрбираат надвпрещните инвестициски ппддрщки.24
Ппнатаму, сппред Мрак и Узунпв „пткакп една земја кпја се стреми за влез вп ЕУ, фпрмалнп ќе дпбие
кандидатски статус за шленствп, макрп–екпнпмската ситуација и кпфинансиската ситуација се на некпј нашин
защтитени....“.25 На тпј нашин третата пдредница - административнипт институципналнипт капацитет дпбива
гплемп знашеое. Акп се има предвид фактпт дека Република Македпнија е земја кандидат за шленствп вп ЕУ,
третипт фактпр ќе биде анализиран какп најважен. На дплгпрпшен план, административнипт/-
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Република Македонија има голем институционален јаз. Од една страна, таа е една од најголемите админситрации во регионот,
а од друга – на повеќе сектори и одделенија во рамките на една институција или или им недостасува персонал или немаат
квалификуван персонал односно персонал со соодветни вештини
22Претпристапното финансирање за Бугарија и Романија: кои лекции можат да се научат за идното проширување? Европски
парламент, Генерален директорат за внатершни политики, оддел на политиката Б, буџетски прашања, Студија, 2011 , стр..52С
23 Како позитивен пример може да се смета Стопанската комора на Северо-западна Македонија, којашто изјавува дека има
капацитет да дизајнира и спроведува проекти во рамаките на програмата ИПА. На организацијата ѝ беше доделен проект на ИПА од
првиот повик ППС ИПА Македонија - Албанија.
24 Мрак Мјомир и Узунов Ванчо, ЕУ фондови за развој и Република Македонија, мај 2005, Скопје, Македонија, стр. 61
25 Ibid.

17

институципналнипт капацитет ќе се пдрази на сппспбнпста на Македпнија да ги апспрбира структурните
фпндпви на ЕУ какп земја шленка вп иднина.

Институционален апсорпциски капацитет
Административнипт пднпснп институципналнипт апспрпциски капацитет мпже да биде дефиниран какп
сппспбнпст и вещтина на централните и лпкалните власти да ги ппдгптват сппдветните планпви, прпграми и
прпекти навреме, да се изберат прпграмите и прпектите, да се прганизира кппрдинацијата меду главните
партнери, да се испплнат административните и известувашките бараоа и сппдветнп да се финансира и
надгледува имплементацијата, избегнувајќи неправилнпсти кплку щтп е мпжнп ппвеќе.26 Апспрпцискипт
капацитет гп пзнашува степенпт вп кпј една земја би била вп мпжнпст ефективнп и ефикаснп да ги пптрпщи
финансиските средства пд структурните фпндпви. Акп земеме предвид дека за да се направи сетп пва
пптребнп е пд една страна да се има апспрпциски капацитет пд инстуципналнипт систем спздаден пд
пдредена земја сп цел управуваое сп сппдветните фпндпвите, а пд друга страна - апспрпцискипт капацитет на
кприсниците за кпи пвие средства се наменети, вп тпј слушај би мпжеле да збпруваме за две разлишни
карактеристики, именп апспрпцискипт капацитет на ппнудувашката страна (на средствата) и апспрпцискипт
капацитет на страната кпјащтп ги ппбарува средствата.27 Сп други збпрпви, апспрпцискипт капацитет е
„двпнаспшна улица“ и зависи пд капацитетпт на пперативните структури и капацитетпт на пптенцијалните
кприсници. Затпа ИПА прпграмата има за цел да пбезбеди технишка ппмпщ за пперативните структури и
пптенцијалните кприсници. Сппспбнпста на пперативните структури и пптенцијалните кприсници да спрешат
флуктуации на пбушенипт кадар пд нивните прганизации и да се пбезбеди институципнална пдржливпст вп
ппглед на административната структура е веќе другп пращаое.
Ппнатаму мпже да се каже дека важнпста на апспрпциските прпблеми најмнпгу зависи пд
институципналните фактпри, „какп на нивп на ЕУ така и на наципналнп нивп“.28
Хпрват
и
Гинтер
дппплнителнп истакнуваат: „...инстуципналните фактпри на наципналнптп нивп се ппврзани сп реалната
структура на екпнпмијата, институциите кпи ги утврдуваат платите, административните капацитети и
сппспбнпсти, прганизираоетп на пплитишкипт систем (федерален наспрпти централен) и екпнпмската
пплитика. Следственп на тпа, при слишна сума на трансфери, апспрпциските прпблеми најверпјатнп ќе се
разликуваат пп пднпс на знашеоетп пд држава дп држава. Какп и вп секпја пдлука дпнесена пд страна на
впдешките кпалиции вп прпцеспт на интеграција вп ЕУ, „пплитишката вплја“ е клушен фактпр за апспрпциските
капацитети на евпрпските фпндпви. Вп практиката недпстигпт на институципналнп лидерствп има влијание
врз апспрпциските капацитети на дпделените средства, какп и врз ефикаснпста и ефективнпста вп
кпристеоетп на пвие финансиски средства.

ИПА во Македонија
Пд 1 јануари 2007 гпдина претпристапната ппмпщ се пбезбедува врз пснпва на нпв инструмент за
предпристапуваое, кпј гп замени спектарпт на ппранещни инструменти (ФАРЕ, ИСПА, САПАРД и КАРДС и
ппмпщта за Турција). Инструментпт ја зема предвид пптребата за флексибилен пристап сп цел брзп
присппспбуваое на нпвите припритети. Нпвипт инструмент ппфаќа: градеое на инстутициите, регипнална и
прекугранишна спбптка, регипнален развпј, рурален развпј и развпј на шпвешките ресурси. 29 ИПА прпграмата
нуди ппмпщ за државите кпи щтп се вклушени вп прпцеспт на пристапуваое вп ЕУ вп перипдпт 2007-2013
гпдина. Целта на ИПА прпграмата е да се ппдпбри ефикаснпста и кпхерентнпста на ппмпщта преку една
рамка, сп цел зајакнуваое на инстуципналнипт капацитет, прекугранишната спрабптка и екпнпмскипт,
спцијалнипт и руралнипт развпј.30
Целите на ИПА се мултидимензипнални. Првп, вп ппщти црти таа има за цел да ги ппдгптви земјите за
пристапуваое преку успгласуваое сп acquis. Втпрп, да се ппттикне пдржлив екпнпмски развпј вп
прекугранишните пбласти преку птстрануваое на регипналните екпнпмски диспаритети, на тпј нашин

26 Ibid.
27 Европски институт на Романија-претпристапно влијание на студијата III, Студија Бр.1, Анализа на апсорпциските капацитети
на ЕУ фондовите во Романија.
28 Хорват Андреј и МАјер Гинтер, Апсорпциските проблеми и структурните фондови на ЕУ Некои аспекти во врска со
админситративниот апсорпциски капацитет за структурните фондови на ЕУ во Чешка, Естонија, Унгарија, Словачка и Словенија, стр 7.
29 Јавни финансии на Европската унија, четврто издание, Европска комисија, Европски заедници, 2008
30 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_en.htm
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ппдпбрувајќи гп живптпт на граданите. Третп, целта на ИПА е зајакнуваое на административните капацитети
вп апспрбираое на пвие фпндпви. ИПА прпграмата е пспбенп наменета за развпј на капацитетите на
кприсниците и лпкалните капацитети сп цел да им се ппмпгне да ги испплнат критериумите за дпбиваое на
шленствп вп ЕУ.31
Сппред Регулативата за пснпваое на Инструментпт за претпристапна ппмпщ, земјите кприснишки се
диференцирани вп зависнпст пд нивнипт статус вп прпцеспт на интеграција: кадидати вп прпцеспт на
пристапуваое и пптенцијални кандидати вп прпцеспт на стабилизација и аспцијација. Првите се прифатливи
за целпснп применуваое на закпнпдавствптп на ЕУ вп времетп на пристапуваоетп, а втприте се пставени
ппстепенп да гп успгласуваат нивнптп закпнпдавствп сп закпнпдавствптп на ЕУ, пспбенп фпкусирајќи се на
развпјпт на нивните административни капацитети.

Прекугранична соработка – ПС
Прекугранишната спрабптка е втпрата кпмппнента на ИПА прпграмата. Таа ги ппддржува
прекугранишните активнпсти ппмеду земјите кприснишки и земјите шленки. Истп така, таа гп ппфаќа ушествптп
на ИПА кприсниците вп ЕРДФ транс-наципналната спрабптка и вп ЕНПИ прпграмата.32 Прекугранишната
спрабптка се кпнцентрира на спздаваое на ппблиски врски ппмеду гранишните регипни, ппддржувајќи ја
защтита на живптната средина и ппдпбруваоетп на туристишките пптенцијали.33 Накусп, целта е развпј на
ппгранишнипт регипн на земјите спседи. Врз пснпва на разликата кпја ја прави ИПА регулативата вп пднпс на
дпстапнпста на ИПА на земјите кприснишки, Македпнија е вклушена вп 4 прпграми за ПС на ИПА прпграмата
сп две земји шленки на ЕУ (Република Бугарија и Република Грција), сп 5 кпмппненти на распплагаое и сп 2
пптенцијални земји за шленствп (Република Албанија и Република Кпспвп) сп кпмппненти 1 и 2. Вп пвпј
мпмент пд земјите спседи самп Србија и Македпнија немаат ПСП ИПА ппради неспгласуваоата ппмеду
земјите пкплу нивната граница.34

Студија на случај: ППС ИПА Република Македонија – Република Албанија
Предмет на пва истражуваое е ППС ИПА Република Македпнија - Република Албанија. Преку пваа
прпграма ќе се пбидеме да гп пцениме апспрпцискипт капацитет на Македпнија за ефективнп и ефикаснп
кпристеое на ИПА фпндпвите.
Целта на пваа прпграма е да се прпмпвираат дпбрпспседските пднпси, да се ппттикне стабилнпста,
безбеднпста и прпсперитетпт какп заеднишки интерес на двете држави, какп и да се ппттикне нивнипт
хармпнишен урамнптежен и пдржлив развпј.
Сппред прпграмата, пред ППС ИПА, претхпдните прпекти беа фпкусирани на защтитата на живптната
средина, щтп е пдразенп вп припритетите дефинирани пд страна на наципналните и регипналните
институции. Сепак, тие пбезбедуваат дпбра рамка за развпј на граданскптп ппщтествп и НВП партнерства
преку границата. Дпсега пбјавените мали ппвици за предлпзи за прекугранишни активнпсти ппкажуваат низпк
капацитет за ппдгптпвка на прпекти кај ппвеќетп крајни кприсници. Пва би мпжелп да гп пппреши
спрпведуваоетп на прпграмата, пспбенп вп севернипт дел каде щтп дпсега не ппстпи никаква иницијатива за
имплементација (сп исклушпк на пската Дебар-Пещкппеја). Некплку ппщтини кпи щтп главнп се напдаат на
југпт имаат впдешка улпга вп минатите и текпвните прекугранишни иницијативи. Се пшекуваще пвие ппщтини
да имаат клушна улуга вп спрпведуваоетп на прпграмата (трансфер на know-how, и.т.н.). Пткакп
спрпведуваоетп на прпграмата заппшна, пвпј заклушпк пд прпграмата се ппкажа какп нетпшен. Сппред
пфицијалните ппдатпци, самп ппщтина Битпла има дпбиенп прпект сп првипт ппвик на предлпзи пд ИПА ПС
Македпнија-Албанија 2007-2009 гпдина. Вп текпт на втприпт ппвик (за 2008 г.), на ниту една ппщтина не ѝ е
дпделен прпект. Ппдатпците за текпвнипт трет ппвик не се дпстапни вп пвпј мпмент. Други ппщтини истп така
се пријавиле на сите ппвици, нп не успеале да дпбијат финансии пд пваа прпграма. Тие ја истакнаа
кпмплекснпста на прпцедурите за апликации на ИПА, недпстатпкпт на know–how вп изгптвуваоетп и
31 Претпристапното финансирање за Бугарија и Романија: кои лекции можат да се научат за идното проширување? Европски
парламент, Генерален директорат за внатершни политики, оддел на политиката Б, буџетски прашања, Студија, 2011, стр. 49.
32 Инструмент за претпристапна помош (ИПА), Ревидирана повеќегодишна финансиска рамка за 2012-2013 година, стр.4
33 Ѓеорѓиевски Мате, Инструментот за претпристапна помош: Патот до успешен старт користејќи ги ИПА и другите ЕУ
фондови, со цел да се забрза приближувањето и интеграцијата на Западен Балкан во ЕУ, Будимпешта 2008 година, стр. 69.
34
Србија не ја признава граничната линија меѓу Република Македонија и Репубика Косово.
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спрпведуваоетп на прпекти, недпстатпк на финансиски средства да се ангажираат надвпрещни експрети
и.т.н.
Сппред прпграмата, пшекувани предизвици на ППС се: впсппставуваое на прекугранишни партнерства
за крајните кприсници; ппддрщка и плеснуваое на кпмуникацијата и впсппставуваое на партнерства;
мптивираое на лпкалните институции и лудетп за кпристеое на мпжнпстите щтп ги нуди ИПА кпмппнентата II
и пбезбедуваоетп капацитет за кпристеое на пвие ппции.

Инстуционалната структура на Програмата
Вп Република Македпнија, Министерствптп за лпкална сампуправа претставува кппрдинатпр на ИПА
кпмппнентата II, дпдека вп Албанија кппрдинатпр на ИПА кпмппнентата II е Директпратпт за институципнална
ппддрщка и интеграциски прпцес, Пдделение за регипнална спрабптка, вп рамките на Министерствптп за
еврппска интеграција. Кппрдинатпрпт на ИПА кпмппнентата II делува какп главна тпшка за кпнтакт ппмеду
секпја земја кприснишка и Кпмисијата вп врска сп сите пращаоа ппврзани сп прпграмата.
Оперативна структура
Спрпведуваоетп на прпграмата за прекугранишна спрабптка функципнира преку пперативната структура
вп секпја земја. Пперативна структура вп кпнтекст на пваа прпграма се Министерствптп за лпкална
сампуправа вп Македпнија и Министерствптп за еврппска интеграција вп Албанија. Ппкрај тпа, тие имаат
блиска спрабптка вп прпграмираоетп и спрпведуваоетп на релевантните прекугранишни прпграми,
впсппставувајќи заеднишки механизми за кппрдинација.
Заеднишки кпмитет за следеое
Заеднишкипт кпмитет за следеое (ЗПС) е телптп кпе дпнесува пдлуки за прпграмата за прекугранишна
спрабптка. Заеднишкипт кпмитет за следеое е спставен пд претставници пд наципнални, регипнални и
лпкални кприсници вп земјите; пперативната структура и спцип-екпнпмските кприсници пд сппдветната
пбласт. Еврппската кпмисија ушествува вп рабптата вп ЗПС вп спветпдавнп свпјствп. Заеднишкипт пдбпр за
следеое се спстанува најмалку два пати гпдищнп на иницијатива на земјите ушеснишки или на иницијатива на
Кпмисијата. Сп ЗПС заседава претставник пд една пд земјите ушеснишки, врз рптирашка пснпва.
Заеднишки технишки секретаријат - ЗТС
Пперативните структури пснпваат Заеднишки технишки секретаријат (ЗТС) да им ппмага на ЗПС и на
пперативните структури вп ппглед на изврщуваоетп на нивните надлежнпсти.35 ЗТС е административнп телп
на прпграмата пдгпвпрнп за секпјдневнптп управуваое и за административните ппстапки. Се спстпи пд
врабптени лица пд двете засегнати страни на границата, при щтп се пбезбедуваат разлишни јазишни вещтини и
ппсебни пптребни предзнаеоа. Заеднишкипт технишки секретаријат е заеднишки управуван пд двете
пперативни структури. Лпциран е вп Струга, Република Македпнија, дпдека антената се напда вп Елбасан,
Албанија.
Дпгпвпрни пргани
Вп двете држави Еврппската кпмисија (ЕК) е дпгпвпрнипт прган. Сппред ИПА регулативата за
имплементација, Еврппската кпмисија ја задржува целпсната пдгпвпрнпст за ex ante пценуваое на ппвиците
за предлпзи, дпделуваоетп грантпви, јавните набавки, дпгпвприте и функциите на плаќаое.

Финансиски аспект на програмата
Сппред прпграмата, финансиските средства за пваа ППС за перипдпт 2007-2009г., дпстигнуваат изнпс пд
приближнп 8,1 милипни евра.36 Табелата пзнашена ппдплу гп ппищува финансискипт изнпс кпј щтп бил
предвиден за секпј припритет, вп рпк пд 3 гпдини, врз пснпва на припритетите на Македпнија и Албанија. 37

35

Член 139 (4) од Регулативата за имплементација на ИПА.
Износот на средствата бил ревидиран неколку пати.
37
За секоја година Република Македонија потпишува Финансиска спогодба, при што се одлучува за финансиските алокации.
Финансиските спогодби не се достапни за јавноста.
36
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2007
Припритети

Припритет 1 :
Ппттикнуваое
на развпј на
спцијалната и
живптната
средина
Припритет 2 :
Технишка
ппддрщка
Вкупнп

Република Македпнија
Финанси Нацип Вкупнп
раое на налп
финанси
заедниц финан раое
ата
сирао (c)=(a)+(
(a)
е
b)
(b)

Стапка
на
придпне
с на
заедниц
ата
(d)=(a)/(
c)
85,00%

Албанија
Финанси Наципнал
раое на нп
заедниц финансир
ата
аое
(a)
(b)

Вкупнп
финансир
аое
(c)=(a)+(b)

Стапка на
придпнес
на
заедницата
(d)=(a)/(c)

990 000

180 000

1 170 000

85,00%

1 980
000

350
000

2 330
000

220 000

40 000

260 000

85,00%

110 000

20 000

130 000

85,00%

2 200
000

390
000

2 590
000

85,00%

1 100
000

200 000

1 300 000

85,00%

2008
Припритети

Припритет 1 :
Ппттикнувао
е на развпј на
спцијалната и
живптната
средина
Припритет 2 :
Технишка
ппддрщка
Вкупнп

Република Македпнија
Финанси Нацип
Вкупнп
раое на налп
финансира
заедниц финанс ое
ата
ираое
(c)=(a)+(b)
(a)
(b)

Албанија
Финанси
раое на
заедница
та
(a)

Наципна
лп
финансир
аое
(b)

Вкупнп
финансир
аое
(c)=(a)+(b
)

Стапка на
придпнес на
заедницата
(d)=(a)/(c)

675 000

119 150

794 150

85,00%

900 000

159
000

1 159 000

Стапка
на
придпн
ес на
заедни
цата
(d)=(a)/
(c)
85,00%

100 000

18 000

118 000

85,00%

75 000

13 250

88 250

85,00%

1 000
000

177
000

1 177 000

85,00%

750 000

132 400

882 400

85,00%
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2009
Припритети

Припритет 1 :
Ппттикнуваое
на развпј на
спцијалната и
живптната
средина
Припритет 2 :
Технишка
ппддрщка
Вкупнп

Република Македпнија
Финансира Наципн
ое на
алп
заедницат
финанс
а
ираое
(a)
(b)

Вкупнп
финансир
аое
(c)=(a)+(b
)

900 000

159 000

1 159 000

100 000

18 000

118 000

1 000 000

177 000

1 177 000

Албанија
Финанси
раое на
заедница
та
(a)

Наципна
лп
финансир
аое
(b)

Вкупнп
финансир
аое
(c)=(a)+(b
)

Стапка на
придпнес на
заедницата
(d)=(a)/(c)

765 000

135 000

900 000

85,00%

85,00
%

85 000

15 000

100 000

85,00%

85,00
%

850 000

150 000

1 000 000

85,00%

Стапк
а на
прид
пнес
на
заедн
ицата
(d)=(a
)/(c)
85,00
%

Извпр: Прекугранишна прпграма 2007-2013, ППС ИПА Репубика Македпнија – Република Албанија
Вп рамките на Прпграмата за прекугранишна спрабптка Македпнија – Албанија, имплементирани се сите
дпгпвпрени прпекти пд првипт ппвик koi дпстигнуваат изнпс пд 517.270 евра. Вп втприпт ппвик пред 3 месеци
биле дпгпвпрени 8 прпекти, кпи щтп дпстигнале изнпс пд 662.447 евра. Третипт ппвик кпј щтп вклушува 3
кумулативни гпдини 2009, 2010 и 2011, дпстигнува 2.700.000 евра. Прпцеспт на евалуација на третипт ппвик се
пшекува да заппшне вп септември 2012 гпдина.
Прпцеспт на евалуација на прпектите за првипт ппвик траеще мнпгу дплгп.38 Сепак ппстигнат беще
напредпк сп прпектите пд втприпт ппвик кпи щтп за прпцеспт на евалуацијата (пценуваоетп) пдзедпа два пати
ппмалку време, 9 месеци. ЗТС пбјаснува дека дплгптп пдлпжуваое на првипт ппвик беще резултат на некпи
практишни пптещкптии. Тпа беще прв пат да се пбјави ппвикпт за предлпзи. Заеднишки пдбпр за управуваое беще
фпрмиран пп крајнипт рпк на ппвикпт за предлпзи. Заеднишкипт технишки секретаријат пшекува ппследнипт ппвик
за предлпзи да се евалуира мнпгу брзп, бидејќи врабптените вп ЗТС ќе ппмпгнат вп прпцеспт.

Иницијатива за просперитетни активности – ИПА
Дали ИПА е ппттик за прпсперитетни активнпсти? За да пдгпвприме на пва еднпставнп пращаое, ќе треба
да дадеме кпмплициран пдгпвпр. Пвпј инструмент per se е наменет да служи какп ппттик, нп за тпа е пптребен
гплем наппр. Пваа хипптеза беще тестирана преку анкета, наменета за целните групи на прпектите и
кприснишките прганизации. Ппкрај тпа, беа спрпведени некплку интервјуа сп релевантни шинители сп цел да се
дпбие ппјасна слика за мпменталните административни структури кпи се занимаат сп ППС вп рамките на
сппдветната пбласт, нивните искуства и ппгледи за Прпграмата.
Прекугранишната спрабптка претставува гплем предизвик и мпжнпст за земјите спседи. Првп, на идеите,
иницијативите, прпектите, стратегиите, треба да се гледа пд перспектива на земји партнери. Втпрп, прпнапдаоетп
на прекугранишен партнер е предизвик, пред сé ппради недпстигпт на кпмуникација, разлишните традиции,
културите, интереспт и визијата на лудетп кпи щтп живеат вп прекугранишната пбласт. Третп, треба да се
впсппстави интензивна кпмуникација меду прекугранишните партнери вп дефинираоетп, изгптвуваоетп и
38

Според соговорниците, процесот на евалуација траеше околу 18 месеци, што е неприфатливо за корисниците.
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спрпведуваоетп на иницијативите. Шетвртп, медузависнпста на светпт бара глпбален пристап и вклушенпст на
прекугранишните субјекти. Да резимираме, згплемената свест и ппстпјаната кпмуникација ппмеду граданите кпи
живеат вп прекугранишните регипни мпжат да гп трансфпрмираат пвпј предизвик вп пдлишна мпжнпст за
пдржлив екпнпмски развпј, защтита на живптната средина и спцијална кпхезија.
Република Македпнија и Република Албанија никпгащ ппранп немале мпжнпст да спрпведуваат прпграма
за ПС. ИПА е првипт предизвик и мпжнпст за двете земји. Република Македпнија какп впдешка земја вп пваа
прпграма, има пдгпвпрнпст да гп впди прпцеспт вп спрпведуваоетп на прпграмата и да пренесе know-how на
Република Албанија.
Двете земји, иакп имаат разлишен статус вп ппглед на пристапуваоетп кпн ЕУ, имаат една иста цел и
амбиција - да станат пплнпправни шленки на ЕУ. Дпбрпспседските пднпси се непдминливи вп пплитишка смисла
пд интеграциски аспект, нп вп практишна смисла, ИПА е инструмент кпј има за цел да гп ппдпбри живптпт на
граданите. Бидејќи вп пплитишките пднпси меду двете земји не ппстпјат птвпрени пращаоа, на ПСП ѝ се дава
мпжнпст за ппддрщка на двете земји вп ппдгптпвката за шленствп вп ЕУ сп ппдпбруваое на екпнпмијата и
елиминираоетп на диспаритетите вп нивните регипни.

Состојба на работите
Прпграмата за прекугранишна спрабптка на ИПА Македпнија-Албанија 2007-2012 е ппстпјанп на дневен
ред меду засегнатите страни. Пваа прпграма беще прва прпграма пд кпмппнентата за ПС на ИПА кпја заппшна да
се спрпведува вп Македпнија. Псвен тпа, за прв пат Македпнија ја имаще впдешката улпга. Ппнатаму, мпже да се
нагласи дека пва е првп искуствп вп заеднишка ПСП ппмеду Македпнија и Албанија.39 Прпграмата гп дпстигна
третипт ппвик на предлпзи за прпекти кпи ќе се спрпведуваат вп нејзини рамки. Всущнпст, пд ппшетпкпт на
фазата на имплементација се ппјавија прпблеми. Делегацијата на ЕУ пдлуши да распредели 123.000 евра пд
Прпграмата КАРДС за ппддрщка на ЗТС вп Струга, нп пвие средства никпгащ не биле искпристени.
Министерствптп за лпкална сампуправа (МЛС) вп Македпнија не гп кппрдинира прпцеспт дпбрп; тпа,
сппред мислеоетп на разлишни кприсници, важи барем вп пвај слушај за ПСП ИПА Македпнија-Албанија 20072013. Министерствптп за лпкална сампуправа има слаба институципнална структура за ИПА. Всущнпст има две
пфицијални лица кпи рабптат на ппвеќе пд една прпграма вп истп време, щтп дпведува дп збунетпст кај
кприсниците, кпга треба да ги кпнтактираат пфицијалните лица вп МЛС. На ппшетпкпт имаще ппвеќе врабптени
вп Сектпрпт за ЕУ, нп некпи пд нив рещија да ја прпменат рабптата, бидејќи не беа вп мпжнпст да се справат сп
дадените пбврски. Пвај прпблем ја дпведува дп пращаое пплитиката на врабптуваое вп Министерствптп и тпа
дали систематизацијата на врабптените е направена на сппдветен нашин. Пваа институципнална ппставенпст на
Министерствптп какп ПС (Пперативна структура) вп некпја мера ја загрпзува функципналнпста на ЗТС.
Пперативната структура е пснпвана и пдгпвпрна да ја впди рабптата на ЗТС.40 Ущте пд ппшетпкпт ЗТС имаще
пптещкптии вп ппглед на функципналнпста. Министерствптп за лпкална сампуправа требаще да му ппмпгне на
ЗТС вп ппглед на впсппставуваоетп на пптребните структурни и технишки пптреби, нп ущте пд ппшетпкпт не успеа
да ги ‘’апспрбира’’ дпделените 123.000 евра пд претхпдната прпграма КАРДС. Друг прпблем кпј щтп влијае врз
ефикаснпста на ЗТС е централизиранптп управуваое и недпстигпт на вещтини пд страна на пфицијалните лица на
ПС. Министерствптп за лпкална сампуправа ги ппседува сите надлежнпсти над ЗТС; сп тпа никпј не мпже да
преземе никаква иницијатива без претхпднп пдпбруваое пд страна на Министерствптп. Министерствптп за
лпкална сампуправа ги врщи книгпвпдствените и финансиските рабпти на прпграмата, без лице кпе щтп е
кпнкретнп задпженп финансиите на ЗТС. Министерствптп за лпкална сампуправа не е мнпгу распплпженп за
делегираое на надлежнпсти на ЗТС. Имајќи гп предвид пгранишенипт брпј врабптени, пва има негативнп
влијание врз пдпбруваоетп активнпсти на ЗТС. На пример, кпга пфицијалнп лице е на службенп патуваое, на
негпвите кплеги пд сектпрпт на министерствптп не им се предаваат никакви задплженија. Пд друга страна пак,
ЗТС треба да шека некплку недели сп цел да дпбие инструкции, пред да преземе активнпсти.
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Според претставниците на ЗТС појавените тешкотии можат да се припишат на недостатокот на искуство, а првата програма
(конкретно, првиот повик) може да се сметаат за пилот-проект.
40
Член 139.4 од Регулативата за спроведување на ИПА.
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Сппред Министерствптп за лпкална сампуправа и Делегацијата на ЕУ вп Скппје технишките прешки се
надминати. Денес ЗТС нема прпблеми сп платите на врабптените, щтп беще слушај вп 2009-2010 гпдина, нп сé
ущте ппстпјат прпблеми сп дневниците за шленпвите на некпи кпмисии. Пва е слушај за перипд пд веќе 1,5
гпдина.
Некплку ппщтини немаат кпнтакт сп МЛС. Две пд нив не мпжат да впсппстават пфицијална кпмуникација, а
третата смета дека нема пптреба пд кпмуникација сп МЛС, затпа щтп ЗТС е прганпт кпј треба да се кпнтактира.
Ппщтините се жалат на институципналнптп лидерствп на Министерствптп, бидејќи тпа ниту ги прганизира, ниту
ги известува претставниците на ппщтините за пбуките и развпјпт на прпграмата. Ппщтините, истп така, се жалат
ппради тпа щтп имале ппщти пбуки, наместп кпнкретни пбуки за ппдгптпвка на ИПА прпекти. Претставниците на
Делегацијата на ЕУ и ЗТС наведуваат дека вп минатптп пптенцијалните кприсници биле пбушувани преку Прпектпт
за ппддрщка на Прекугранишната спрабптка (ЦБИБ), а ималп и пбука ппддржана пд Делегацијата на ЕУ, какп и
ГИЗ - ппранещен ГТЗ, итн. Сппред ЗТС, пред секпј ппвик за предлпг, тие прганизирале пбуки за пптенцијалните
кприсници кпи биле ппканети да присуствуваат преку јавен ппвик. Ппвиците биле птвпрени за сите
заинтересирани страни. На ЗТС не му билп дпзвпленп да изгптвува ппсебни ппкани за претставниците на
ппщтините, бидејќи тпа би знашелп дека им дава припритетен третман вп пднпс на другите пптенцијални
кприсници, а тпа би претставувалп крщеое на прљавилата на ИПА. Заеднишкипт техишки секретаријат смета дека
ппщтините се инфпрмирани затпа щтп тие ушествуваат вп Заеднишкипт управен кпмитет и затпа тие не мпжат да
пбјаснат зпщтп ппщтините не се пријавуваат за прпекти вп рамките на пваа прпграма.

ПРЕГЛЕД НА ПОВИЦИТЕ ЗА ПРЕДЛОЗИ
Прв ппвик за предлпзи - за 2007 гпдина
Сппред ЗТС на првипт ппвик за предлпзи пд прпграмата, распплпжливата сума на грантпви дпстигнала
вкупнп 1.020.000 евра. За активнпсти вп Македпнија, сп пвај ппвик беще предвидена сума пд 680.000 евра,
дпдека 340.000 евра беа предвидени за спрпведуваое на активнпстите вп Албанија.
Пд 14 прпекти за кпи Делегацијата на ЕУ вп Скппје склуши дпгпвпри, вреднпста на ппддржаните прпекти
дпстигна вреднпст пд 571.270 евра, при щтп пстанаа неискпристени 108.729 евра.41 Вкупнипт изнпс на
неискпристени средства пд финансискипт дпгпвпр сп Македпнија за 2007 гпдина изнесува 1.408.729,54 евра.
Ппсегпт на прпектните трпщпци за партнерите пд Македпнија за првипт ппвик беще пд 25.000 евра дп
49.000 евра. За втприпт ппвик, изнпспт се згплеми на 160.000 евра; ппсегпт треба да се згплеми за третипт ппвик
и за претстпјните ппвици, щтп е нпрмалнп и пшекуванп.
Табелата ппдплу ппищува кплку пари беа апспрбирани пд првипт ппвик.
Земја

Дпделени средства
вп евра

Албанија

340.000

Македпнија

680.000

Вкупнп

1.020.000

Апспрбирани

Разлика

Прпцент

571.270

108.729

84%

Втпр ппвик за предлпзи - за 2008 гпдина

41 ППС на ИПА функционира на партнерски принцип. Износот на средства што се обезбедуваат како грантови на корисниците е
еднаква за проектните партнери. Македонија како водечка земја во Програмата има повеќе средства на располагање и разликата може да ја
користат корисници од Македонија без партнери од другата страна на границата. Проблемот е што во текот на евалуацискиот процес,
службените лица на Програмата не ги процесуираат ваквите апликации понатаму во процедура. Така, одреден износ на средства остануваат
неупотребени. Ова искуство се однесува на двата повици.
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,,Неапспрбираните средства’’ планирани за перипдпт пд 2007 гпдина пд пкплу 1.300.000 евра за Република
Македпнија и 650.000 евра за Република Албанија беа ппвтпрнп распределени за втприпт ппвик. Ппради
дпцнеоетп на прпцеспт на евалуација на апликацијата за втприпт ппвик не беа апспрбирани 1.300.000 евра за
Македпнија и 650.000 евра за Албанија. Кпнкретнп, тпа знаши пд старт губеое на 45% пд средствата. Пттаму,
распплпживата сума за втприпт ппвик изнесуваще самп 1.575.000. ЕУР. Дппплнителнп, пд пваа сума, самп
1.286.510 беа апспрбирани пд двете земји, щтп претставува 82% пд вкупнипт изнпс. Република
Македпнија
искпристи 662.447 евра пд 900.000 евра, щтп претставува 69% пд предвиденипт изнпс.

Земја

Дпделени средства
вп евра

Апспрбирани

Разлика

Прпцент

Албанија

675.000

624.063

50.937

93%

Македпнија

900.000

662.447

237.553

69 %

Вкупнп

1.575.000

1.286.510

288.490

82 %

Финансиските средства кумулативнп за 2009, 2010 и 2011 беа распределни вп третипт ппвик. Тие
дпстигнуваат сума пд 2.700.000 евра. На ппвикпт се примени 123 апликации. Прпцеспт на евалуација ќе се пдржи
вп септември пваа гпдина.
Гпренаведените прпблеми кпи щтп се ппјавија вп текпт на спрпведуваоетп на пваа прпграма влијаеа
Кпмисијата да дпнесе пдлука, претхпднп распределените средства за 2012-2013 гпдина да бидат пдземени.
Дпбрата страна на пваа пдлука е дека пвие средства ќе бидат искпристени за цели на прекугранишна спрабптка,
преку разлишна ИПА кпмппнента. Следственп, пва ќе има директнп влијание на идните прпекти, щтп знаши дека
пптенцијалните кприсници ќе треба да апспрбираат ппмалку пари.

Влијание на програмата
Ефикаснпста вп кпристеоетп на средствата треба да се сфати какп нашин на апспрпција на дпделение пари
на време на сппдветен нашин, какп и сп ппзитивнп влијание преку пбезбедуваное пдржливпст на реализираните
прпекти. Знаши, дури и акп парите се пбезбедени, треба да се тестира какп ќе бидат пптрпщени.
Прпценката на влијаниетп на прпграмата сп ,,апспрбираните’’ 571.270 евра пд првипт ппвик, не е цврст
ппказател за анализираоетп на ппщирпкптп влијание на прпграмата, нп сепак е некакпв ппказател.Пд
дпделените (14) прпекти вп 2007 гпдина, 5 прпекти се пднесуваат на екпнпмскипт развпј, 3 прпекти се пднесуваат
на пдржливипт развпј на живптната средина и кпнешнп 6 прпекти се пднесуваат на спцијалната кпхезија и
културната размена.
Да се направи прпценка на реалнптп влијание на прпектите вп брпјки е мнпгу тещкп. На пример, сакавме
да прпвериме дали има згплемена билатерална тргпвија вп целина или ппсебнп вп туризмпт ппмеду пвие земји.
Ппради недпстатпк на сигурни ппдатпци мправме да гп прескпкнеме пвај аспект. Прпценката на влијаниетп врз
живптната средина беще истп така тещка, затпа щтп иакп прпграмата имаще за цел придвижуваое кпн следнптп
нивп пд идентификуваната ситуација за прпблемите вп живптната средина, активнпстите предвидени сп неа
тежнеат кпн впсппставуваое на сплидна пснпва за идна спрабптка и партнерствп. Спцијалната кпхезија и
културната размена е трета специфишна цел на прпграмата и сп анализираоетп на впешатпците на целните групи
би мпжеле да дпбиеме увид вп влијаниетп на прпектите, па на тпј нашин да се пцени хипптезата: Дали ИПА е
ппттик за прпсперитетни акции?
Какп успещна приказна пд пваа прпграма мпже да се сппмене прпектпт нарешен ,,Жените ги минуваат
границите за прпмена’’, имплементиран пд лпкалната развпјна агенција вп Струга, Македпнија и прпектпт
нарешен ,,Сппруга’’ имплементиран пд развпјната агенција вп Ппградец, Албанија. Претставниците на пвие
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невладини прганизации гп заппшнаа свпетп партнерствп вп текпт на пбуката на ЦБИБ вп Струга. Заеднишки
аплицираа на ИПА првипт ппвик за предлпзи, нивната апликација беще прифатена и следственп на тпа прпектпт
беще финансиран пд страна на пваа прпграма. Псвен прпмпцијата на спцијалната кпхезија и културнптп
наследствп, сп пвај заеднишки прпект се прпмпвираще семејнипт туризам какп гплем пптенцијал за екпнпмски
развпј на регипнпт. ,,Кnow-how’’пд македпнските градани кпи имаат искуствп вп семеен туризам им била
пренесен на пптенцијалните албански претприемаши. Сп пвај прпект беа вклушени маргинализираните жени пд
прекугранишнипт регипн. Кпнешнп, пва партнерствп прпдплжи и пп ИПА. Двете невладини прганизации
пбезбедија два прпекти, пд кпј еднипт за рурален туризам, кпј е на некпј нашин прпдплжение на првипт прпект
предлпжен пд ИПА. Ппзитивните импресии пд пвај прпект беа изрфазени вп анкетата кпја ја спрпведпвме за пва
истражуваое. Затпа пвај прпект мпже да се смета какп пример за успех.

5.Заклучоци
Апспрпцискипт капацитет на Македпнија вп кпристеоетп на ИПА фпндпвите е низпк. За двата ппвици за
предлпзи, за дпгпвпрните гпдини 2007-2008 за кприсниците пд Македпнија, имаще пптенцијалнп дпстапна сума
пд 4.289.000 евра. Пд пваа сума приближнп 1.580.000 биле предвидени за двата ппвици за предлпзи за 20072008, нп се склушиле дпгпвпри за 1.233.718 евра. Сé на сé, пд финансиските дпгпвпри ппмеду Македпнија и ЕК за
перипдпт 2007-2008, Република Македпнија не успеала да апспрбира приближнп 2.709.000 евра.42
Прпцентуалнп, апспрбирани се самп 28.8% пд дпстапните фпндпви.
Министерствптп за лпкална сампуправа, кпе за ПС ИПА е кппрдинатпр и Пперативна структура (ПС) вп пвај
мпмент има недпвплен перспнал. Сппред актпт за прганизација и систематизација вп рамките на сектпрпт на ЕУ,
кпј има 3 единици (вклушувајќи ја и ИПА-единицата), брпјпт на врабптени треба да изнесува приближнп 13 лица,
нп вп пвај мпмент самп 4 државни службеници рабптат сп пплн капацитет. Истите лица се лица за кпнтакт за
разлишни ИПА ПС прпграми.
Заеднишкипт технишки секретаријат беще пснпван вп Струга и самипт пп себе мпже да се смета какп важен
шекпр вп имплементацијата на прпграмата, нп кај негп ппстпјат реални прпблеми вп ппглед на фунципналнпста.
Кприсниците на прпграмата немаат немаат жалби за ЗТС и нивната впсппставена спрабптка.
Ппщтините ппкажаа нискп нивп на административни капацитети вп справуваоетп сп ИПА фпндпвите. Какп
првп, тие имаат недпвплнп врабптени лица. Какп втпрп, тие немаат кпнкретен тим или единица кпја ќе се рабпти
на ИПА фпндпвите. Какп третп, ппщтините имаат финансиски пгранишуваоа, ппради кпи не мпжат да вклушат ИПА
кпнсултанти за пищуваое и имплементираое на прпектите. Самп ппщтина Битпла има дпбиенп ИПА прпект, на
првипт ппвик.
Невладините прганизации ппкажаа интерес и успех вп прпнапдаоетп на прекугранишни партнери за
апспрпција на ИПА фпндпвите. На двата ппвици пд вкупнп 22 дпделени прпекти (НВП) невладините прганизации
беа вклушени вп 21 прпект, какп имплементирашки прганизации или какп прпектни партнери.
Беще впсппставена ппщтествена кпмуникација ппмеду граданите пд спседните земји. Врз пснпва на
пдгпвприте дадени пд страна на испитаниците мпже да се дпјде дп заклушпк дека е впсппставена кпмуникацијата
ппмеду граданите, пспбенп вп ппглед на спцијалната кпхезија и културната размена. Сппред нащите испитаници
спцијалнптп влијание беще забележителнп.
Пример за успех: ,,Жените преминуваат граници за прпмена’’ претставува успещна приказна, бидејќи какп
резултат на ИПА прпектпт имплементиран сп прпграмата ПС Македпнија-Албанија, двете невладини прганизации
имаат спздаденп сплиднп партнерствп.

42
Податоците се обезбедени од Техничкиот секретаријат во Струга, финансиските спогодби меѓу Македонија и ЕК не се објавуваат
на официјалните веб страни.
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ИПА Прекугранишна прпграма 2007-2013 Република Македпнија-Република Албанија
Кнежевиќ Иван, Апспрпциските капацитети на Србија за искпристуваое на ЕУ фпндпвите: Практишни
лекции пд Слпвашка, Еврппскп движеое на Србија, Белград, јули 2010
Лежаиќ Кристијан, Прекугранишната спрабптка какп инструмент на регипналната пплитика на ЕУ, студија на
слушај: Хрватска, Ница, мај 2010
Мрак Мјпмир и Тилев Драган, Апспрпција на претпристапните фпндпви на ЕУ: кпнцепт и импликации врз
Кпспвп, април, 2008, Прищтина
Мрак Мјпмир и Узунпв Ваншп, ЕУ фпндпви за развпј и Република Македпнија, мај 2005, Скппје, Македпнија
Интервјуа
Антиќ Мартина, ракпвпдител на пдделениетп за имплементација на ИПА ПС, кпнтакт тпшка ИПА ПС
Македпнија-Албанија, министерствп за лпкална сампуправа, Скппје, Македпнија
Битиши Фатмир, изврщен директпр на Стппанската кпмпра на северпзападна Македпнија, Скппје,
Македпнија
Димпска Александра, спветник за лпкален екпнпмски развпј, ппщтина Кишевп, Македпнија
Јахај Фатпм, щеф на лпкалнипт екпнпмски развпј, ппщтина Гпстивар, Македпнија
Јајшари Елени, прпект меначер, Здружение „Јас жената”, Ппградец, Албанија
Пдаи Ирфан, ракпвпдител на сектпр, лпкален екпнпмски развпј, ппщтина Тетпвп, Макeдпнија
Ппппвска Јасмина, изврщен директпр на лпкаланата агенција за развпј-Струга, Македпнија
Сагер Ингрид, щеф на пперации II, Делегација на Еврппската Унија, Скппје, Македпнија
Скиала Паплп, прпектен меначер, канцеларија на специјалнипт претставник на ЕУ, Делегација на ЕУ, Скппје,
Македпнија
Тплевски Гпце, ракпвпдител на Заеднишкипт технишки секретаријат, Струга, Македпнија
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м-р. Мате Ѓорѓиевски, м-р Мила Станковиќ: ИПА
ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:
ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧУВАЊА ЗА РЕГИОНАЛЕН
РАЗВОЈ

Вовед
Целта на пвпј труд е да се пбиде да даде пценка и критишки псврт за степенпт дп кпј Македпнија успева да
ја кпристи ппмпщта на ЕУ за регипнален развпј, за генерален екпнпмски развпј и за ппдпбруваое на свпите
административни капацитети за впдеое и исппрака на пплитики. Пценката е серипзнп лимитирана бидејќи не се
дпстапни вистински квантитативни индикатпри пд пришина щтп, псвен пската за Технишка ппмпщ, кпнкретнптп
искпристуваое на ИПА фпндпвите за прпекти ппд пските за Трансппрт и Живптна средина сé ущте не е вп целпст
заппшнатп.
Пттука, вп птсуствп на базни цифри за апспрпција на ИПА фпндпвите пд Пперативната прпграма за
Регипнален развпј (ППРР), вп фпкуспт на трудпт е ппвеќе квалитативната пценка, пднпснп влијаниетп кпе гп има
прпцеспт на кпристеое и управуваое сп ЕУ фпндпвите врз администрацијата и пплитиките. Именп, ефективнпста
на ИПА фпндпвите за регипнален развпј вп мпментпт не мпже да биде пценета преку нивнптп влијание на
ппщтипт спцип-екпнпмски развпј, туку преку испитуваое на пперативните стратегии и специфишни цели
дефинирани вп Пперативната прпграма за секпја припритетна пска, какп и преку прпушуваое на целпкупната
ппставенпст на пперативнипт систем вп кпнтекст на ппщтптп пплитишкп, екпнпмскп и институципналнп
ппкружуваое за апспрпција на пвие фпндпви.
Најппсле, дпдадената вреднпст на претпристапната стратегија на ЕУ и претпристапните фпндпви, кпи се
претхпдници на Кпхезипната пплитика на ЕУ, лежи главнп тпкму вп пплитишката лпгика зад претпристапните
фпндпви на ЕУ. Претпристапнптп пплитишкп „rationale “ е да фпрмира знашителен ефект на кпхезија меду
щирпката административна, спцијална и екпнпмска заедница и да впсппстави нивна сеппфатна спрабптка сп
јасни пдгпвпрнпсти, какп и синергија ппмеду средствата пд самите фпндпви пд една страна и квалитетпт на
трансфпрмација на пплитиките (впдена пд ЕУ) пд друга страна, кпја мпра да биде внимателнп изведена ппд
целпсна и недвпсмислена пплитишка сппственпст и пбврзанпст.
Не занемарувајќи ја исклушителната важнпст на ППРР вп спздаваоетп на целпкупната кпнструкција и
главните принципи на еден целпснп нпв систем за планираое, прпграмираое, спрпведуваое, мпнитприраое и
евалуација на ЕУ фпндпвите, за кпи и ппкрај напредпкпт, сé ущте ппстпи нагпрна линија на ушеое, пвпј труд ја
пптенцира и пптребата да се надппплни пваа дпминантна цел сп една ппдалекпсежна- да се пбиде да ја
унапреди вреднпста на јавните инвестиции ппщирпкп, какп силен ппттик за ппдигнуваое на спцип-екпнпмскипт
развпј и ппдпбруваое на кпнкурентнпста на македпнската екпнпмија.

2. Оперативна програма за регионален развој: алатка за зајакнување на
административниот капацитет или нешто повеќе?
2.1 Основен осврт
Без амбиција да се пбјаснува вп детали кпмплекснипт прпцес на впсппставуваое сппдветна правна и
институципнална рамка за меначираое на ИПА фпндпвите за регипнален развпј, ппдплу е даден ппщт приказ на
пснпвната хрпнплпгија на настани вп врска сп напредпкпт на Македпнската и ЕУ администрација вп ппглед на
Инструментпт на претрпистапна ппмпщ (ИПА) – Кпмппнента III:
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Ратификација на Рамкпвната сппгпдба меду Владата на Република Македпнија и Кпмисијата на ЕУ вп врска
сп финансиска ппмпщ на ЕУ за спрпведуваое на ппмпщта сппред Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА)→
Фебруари 2008
Пренпс на надлежнпсти за управуваое сп ИПА кпмппнентата за регипнален развпј пд ЕУ на наципналните
структури на РМ→ Јули 2009
Пптпищуваое на Финансиска сппгпдба вп врска сп Ппвеќегпдищната Пперативна прпграма “Регипнален
развпј” 2007-2009 (ППРР), вп рамките на ИПА кпмппнентата III → Септември 2009
Пптпищуваое на изменуваое на Финансиска сппгпдба вп врска сп Ппвеќегпдищната Пперативна прпграма
“Регипнален развпј” (ППРР 2010-2011) → Јануари 2011

Стратешка цел на ОП е да ги ппддржи
услпвите за пдржлив развпј преку ппдпбруваое на
трансппртната инфраструктура и инфраструктурата
за живптна средина преку фпкусираое на:
Ппдпбрен пристап и безбеднпст на врските
сп спседните земји преку ппдпбруваое и
мпдернизација на трансппртната инфраструктура
дплж Транс наципналните пски (Кпридприте VIII и
X).
Да се ппддржи регипналнипт развпј преку
пбезбедуваое на услпвите на живптната средина
неппхпдни за псигуруваое квалитет на живптпт и
екпнпмски развпј, ппстигнувајќи успгласенпст сп
релевантнптп закпнпдавствп преку инвестиции вп
инфраструктурата.

Пперативната прпграма за регипнален развпј
(ППРР) претставува пснпвен прпграмски дпкумент за
алпцираое на ИПА фпндпвите и дефинираое на
услпвите за даваое Еврппска ппмпщ вп рамките на
трансппртната инфраструктура и инфраструктурата
за живптна средина какп претхпдник и сппред
лпгиката на Еврппските структурни фпндпви и
кпехезипнипт фпнд.
ППРР се базира на Стратегиската кпхерентна
рамка 2007-2013 (СКР) кпја претставува ппјдпвен
стратещки
дпкумент
за
успгласуваое
на
припритетите на Република Македпнија сп
припритетите на ЕУ. ППРР ги утврдува припритетите
за финансираое и критериумите за избпр вп врска
сп два пдвпени сектпри – Трансппрт и Живптна
средина и сп тпа усвпјува кпмбиниран пристап,
третирајќи две клушни стратегии сп еден пптег.

Има шетири припритетни пски, кпи спдржат сппдветни мерки и ппдпбни активнпсти и преставуваат пснпва
на пперациите дефинирани вп таканарешените Пбрасци за идентификација на пперации43 (ПИП). Пвие пбрасци
беа развиени и успгласени какп резултат на тесна спрабптка меду Пперативната структура и Кпмисијата на ЕУ и
преставуваат
правна пснпва
кпнкретни прпекти
и дпгпвпри кпи се финансираат пд средствата на ППРР.
To support
regionalзаdevelopment
by providing
environmental conditions necessary to ensure quality
Припритетните пски и мерки се прикажани вп табелата ппдплу:
of life and economic development,
achieving
compliance with applicable legislation through
infrastructure investments

43

Сите инфпрмации вп врска сп кпнкретни ПИП и прпекти се дпбиени преку интервјуа сп претставници на
Пперативната структура кпи изјавија желба да пстанатат анпнимни.

29

Табела 2-1 ОПРР 2007-2009 - припритетни пски
Припритетна пска 1. Заврщуваое на Автппатпт Кпридпр X
Мерка 1.1 – Надградба на препстанатите делници дплж Кпридпр X на нивп на автппат
Припритетна пска 2. Ппдпбруваое и мпдернизираое на трансппртната инфраструктура
Мерка 2.1 Ппдпбруваое на железнишката инфраструктура дплж пснпвната регипнална мрежа на Југпистпшна Еврппа
Мерка 2.2 Ппдпбруваое на патната инфраструктура дплж пснпвната регипнална мрежа на Југпистпшна Еврппа
Припритетна пска 3. Ппдпбруваое на инфраструктурата за живптна средина
Мерка 3.1 Впсппставуваое на инфраструктура за спбираое и пбрабптка на птпадни впди кпја ги испплнува бараоата на
ЕУ
Мерка 3.2: Впсппставуваое на интегриран и финансиски самппдржлив систем за управуваое сп птпад
Припритетна пска 4. Технишка ппмпщ (ТП)
Мерка 4.1 Администрираое на имплементацијата на пперативната прпграма
Мерка 4.2 Ппдгптвуваое на инвестициски прпекти и прпграми

Извпр: OПРР 2007-2009
Какп щтп беще наведенп ппгпре, првишната ППРР беще ревидирана сп цел да се дпдадат дппплнителни
финансиски алпкации за бучетските гпдини ппмеду 2010 – 2011 гпдина и вкупната сума на прпграмата сега
изнесува 128 МЕУР. Се рабпти за прилишнп лимитирана сума земајќи ги вп предвид сектприте на интервенција и
генералната стратегија и пптреба да се ппдржи пдржливипт развпј. Препстанатипт дел пд средствата вп изнпс пд
приближнп 100 МЕУР јавни пари кпј прпизлегува пд финансиските алпкации за 2012 и 2013 гпдина треба дппрва
да се прпграмира и дпделува.
Финансискипт плик на ИПА кпмппнента III алпциран пд ППРР 2007-2009 и ревидиран вп спгласнпст сп ППРР
2010-2011, е даден вп следната табела:
Table 2-2 финансиски алпкации на ОПРР 2007-2009 и ОПРР 2010-2011
Гпдини
2007-2011

Вкупен јавен
расхпд
(€)
(1)=(2)+(3)

Припритетна пска 1

Јавен расхпд (€)

Стапка на ИПА
кпфинансираое
(%)
(4)=(2)/(1)

ЕУ Придинес
(IPA)(€)
(2)

Наципналнп
кпфинансираое *
(€) (3)

52.941.180

45.000.000

7.941.180

85%

Мерка 1.1

52.941.180

45.000.000

7.941.180

85%

Припритетна пска 2

25.383.062

21.575.600

3.807.462

85%

Мерка 2.1

25.383.062

21.575.600

3.807.462

85%

Мерка 2.2

0

0

0

Припритетна пска 3

43.918.124

37.330.400

6.587.724

85%

Мерка 3.1

38.626.591

32.832.600

5.793.991

85%

Мерка 3.2

5.291.533

4.497.800

793.733

85%

Припритетна пска 4

6.228.240

5.294.000

934.240

85%

Мерка 4.1

1.870.002

1.589.500

280.502

85%

Мерка 4.2

4.358.237

3.704.500

653.737

85%

Вкупнп – гпдини: 20072011

128.470.606

109.200.000

19.270.606

85%

Извпр: Пдлука на Кпмисијата на ЕУ пд 04. Пктпмври 2010 сп кпја се менува Пдуката C(2007)5721 за
усвпјуваое на Ппвеќегпдищната Пперативна прпграма за Регипнален развпј на Република Македпнија
финансирана пд Инструментпт на претрпристапна ппмпщ – кпмппнента за Регипнален развпј
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Најгплемата инвестиција на Прпграмата е лпцирана вп сектпрпт за трансппрт и за неа се издвпени скпрп
61% пд вкупнп алпцираните средства за ппмпщ. Дистрибуцијата на сппднпс ппмеду припритетите за Трансппрт и
Живптна средина, не земајќи ја вп предвид пската за Технишка ппмпщ, е 64:36. Мерките на пската за Трансппрт се
фпкусирани на ппдпбруваое и мпдернизираое на патищтата и железнишките линии вп шии рамки е предвидена
имплементација на еден гплем инфраструктурен прпект дплж Кпридпр X, или “Изградба на пстанатите делници
на Кпридпр Χ на нивп на автппат”.
Припритетпт на сектпрпт за живптна средина е ппддрщка вп изградба на инфраструктура за спбираое и
третман на птпадни впди и на активнпсти ппврзани сп управуваое на птпад. Пва сп цел да се изгради
инфраструктура вп спгласнпст сп легислативните критериуми на Еврппската Унија. Вп рамките на пвпј прпграмски
перипд, предвидена е имплементација на еден гплем прпект за третираое на птпадни впди (изградба на
прешистителна станица вп Прилеп).
ППРР предвидува самп два гплеми инфраструктурни
прпекти, пп еден вп секпја пбласт на интервенција:
ТРАНСППРТ: Изградба на пстанатите делници на Кпридпр
Χ на нивп на автппат
ЖИВПТНА СРЕДИНА: Изградба на систем за спбираое и
третман на птпадни впди вп Прилеп
Ппстпеое на самп два гплеми инфраструктурни прпекти вп рамките на ППРР прпизлегува пд разлишните
реални спстпјби вп сектприте за трансппрт и живптна средина. Прпектпт Кпридпр Χ се смета за сппдветнп
прпдплжуваое на минати и ппстпешки инвестиции и негпвата дпдадена вреднпст вп кпнтекст на ЕУ се спстпи вп
ппдпбруваое на инфраструктурните врски и кпхезија ппмеду Земјите шленки на ЕУ и нивните регипнални спседи.
Пд друга страна, припритетпт за живптна средина за гплем прпект идентификува пперација пд ппмал пбем изградба на прешистителна станица за птпадни впди вп Прилеп. Пва пд пришина щтп има реален недпстатпк на
спремни инфраструктурни прпекти вп сектпрпт живптна средина щтп ппвлеше алпкација пд ппмал пбем за пвпј
припритет каде самп 20% пд Прпграмата се распределени за прпекти пд живптна средина. Истп така,
традиципналнп ниската стапка на бучетски инвестиции на наципналнп и лпкалнп нивп и недпстатпкпт на
финансиски капацитет, пспбенп кај ппщтините, претставуваат дппплнителни пришини за идентификација на самп
еден гплем прпект вп живптната средина.
Ппради тпа, се ппсветува внимание и на ппдгптпвка на нпви прпекти кпи ќе станат дел пд низа на спремни
прпекти за ппдпбни интервенции вп пбласта на инфраструктурен развпј на трансппртпт и живптната средина.
Така креираната низа на спремни прпекти ќе претставува сплидна пснпва за имплементација на припритетите вп
наредните прпграмски перипди, щтп треба да пди вп паралела сп адекватнп наципналнп финансискп планираое.
Зашудува фактпт щтп пската за Регипнална кпнкурентнпст, кпја би имала за цел да ја зајакне македпнската
екпнпмија и пспбенп развпјпт на малите и средни претпријатија, е изпставена пд ППРР за целипт прпграмски
перипд 2007-2011 гпдина. Без пглед на тпа дека унапредуваоетп на инфраструктура пд виталнп знашеое
(трансппртна и инфраструктура за живптна средина) е мпщне знашаен предуслпв за екпнпмскипт развпј, сепак
изпставуваоетп на Регипналната кпнкурентнпст е недпстатпк вп фпрмираоетп на стратещките цели на ППРР и
свпевидна прешка за бизнис заедницата вп Македпнија. Пфицијалнптп гледищте на Еврппската кпмисија и
наципналните пргани на ппшетпкпт на прпцеспт на прпграмираое, би требалп да биде преинашенп вп текпт на
следнипт прпграмски перипд, ппсебнп целејќи кпн ппвиспк апспрпципнен капацитет, кпј дп извесен степен е
пплеснп да се пствари сп прпекти за Регипнална кпнкурентнпст, пткплку сп гплеми инфраструктурни прпекти.
И ппкрај фактпт щтп беа пптребни пгрпмни наппри да се впсппстави Пперативната структура, щтп ќе беще
ущте пптещкп дпкплку се вклушеще и ппткпмппнентата за Регипнална кпнкурентнпст, и наспрпти ращиренптп
мислеое дека македпнската администрација не е ппдгптвена да заппшне да администрира ущте една
припритетна пска, автприте на трудпт ценат дека вп текпт на мпдификацијата на ПП, прппущтена е златна
прилика да се вклуши или барем серипзнп да се дискутира вклушуваоетп и на пваа пска.
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Сп пглед на искуствптп стекнатп при дпсегащните вежби вп фаза на прпграмираое, мпже да се заклуши
дека времетп кпе е изгубенп и фпндпвите кпи не се ставени на распплагаое вп пвпј перипд на технишкп
ппдгптвуваое, едукација на ппдпбните крајни кприсници и спздаваое на ппщти услпви за искпристуваое пд
пската за Регипнална кпмпетитивнпст, мпжнп е да имаат крајнп неппвплни ефекти и дпцнеое при следнипт
перипд на прпграмираое, ппшнувајќи пд 2013 гпдина, кпга пваа пска се пшекува да биде кпнешнп вклушена.44

2.2 Институционална поставеност – Систем наспроти резултати
ИПА средствата за Регипнален развпј вп Република Македпнија се спрпведуваат сппред така нарешен
децентрализиран систем на спрпведуваое (ДСС)45 сп претхпдни (ex ante) кпнтрпли впсппставен сп пренпспт на
надлежнпсти за управуваое сп ЕУ фпндпви пд ЕУ на наципналните пргани46. Правнипт пснпв на пвпј систем е
спдржан вп Рамкпвната сппгпдба меду Владата на земјата и Еврппската Кпмисија47 кпја има свпјствп на
медунарпден дпгпвпр и супрематија над наципналнптп правп.
ДСС претставува наципнален систем на управуваое сп ЕУ фпндпви меначиран пд впсппставена мрежа на
наципнални пргани и структури пдгпвпрни за безбеднп финансискп управуваое сп ЕУ средствата вп земјата48. Се
рабпти за следните пргани и структури:








Наципнален ИПА кппрдинатпр (НИПАК)
Стратещки кппрдинатпр за ИПА Кпмппнентите III и IV (СК)
Надлежен кппрдинатпр за акредитација (НКА)
Наципнален кппрдинатпр за автпризација (НАП)
Наципнален фпнд
Пперативна структура за регипнален развпј
Ревизпрскп телп

Функциите на првите шетири тела49 се изврщуваат пд претставници назнашени на ппредлени ппзиции.
Дпдека НИПАК има мандат да пбезбеди пплитишка пбврзанпст на земјата и севкупна успгласенпст меду
стратегијата за ЕУ пристапуваое на земјата и кпристеоетп на еврппски фпндпви, СК е пдгпвпрен за ппдгптпвка на
50
Стратещката кпхерентнта рамка и за пбезбедуваое кппридинација на Кпмппнентите на ИПА за Регипнален
развпј и Развпј на шпвешки ресурси. НАП е акредитиран пд НКА да ја изврщува свпјата функција на прган кпј е
севкупнп пдгпвпрен за финансискптп управуваое сп ЕУ фпндпви и легалнпста и правилнпста на придружните
трансакции. НАП истп така ракпвпди и сп Наципналнипт фпнд51 кпј има улпга на Прган за сертификација на ИПА
фпндпвите за Регипнален развпј. Ревизпрскптп телп е независен ревизпрски прган пдгпвпрен за кпнтрпла врз
44 Како пример за илустрација, Хрватска има посебна Оперативна програма за Регионална компетитивност уште од почетокот на
ИПА помошта, која ги поставува следните приоритети и соодветни мерки, за кои се наменети близу 64 милиони евра:
Подобрување на развојниот потенцијал на регионите кои заостануваат во својот развој, што поддржува основање и проширување на
мали претпријатија, преку обезбедување на квалитетна инфраструктура за бизниси во помалку развиените подрачја на земјата.
Унапредување на конкурентноста на хрватската економија- која има за цел мерки за подобрување на бизнис климата (гарантирајќи
достапност на квалитетни бизнис советодавни услуги до малите и средни претпријатија, охрабрувајќи соработка мeѓу бизнисите преку
развој на кластери и развивајќи е-бизниси) и Технолошки трансфер и поддршка на услуги за отпочнување на бизниси засновани на знаење
(поддршка на бизнис центри и центри за образование и истражување).
45 Во согласност со Критериумите за акредитација содржани во Анексот на Регулативата за спроведување на ИПА (ИПА ИР),
Регулатива (EC) No718/2007.
46 Преносот на надлежности за управување за ИПА Компонентата за Регионален развој од ЕУ на националните органи стапи во
сила во јули 2009 година.
47 Рамковна спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во
врска со финансиската помош на Европските заедници за Република Македонија во рамки на спроведувањето на помошта според
Инструментот за претпристапна помош (ИПА), потпишана на 30 октомври 2007 година (“Службен весник на Република Македонија„ бр.
18/2008 од 05.02.2008 година).
48 За детален преглед види - Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на децентрализирано
управување со првите четири компоненти од инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија („Службен весник на
Република Македонија„ бр.132 од 21 октомври 2008 година)
49 Регулатива (EC) No718/2007 (IPA IR), Членови 22-25.
50 Достапна на: http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/SCF%20f.draft%2031.07.2007.pdf
51 Член 26 од Регулатива (EC) No718/2007 (IPA IR)
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ефикаснптп и безбеднп функципнираое на целипт систем. Сите гпренаведени пргани и структури имаат знашајна
улпга вп системпт на кпнтрпла и меначмент на ИПА фпндпвите за Регипнален развпј, медутпа Пперативната
структура гп снпси најгплемипт тпвар.
52

Пперативната структура за Регипнален развпј е група на тела кпја управува сп Пперативната прпграма за
Регипнален развпј. Сектпрпт за централнп финансираое и склушуваое дпгпвпри 53 (ЦФЦД) заеднп сп
пддлеленијата за ИПА вп Министерстпвптп за трансппрт и кпмуникации и Министерствптп за живптна средина и
прпстпрнп планираое ја спшинуваат Пперативната структура. ЦФЦД вп истп време е ракпвпдител на
пперативната структура и дпгпвпрнп телп за ИПА фпндпви за Регипнален развпј и вп тпа свпјствп е единственп
надлежен за спрпведуваое на тендери, склушуваое на дпгпвпри и врщеое на плаќаоа вп врска сп прпектите
финансирани пд ЕУ. Псвен тпа, ЦФЦД ја кпнтрплира целпкупната имплементација на прпекти финансирани пд
ИПА вп земјата. Вп таа смисла, пвпј сектпр има хпризпнтална улпга вп прпцеспт на имплементација на ЕУ
фпндпви и е пдгпвпрен за сите кпмппненти на ИПА кпи се спрпведуваат сппред ДСС. Вп мпментпт, ЦФЦД е
спставен пд 24 врабптени и е пдгпвпрен за управуваое сп три пперативни прпграми, вклушувајќи ја и ППРР.
Сппдветните министерства се пдгпвпрни за прпграмираое на средствата за Регипнален развпј и секпјдневна
имплементација и мпнитпринг на прпектите вп нивна пбласт. Министерствптп за трансппрт алпцираще псум
врабптени да рабптат за пптребите на пперативната структура и Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп
планираое, истп така псум (8)54. Службениците пдгпвпрни за управуваое сп Прпграмата, и вп ЦФЦД и
впМинистерствата, се млади лица пплни сп ентузијазам кпи се нпви вп светпт на меначираое на дпнатпрски
пари. Имајќи гп пва вп предвид, пшигледнп е дека телата на прпграмата патат пд хрпнишен недпстатпк на рабптна
сила бидејќи група пд не ппвеќе пд 40 лица меначира Прпграма пд преку 130 МЕУР.
Дппплнителнп, не мпжеме да гп игнпририраме гплемипт бирпкратки тпвар на ДСС. Именп, сите
гпренаведени пргани и структури се медусебнп ппврзани сп дузина медусектпрски дпгпвпри кпи регулираат
разлишни аспекти на нивнипт взаемен пднпс и спрабптка вп рамките на системпт. На пример, НАП ја ппстави
свпјата врска сп Пперативната структура вп таканарешенипт Дпгпвпр за спрпведуваое, дпдека ЦФЦД какп
Ракпвпдител на пперативната структура ја изгради институцијата на пперативен дпгпвпр за да делегира
ппределени свпи надлежнпсти на министерствата. И кпга на пва ќе ги дпдадеме пбемните Прирашници за
внатрещни прпцедури, ппсебни за секпе телп кпе е дел пд пваа приказна, леснп е да се разбере зпщтп рабптите
се движат тплку сппрп. На врв на се тука е и претхпдната (“ex ante”) кпнтрпла на Делегацијата на ЕУ кпја се
спрпведува вп спгласнпст сп Анекс ΙΙ пд Пдлуката за пренпс на надлежнпсти за управуваое. Какп резултат на тпа,
целипт прпцес на тендерираое и склушуваое на дпгпвпри вп секпја свпја фаза се пдпбрува пд страна на
Делегацијата на ЕУ, щтп гп прпдплжува прпцеспт за дппплнителни 3-4 месеци.

2.3 Стратегија и начела
2.3.1 Трансппрт
Пперативната прпграма за Регипнален развпј 2007-2011 е првипт скрпмен шекпр кпн кпристеое на ИПА III
фпндпвите за ппдпбруваое на трансппртната инфраструктура дплж главните трансппртни артерии кпи
ппминуваат низ македпнска теритприја, пспбенп, Паневрппските кпридпри X и VIII, дефинирани пд Виспката
група за прпщируваое на главните Трансеврппски трансппртни мрежи (ТЕН-Т) кпн спседните земји и регипни и
пд РЕБИС студијата (Регипнална Балканска инфраструктурна студија). Двата кпридпра се спставен дел на СЕЕТП
55
56
Сеппфатната мрежа , кпја е вклушена вп ревидираните Наспки за ТЕН-Т мрежата .

52 Член 28 од Регулатива на Комисијата (EC) No718/2007 (IPA IR)
53 http://cfcd.finance.gov.mk/
54 Овие бројки се однесуваат на моментот на подготовка на овој труд и се обезбедени од член на Оперативната структура кој беше
интервјуиран за потребите на овој труд .
55 Основната регионална транспортна мрежа на Југоисточна Европа според Меморандумот за Разбирање потпишан во 2004 е сега
нарекувана „СЕЕТО Сеопфатна мрежа“
56 Предлог Регулатива на ЕК за Насоките на Унијата за развој на ТЕН-Т каде СЕЕТО Сеопфатната мрежа е вклучена во мапите на
ТЕН-Т мрежата како индикативна ТЕН-Т во Југоисточна Европа.
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Ппщтп земенп, щтп се пднесува дп трансппртнипт сектпр, стратегијата на Пперативната прпграма (ПП) е
правилнп фпрмулирана, затпа щтп цели кпн развпј на двата кпридпра кпи се пд најгплема наципнална стратещка
важнпст, а дппплнителнп тие претставуваат и припритети пд регипналнп57, а сп тпа и пд еврппскп знашеое.
Следејќи ги наципналните и ЕУ припритети, ппфатпт на ПП за трансппртнипт сектпр е фпкусиран на развпј на
медусебнптп ппврзуваое и интерпперабилнпста на наципналната сп регипналната/ТЕН-Т мрежа, какп и
ппдпбруваое на железнишките параметри, какп щтп се брзината и безбеднпста.
Вп тпј кпнтекст, и земајќи ги предвид лимитираните дпстапни средства, ПП правилнп гп става главнипт
фпкус на дпврщуваоетп на автппатпт пд Кпридпрпт X , кпј веќе скпрп 84% е ппдигнат на нивп на стандардите за
автппат. Сп цел да ја спрпведе стратещката цел за ппдпбра кпхезија сп земјите шленки на ЕУ и спседните земји пд
регипнпт, втпрата припритетна пска е ппсветена на надградбата и мпдернизацијата на трансппртната
инфраструктура. Медутпа, за разлика пд првата ППРР 2007-2009 кпја предвидуваще развпј на инфраструктурата
на патнипт Кпридпр VIII, какп и на железнишките кпридпри X и VIII, изменетата ПП за перипдпт 2010-2011 гпдина
се фпкусира исклушивп на втпрптп, притпа исклушувајќи ги сите фпндпви за патнипт Кпридпр VIII.
Пва е разбирливп дп пдреден степен, имајќи ги предвид најнпвите трендпви вп Трансппртната пплитика на
ЕУ и нејзините визии ппфатени вп Белата книга на ЕУ за Трансппрт пд 2011 гпдина58, каде щтп е предвиденп
гплемп пренаспшуваое кпн “пријателски за живптната средина“ видпви на сппбраќај и пспбенп внимание е
ппсветенп на развпјпт на интерпперабилен железнишки систем вп Еврппа. Дппплнителнп, ниеден пд
припритетните прпекти пд ТЕН-Т мрежата не пптпада ппд патна инфраструктура, па дури и хрватската ПП за
Трансппрт ппддржува самп прпекти вп железнишкипт и внатрещнипт впден сппбраќај. Сепак, реалните спстпјби
на патната мрежа вп Македпнија знашителнп се разликуваат пд еврппските и ТЕН-Т стандарди, па затпа
стратегијата и делуваоетп на пплитиката треба да бидат сппдветнп присппспбени, без ппгплемп застрануваое пд
еврппскипт тренд. Именп, треба да биде јаснп дека патищтата кпи щтп пбезбедуваат најгплем дел пд
трансппртните услуги, ќе прпдплжат да играат пгрпмна улпга вп наципналната екпнпмија. Пттука, цениме дека е
пд екстремнп знашеое сите главни патни пски вп Македпнија, примарнп медунарпдни, да имаат задпвплителна
спстпјба, заради зашувуваое на нивната атрактивнпст пред медунарпдните трансппртни пператпри и за
згплемуваое на ппщтата кпнкурентнпст.
Расправата- патищта наспрпти железници- кпја никпгащ нема крај, мпже ппвтпрнп да живне пткакп
планпвите на Владата да ја даде ппд кпнцесија изградбата на автппатските делници пд Кпридпрпт VIII прппаднаа,
така щтп сп цел да ја пппплни настанатата инвестиципна празнина мпжнп е Владата да се сврти кпн ИПА
средствата вп следнипт перипд на прпграмираое. Мпжнпста пва да биде вклушенп вп следната ПП зависи пд
степенпт на ппдгптвенпст на прпектите за патищта и вп извесна мера пд разлишните актери кпи се вклушени пд
страната на Еврппската кпмисија, кпи вп изминатите перипди на ИПА прпграмираоетп се наклпнуваа кпн едната
или другата ппција59. Медутпа, пва вп гплем степен ќе зависи и пд јасните намери и визии на Владата, кпја при
претхпдните пракси кпга се идентификуваа припритетни прпекти ппкажуваще извеснп кплебаое пкплу
припритетите вп трансппртнипт сектпр и пкплу инструментите и извприте на финансираое прпекти пд јавен
интерес.60
Без предрасуди кпн пстанатите видпви на сппбраќај, предвидените интервенции вп железнишкипт сектпр и
интермпдалнипт трансппрт каде щтп недпстасуваат важни инфраструктурни (физишки) врски и мултимпдални
јазли, дпдека пптенцијалпт на ппстпешката инфраструктура е искпристен дп минимален степен, а квалитетпт на
57 Развојот на Коридорите VIII и X, како дел од СЕЕТО Сеопфатната транспортна мрежа, е одблиску надгледуван од страна на
Транспортната опсерваторија за Југоисточна Европа, создадена во 2005 година со регионално седиште во Белград, чија мисија и главни
цели се да го олесни спроведувањето на одредбите на Меморандумот за разбирање кои се однесуваат на подобрување и модернизирање на
мрежата за социјален и економски развој, промовирање на соработка за развој на главната и споредната инфраструктура на мултимодалната
мрежа, промоција и унапредување на локалните капацитети за имплементација на инвестициски програми, управување, како и прибирање
и анализа на податоци.
58 Патоказ кон Единствена Европска транспортна област- Кон конкурентен и ресурсно ефикасен траснпортен систем, COM
COM(2011) 144 final
59 Интервју со претставник од македонската администрација и со официјално лице од Делегацијата на ЕУ во Скопје
60 На неколку состаноци помеѓу официјална македонска делегација и претставници од ГД за Регионалната политика на ЕК,
Европската унија изрази загриженост поради прилично флексибилните и менливи приоритети на македонската Влада во врска со ИПА
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услугите е серипзнп пгранишен, се апсплутнп пптребни и пправдани за да ја ппдигнат ппбарувашката за пвие
видпви трансппрт и нивнипт удел на пазарпт. Развпјпт на железниците кпи страдаат пд истприски дплгп
недпвплнп инвестираое61, е виспк припритет вп Наципналната трансппртна стратегија, сп кпја стратегијата на ПП
е целпснп успгласена. Истп така, успгласенпста се пднесува и на интермпдалнипт и мултимпдалнипт трансппрт.
Всущнпст, Наципналната трансппртна стратегија ги идентификува истите на мпщне незадпвплителен развпен
степен (птсуствп на терминали, друга физишка ппрема и недпстатпк на стимулации кпи би гп ппттикнале нивнипт
развпј), дпдека првипт шекпр за сппшуваое на пвие прпблеми преку ИПА е вп рамките на средствата пд ИПА
прпектпт за технишка ппмпщ „Ппдгптпвка на студии за развпј на стратещки мултимпдални трансппртни јазли“ за
кпј дпгпвпрпт наскпрп треба да биде пптпищан, и врз пснпва на кпј мпже да се развиваат пптенцијални идни
инвестиципни прпекти.
Ппкрај тпа щтп напдите пд евалуацијата на ПП ппкажуваат дека таа е кпнзистентна сп наципналните
припритети вп трансппртпт и сп Стратещката кпхерентна рамка, истата е истп така кпхерентна и сп релевантните
еврппски стратещки дпкументи:
Стратещките наспки на Заедницата за екпнпмска, спцијална и теритпријална кпхезија 2007-2013, какп прв
припритет гп наведуваат „ппдпбруваоетп на атрактивнпста (на земјите шленки, регипните и градпвите) преку
ппдпбруваое на дпстапнпста, псигурувајќи сппдветен квалитет и нивп на услуги и зашувувајќи ја живптната
средина”;
Целите на Лисабпнската стратегија вклушуваат “макрпекпнпмска издржливпст и финансираое“ и “зелена
екпнпмија“ и
Белата книга на ЕК пд 2011 гпдина пптенцира дека “ ниедна ппгплема прпмена вп трансппртпт не е
впзмпжна без ппддрщка на сппдветна мрежа и ппгплема интелигенција вп нејзинптп кпристеое“.
2.3.2 Животна средина
Припритетпт за живптна средина на ППРР се спстпи пд следните 2 мерки:
Впсппставуваое на инфраструктура за спбираое и прешистуваое на птпадни впди кпја ги испплнува
бараоата на ЕУ (3.1), и
Впсппставуваое на интегриран и финансиски самппдржлив систем за управуваое сп птпад (3.2).
Мерката 3.1 има за цел да гп згплеми брпјпт на населениетп ппврзанп сп ефикасен и сигурен систем за
спбираое и деппнираое на птпад и прешистуваое на птпадни впди вп спгласнпст сп ЕУ стандарди преку
финансираое на изградба на Прешистителна станица за птпадни впди и надградба на канализациската мрежа вп
Прилеп. Мерка 3.2 се стреми да стилулира прганизиранп и квалитетнп спбираое и управуваое сп јавнипт птпад
вп спгласнпст сп Директивите на ЕУ преку алпцираое средства за Прпект кпј ќе прпдуцира регипнални планпви
за управуваое сп птпад и стратегиска пценка на живптната средина за истпшните и северп-истпшните плански
регипни вп земјата.
Гпренаведените припритети и цели беа развиени какп резултат на ппсервации направени вп 2007 гпдина
пред првишнптп усвпјуваое на ППРР, и беа сппдветнп ревидирани вп 2010 гпдина при мпдификација на ППРР,
медутпа реалната спстпјба пстана релативнп непрпменета вп медувреме. Реалните пптреби и предизвици на
живптната средина се сппдветнп рефлектирани вп ПП, какп на пример: недпстатпкпт на инфраструктура,
незадпвплителнп нивп на прпфесипнален меначмент, несппдветни јавни служби, неправилен систем за
тарифираое итн. Кпга сме кај нпвитетите вп закпнпдавствптп, се издвпјуваат непдамнещните прпмени вп
Закпнпт за живптна средина62 и Закпнпт за впди63, кпи претставуваат камени темелници на изпбилиетп на нпви
правни акти пд пбласта на живптната средина, и прпизлегуваат пд пптребата за успгласуваое сп ЕУ стандардите а
се резултат на прпекти за Технишка ппмпщ финансирани пд ЕУ. Двата закпна придружени пд нивните
61 Како резултат на тоа, на пример, се сериозно ограничените услуги и непостоењето на инфраструктурни врски кон Албанија и
Бугарија
62 “Службен весник” Бр. 51/2011, од 13 Април 2011.
63 “Службен весник” Бр. 51/2011, од 13 Април 2011 година и Бр 44/12, од 30 март 2012 година.
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ппдзакпнски акти се вп спгласнпст сп бараоата на ЕУ вп сппдветните пбласти. Именп, Закпнпт за живптна
средина ја мпдернизираще стратегиската пценка на живптната средина дпдека дплгп пшекуваните измени на
Закпнпт за впди знашеще впведуваое на хплистишки пристап преку назнашуваое на Министерствптп за живптна
64
средина и прпстпрнп планираое за единствен јавен прган пдгпвпрен за сектпрпт на впди вп земјата .
Дппплнителнп, вп спгласнпст сп ЕУ закпнпдавствптп и трендпвите беа усвпени и Втприпт наципнален акципнен
план за живптна средина какп и Стратегијата за птпад вп земјата 2008-2020 и Среднпрпшнипт наципнален план за
управуваое сп птпад (2009-2015)65.
Пперативната прпграма врз пснпва на темелни и елабпративни анализи, ги идентификува сектприте на
управуваое сп птпад и птпадни впди какп пбласти вп кпи е пптребан итна интервенција вп рамките на живптната
средина и затпа алпцираще пкплу 44 МЕУР за сппдветни мерки на кпрекција. Прпграмираните средства за ппмпщ
се фпкусираат пред се на мерки за зајакнуваое на институципнални капацитети дпдека инфраструктурните
инвестиции се пставени за ппдпбри времиоа. И ппкрај тпа, автприте веруваат дека псвен вп ппглед на
финансиските пгранишуваоа, Пперативната прпграма генералнп дпследнп ја птсликуваа реалнпста на живптната
средина вп земјата и предвидува адекватни и пправдани мерки притпа успевајќи да ги следи наципналните и ЕУ
трендпви.

3. Реалниот живот на проектите – Стапка на апсорпција и ефективност на
имплементација
Мнпгу е тещкп да се пцени ефективнпста на ИПА фпндпвите за регипнален развпј врз пснпва на нивнптп
влијание на спцип-екппнпмскипт развпј вп земјата бидејќи сущте нема реална имплементација. Сппрптп темпп
на апспрбција на припритетите за трансппрт и живптна средина претставува гплем предизвик за реализацијата на
ППРР. Дпцнеоата вп импентацијата се резултат пред сé на кпмплекснпста и глпмазнпста на бирпкратскипт
механизам кпј стпи зад претпристаните фпндпви. Првп, пренпспт на надлежнпсти за управуваое и
акредитацијата на ДСС структурите дпјде дпста дпцна, вп јули 2009 гпдина, вп сппредба сп фактпт дека
фпндпвите беа птвпрени веќе пд 2007-та бучетска гпдина. Втпрп, прпцеспт на тендерираое и склушуваое на
дпгпвпри фианнсирани пд ИПА е мнпгу бирпкратски наппрен и временски дплг. Сп цел да ја илустрираат пваа
слпженпст автприте ќе се пбидат да симулираат прпцес на кпнтрактираое за прпект кпј е да решеме
кпнсултантски дпгпвпр (дпгпвпр за технишка ппмпщ) финансиран пд ППРР. Прпектната идеа прпизлегува пд една
единица на кприсникпт на прпектпт, сектпр вп рамките на Министерствптп за трансппрт или Министерствптп за
живптна средина кпј ќе има директна кприст пд прпектпт. Пвпј сектпр ги ппдгптвува прпектните задаши за
прпектпт и ги ппднесува дп ИПА пдделениетп вп истптп министерствп кпе ја кпнтрплира нивната успгласенпст сп
бараоата на ИПА. Пп таа прпверка, ИПА пдделениетп ги испраќа дпкументите дп дпгпвпрнипт прган (ЦФЦД) кпј
пп втпра прпверка ги дпставува на финалнп пдпбруваое вп ЕУ делегацијата вп Скппје. Пп нивнптп пдпбруваое,
тендерпт се пбјавува и дури тпгащ ппшнуваат да тешат правните крајни рпкпви вп спгласнпст сп PRAG 66. Птука,
една прпцедура за тендерираое и кпнтрактираое на прпект финансиран пд ППРР пбишнп трае пкплу една
гпдина, кпга се се пдвива глаткп и без кпментари или птфрлаоа. Кпга на пва ќе гп дпдадеме кпнстантнипт
недпстиг на рабптна сила сппспбна да гп придвижи пвпј механизам, јаснп е зпщтп рабптите се пдвиваат сппрп.
Сепак, времетп ппминува и пплека се прилближуваме дп ппаснпста за автпматскп пткажуваое на бучетска
пбврска вп спгласнпст сп пзлпгласенптп Ν+3 правилп.
Правилптп Ν+3 е базиранп вп Финансискта сппгпдба кпја ги ппставува крајните рпкпви сппред кпи мпра да
се абспрбираат гпдищните алпкации на ИПА. Уделпт на ИПА вп ППРР е распределен вп гпдищни алпкации и е
даден вп табелата дплу за гпдищните алпкации (2007-2011).

64 Согласно со тоа, Секторот за води во Управата за животна средина превзема одредени надлежности од Министерството за
Земјоделство и Министерството за транспорт и стана единствено одговорен за сите прашања во врска со водите во земјата. .
65 Документот може да се најде на: www.moepp.gov.mk
66Практичен
водич
за
постапките
за
склучување
на
договори
финансирани
од
ЕУ,
достапен
на:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

36

Табела 3-1 ОПРР финансиски алпкации пп гпдина (2007-2011)
Гпдина
2007
2008
2009
2010
2011
Вкупнп ППРР (2007 – 2011)

Вкупна ИПА алпкација (ЕУР)
7.400.000
12.300.000
20.800.000
29.400.000
39.300.000
109.200.000

Извпр: Гпдищен извещтај за имплементација на Пперативната прпграма за Регипнален развпј на Република
Македпнија, јуни 2012
N+3 правилптп знаши дека Кпмисијата на ЕУ автпматски ќе ги пткаже сите бучетски средства кпи дп
декември третата гпдина сметана пд гпдината n кпга настанала бучетската пбврска не бидат: искпристени за
аванснп финансираое, или упптребени за изврщуваое на плаќаоа, или не била ппднесена декларација за
направени трпщпци вп врска сп тие средства67. Сп други збпрпви, пва знаши дека средствата алпцирани вп
рамките на бучетската гпдина 2007 треба да бидат апспрбирани најдпцна дп 31 декември 2010 гпдина. За среќа
алпкациите за првата гпдина се пбезбедени сп изврщуваое на аванснптп плаќаое вп изнпс пд 30% пд ИПА
средствата за првите три гпдини пд Прпграмата68 кпи Еврппската кпмисија им ги исплати на наципналните пргани
веднащ пп пренпспт на надлежнпсти за управуваое сп ИПА. И ппкрај тпа, заканата пд пптенцијалнп пткажуваое
на бучетска пбврска станува се пп реална какп щтп ппминува времетп.
Најппсле и сп цел да дадеме псврт и на ппзитивната страна, треба да се земе вп предвид дека сепак мал
дел пд средствата на прпграмата алпцирани за Технишка ппмпщ на ППРР се реалнп пптрпщени. Дп сега се
кпнтрактирани 6 прпекти на технишка ппмпщ вп вкупен изнпс пд 751.224 ЕУР. Медутпа, пбврзаните средства не се
лимитирани самп вп кплишина69, туку и вп пбем на интервенција затпа щтп за таргет група ја имаат исклушивп
пперативната структура. Ниската стапка на искпристенпст се дплжи и на фактпт щтп гплемите прпекти кпи се вп
тек вп мпментпв, апспрбираат пкплу 55% пд вкупните распплпжливи средства. Сепак кпга се рабпти за мереое на
ефектпт на имплементација, пставени сме на предвидуваое на пптенцијалнипт ефект на прпграмираните
прпекти и за таа цел автприте ќе пристапат кпн деталнп анализираое на ппсебните прпектни интервенции пп
прпграмски припритет.
3.1 Транспорт
Една пд најгплемите прешки за пплесна имплементација на ППРР и апспрпција на ИПА фпндпвите е
недпстатпкпт на технишка дпкументација70, кпја, кпга станува збпр за прпекти вп трансппртната инфраструктура, е
исклушителнп пбемна и нејзината ппдгптпвка пдзема дпста време, какп и генералнптп неискуствп вп целпкупната
кпмплексна технплпгија на ппдгптпвка на прпекти. Пва гп пдразува малипт удел на инвестиципни прпекти вп
физишка инфраструктура наспрпти прпектите кпи имаат за цел ппдгптпвка на дпкументација и/или набавка на
ппрема.
За целипт прпграмски перипд 2007-2011 гпдина, ппстпи самп еден трансппртен прпект кпј щтп ппфаќа
изградба (нпвата автппатска делница Демир Капија-Смпквица) и ущте еден за рекпнструкција (железнишката
делница Битпла-Кременица). Псвен Главнипт прпект кпј е прпект за патищта, сите пстанати се прпекти за
железница. Листата ппдплу дава целпсен приказ на сите прпекти за кпи се алпцирани ИПА средства пд

67 Финансиска спогодба во врска со Повеќегодишната Оперативна програма “Регионален развој” 2007-2009, член 13.
68 Ibid, Член 64.
69
Со сума од приближно 0,46 % од вкупните средства на Програмата.
70
Техничката документација се состои, иако не е ограничена на: Проектна задача, Студија за пред-изводливост, Студија за
изводливост, Анализа на расходи и приходи, Оценка на влијанието врз животната средина, Идејно решение, Главен дизајн, Тендерска
документација (документација за јавна набавка), Финансиски договор (документација) итн.
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ппстпешката ППРР, сп статус на имплементација дп крајпт на 2011 гпдина,71 сп исклушпк на Главнипт прпект кпј е
прикажан пдделнп.
Табела 3-2 Прпекти финансирани пд ИПА III
- Трансппрт

Изнпс (EUR)
ИПА
Бучет

Статус- крај 2011

Пбнпва сп рекпнструкција на железнишката делница
Битпла- Кременица (дел пд Кпридпр Xd)

7.650.000

1.350.000

Рехабилитација, надградба и рекпнструкција на
железнишките станици дплж Пан Еврппскипт Кпридпр X,
вклушувајќи гп и кракпт Xd, сппред најдпбрите практики
на ЕУ
Набавка и инсталација на ппрема за глпбален систем за
мпбилна кпмуникација на железницата дплж Кпридпр X
(Табанпвце- Гевгелија)
Набавка и инсталација на ппрема за глпбален систем за
Еврппски кпнтрплен систем на впзпви (ETCS нивп 1)дплж
Кпридпр X (Табанпвце- Гевгелија)
Ппдгптпвка на Главен дизајн за изградба на нпва
железнишка делница Кишевп-граница сп Република
Албанија, какп дел пд Кпридпрпт VIII
Ппдгптпвка на прпектни студии и дизајн дпкументации
за железнишките делници дплж Кпридпр X, вклушувајќи
гп и кракпт Xd
Рехабилитација и надградба на Железнишката станица
Скппје сппред најдпбрите практики на Е

5.100.000

900.000

2.550.000

450.000

2.550.000

450.000

2.5500.00

450.000

1.275.000

425.000

2.465.000

435.000

Дпгпвпр за градежни
рабпти ќе биде
пптпищан вп првата
пплпвина на 2013
Дпгпвпр за градежни
рабпти ќе биде
пптпищан вп втпрата
пплпвина на 2013
Имплементацијата ќе
заппшне вп втпрата
пплпвина на 2012
Имплементацијата ќе
заппшне вп втпрата
пплпвина на 2012
Дпгпвпр за услуги ќе
биде пптпищан кпн
крајпт на 2012
Дпгпвпр за услуги ќе
заппшне вп првата
пплпвина на 2012
Дпгпвпр за градежни
рабпти ќе биде
пптпищан вп првата
пплпвина на 2013

Вкупнп

24.140.00
0
28.600.000

4.460.000

Извпр: Финален Времен евалуаципнен извещтај за Пперативната прпграма за Регипнален развпј, април 2012
И ппкрај тпа щтп сумата на сите пдпбрени прпграмски пперации за Трансппрт изнесува 100% пд вкупнп
наменетите финансиски средства за перипдпт 2007-2011 гпдина, сумата за кпја се склушени дпгпвпри и исплатени
средства е знашителнп ниска ( 7% пд пперациите се тендерирани, за 0.46% е склушен дпгпвпр, и 0.23% се
72
исплатени пд страна на Дпгпвпрнипт прган) . Пва се дплжи најмнпгу на фактпт щтп Главнипт прпект за
Трансппрт, кпј апспрбира најгплем изнпс пд фпндпвите ппд ППРР (2007-2011) беще вп фаза на јавна набавка вп
текпт на 2011 гпдина. Щтпм пп заврщуваоетп на набавката, дпгпвпрпт за пвпј прпект ќе биде пптпищан, забрзанп
ќе ппрасне апспрпцијата на средства пд пваа Пперативна прпграма.
Акп и ппстпеще некаква несигурнпст пкплу тпа кпи припритетни прпекти ќе бидат селектирани за
финансираое пд ИПА вп текпт на прпцеспт на прпектна идентификација, истата треба да биде минимизирана вп
следната рунда на прпграмираое, пткакп ќе биде заврщен прпектпт за технишка ппмпщ “Ппддрщка при
идентификација, прпценка и селекција на прпекти ппдпбни за финансираое пд ИПА Регипнален развпј- дел
Трансппрт/Живптна средина“ вп 2011 гпдина. Врз пснпва на ппвеќе-критериумска анализа, прпектпт пвпзмпжи
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ппсежна и пдржлива листа на прпекти вп ппдгптпвка вп патнипт, железнишкипт и сектпрпт живптна средина,
сппред индикатприте за нивна сппбразнпст, зрелпст и влијание. Щтп се пднесува дп трансппртните припритети,
вкупните прпценети пптреби за влпжуваое вп прпекти кпи се пднесуваат на рехабилитација, нпва градба или
ппдгптпвка на дпкументација се прикажани вп следната табела:
Табела 3-3 Прпценета вредснпт на инвестициските пптреби вп трансппртнипт сектпр
Тип на интервенција

Прпценети трпщпци
(EUR)
100.000.000
87.000.000
7.000.000

Прпценета временска рамка
(гпдини)
2
4
4

Изградба на патищта
Рехабилитација на патищта
Студии и дпкументација за дизајн вп
сектпрпт патищта
Рехабилитација и изградба на железници
1.871.900.000
11
Прпектна дпкументација вп железнишкипт
16.500.000
4
сектпр
Извпр: Финален извещтај “ Ппддрщка при идентификација, прпценка и селекција на прпекти ппдпбни за

финансираое пд ИПА Регипнален развпј- дел Трансппрт “
Главен прпект- Изградба на нпва автппатска делница Демир Капија- Смпквица какп дел пд Пан-Еврппскипт
Кпридпр X
Прпектпт за изградба на нпва автппатска делница пд Демир Капија дп Смпквица е првипт вистински гплем
ИПА прпект кпј ќе биде имплементиран пд страна на наципналните власти вп Република Македпнија ппд
таканарешенипт Децентрализиран систем за имплементација е и најтещкипт пд сите ИПА прпекти пд аспект на
вкупнипт изнпс на трпщпци, слпженпста на финансиската кпнструкција, висината на пдпбрените ИПА средства и
влпжените ресурси вп целпкупнипт прпектен циклус.
Ппгпре излпженптп, заеднп сп фактпт дека сп прпектпт ќе се кпмплетира на нивп на автппат ппследнипт
препстанат дел пд Кпридпрпт X, му дава пгрпмна пплитишка тежина на прпектпт, ппкрај вппбишаените
придпбивки пд истипт: ппдпбра ппврзанпст сп ТЕН-Т и регипналната трансппртна мрежа, намалени пперативни
трпщпци за впзилата, защтеда на време при патуваое и намален брпј на сппбраќајни несреќи. Тпа е најгплемипт
и најслпженипт пд сите ИПА прпекти впппщтп, кпи се спрпведуваат пд страна на македпнската администрација,
шии вкупни трпщпци изнесуваат 319 милипни евра, пд кпи 45 милипни евра се пд ИПА, апспрбирајќи гп
највиспкипт прпцент пд вкупнп наменетите средства пд ИПА III – пкплу 42%. Самите трпщпци за изградба, пак,
изнесуваат 245 милипни евра, а имајќи предвид дека дплжината на автппатпт кпј треба да се изгради е 28 км.,
трпщпците пп единица за пвпј прпект изнесуваат 8.7 милипни евра. Вп следната табела се дадени финансиската
кпнструкција на прпектпт и мпменталнипт статус на средствата пп извпри на финансираое:
Табела 3-4 Финансиска кпнструкција на прпектпт изградба на нпва автппатска делница Демир капијаСмпквица
Извпр на финансираое

Изнпс (ЕУР)

Статус на пдпбруваое

Еврппска кпмисија- ИПА Регипнален
развпј
Еврппска инвестиципна банка (EИБ)

45.000.000
130.000.000

Пдпбрен- пптпищан билатерален дпгпвпр ппмеду
ЕК и Владата на Република Македпнија
Финансиски дпгпвпр пптпищан на 17 пктпмври
2011 гпдина за првата транща пд заемпт вп изнпс
пд 65.000.000 евра

Еврппска банка за пбнпва и развпј
(ЕБОР)
Неквалификувани трпщпци (се
ппкриваат пд наципналнипт бучет)
Вкупнп

90.000.000

Дпгпвпр за заем пптпищан на 20 септември 2011

54.033.238
319.033.238
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Извпр: Финален Времен евалуаципнен извещтај за Пперативната прпграма за Регипнален развпј, Април 2012
Прпектпт е вп фаза на тендерираое пд август 2011 гпдина и се пшекува наскпрп да бидат пптпищани два
дпгпвпра: Дпгпвпр за изведбени рабпти (сп перипд за изградба пд 4 гпдини) и Дпгпвпр за услуги –за супервизија
на изградбата.
Треба да се наппмене дека пвпј прпект е идентификуван ущте мнпгу пдамна пред ИПА да се
ппераципнализира какп инструмент за претпристапните земји. Екстремнп дплгипт перипд за ппдгптпвка се
дплжи на ппвеќе фактпри кпи главнп пптпадаат вп следниве некплку категприи:
Пплитишки- фактпри кпи се пднесуваат на дпнесуваоетп пдлуки и прегпвприте сп ЕК и Медунарпдните
финансиски институции вп врска сп ппфатпт на прпектпт и аранжманите за имплементација
Финансиски - прпектпт ппфаќа шетири разлишни финансиери сп разлишни финансиски бараоа и разлишни
типпви на финансиска ппмпщ: ИПА грант, заеми пд ЕИБ и ЕБПР и наципнален бучетски придпнес
Технишки и ппврзани сп живптната средина - се пднесуваат на технишките параметри и нпвата ппкратка
траса (5км), какп и на дплгипт прпцес на изведба на Пценката за влијание врз живптната средина (ЕИА),
вклушувајќи ги и недпстатпците на прпцеспт
Прпцедурални - се пднесуваат на дпставуваоетп на ревидираната ИПА апликацијата ппради
дппплнителните трпщпци вп медувреме, дпгпвприте за заем, слабп ппдгптвената тендерска дпкументација итн.
Здпбиенптп искуствп пд секпј шекпр применет вп ппдгптвителнипт циклус на пвпј прпект е пгрпмнп.
Најгплемата наушена лекција е дека ппсветенпста на сите вклушени страни мпра да биде исклушителнп силна, за
да ги надмине сите прешки вп текпт на прпцеспт.
3.2 Животна средина
Какп щтп утврдува и самата ПП, ИПА алпкациите за прпекти пд пбласта на живптната средина вп ппшетната
фаза на прпграмираое се пгранишени на пперации за технишка ппмпщ, и тпа пред сé ппради пгранишенипт пбем
на распплпживи средства и недпстатпкпт на спремни прпекти за живптна средина. Иницијалната лпгика на
прпграмираое се прпвлекува и вп нпвите финансиски алпкации (2010-2011), вп мпдифицираната ПП, кпја самп
дпдава средства за ппстпешките пперации без да впведе нпви.
Прпектите пд Припритетпт за живптна средина се псмислени сп цел да се ппдпбри инфраструктурата за
живптна средина сп ппсебен псврт на птпадните впди и цврстипт птпад. Има еден Гплем прпект (втпр пп
гплемина и важнпст вп рамките на ПП) и некплку прпекти за технишка ппмпщ вп врска сп защтита на живптната
средина. Медутпа, ниеден пд пвие прпекти сé ущте не е вп фаза на имплементација, така Щтп не сме вп мпжнпст
да гп пцениме нивнптп реалнп влијание врз кпнцептпт и реалнпста на живптната средина вп земјата.
Гплемипт прпект пд пбласта на живптна средина е изградба на Прешистителна станица за птпадни впди
(ПСПВ) вп Прилеп кпј пди заеднп сп ппдпбруваое и надградба на канализациската мрежа вп градпт сп вкупна
вреднпст пд 19.6 милпни Евра. Прпектпт е сé ущте вп ппдгптвителна фаза т.е. фаза на тендерираое, и изградбата
не е заппшната. Пришината за пва задпцнуваое вп најгплем дел се дплжи на дплгите и кпмплексни
административни прпцедури за Гплеми прпекти и недпстигпт на административни капацитети. За илустрација,
самп фазата за ппдгптпвка и пдпбруваое на Прпектната апликација (Апликаципна фпрма, физибилити студија и
анализата на расхпди и прихпди) траеще 2 гпдини, а беще финализирана сп пптпищуваое на Билатералната
сппгпдба за кпфинАнсираое на Гплем прпект на 9 декември 2011 гпдина. Ппщтината Прилеп какп краен
кприсник на ПСПВ даде свпј придпнес за пдржливпста на прпектпт сп тпа щтп гп назнаши Јавнптп претпријатие
впдпвпд и канализација, Прилеп за пдгпвпрнп за функципнираое и пдржуваое на прешистителната станица пп
нејзинптп финализираое.
Друг знашаен прпект вп рамките на пвпј припритет е ппддрщка на прпцеспт на впсппставуваое интегриран
и финансиски пдржлив систем за управуваое сп птпад вп истпшните и северпистпшните плански регипни преку
ппдгптпвка на регипнални планпви за управуваое сп птпад и стратегиска пценка на живптната средина. Крајни
кприсници на пваа пперација се нпвп настанатите меду-ппщтински јавни претпријатија за управуваое сп птпад. За
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жал, пваа пперација е мпменталнп суспендирана ппради тпа щтп анализите ппкажуваат дека пвие претпријатија
сé ущте не се пперативни щтп секакп ја загрпзува успещната имплементација на прпектпт.
3.3 Техничка помош
Вп спгласнпст сп претхпднп наведенптп, единственипт Прпграмски припритет кпј прикажува видливи знаци
на живпт е припритетната пска за Технишка ппмпщ (ТП). Дп крајпт на 2011 гпдина вп рамките на пваа пска беа
кпнтрактирани вкупнп 0,64 милипни Евра щтп иснесува 10.3 % пд вкупната алпкација на припритетната пска.
Релативнп ппбрзипт напредпк на пваа пска се дплжи на фактпт дека кпнтрактираните прпекти се пд ппмала
вреднпст и затпа ппстапките за нивнп дпделуваое се ппеднпставни и ппбрзи а и самите пперации инвплвираат
ппмала група на заинтересирани страни бидејќи кприсници на пвие пперации се исклушивп претставници на
пперативната структура, а и другите сектпри вп министерствата не се вклушени вп ппстапката за дпделуваое на
прпектите.
Припритетната пска за ТП е наспшена пред сé кпн спздаваое на низа на спремни прпекти и ппддрщка на
имплементацијата на Пперативната прпграма. Спгласнп сп тпа, пваа пска финансира пперации ппврзани сп
Времената евалуација и Кпмуникациски план на прпграмата, прганизираое на спстанпците на Сектпрскипт
мпнитпринг кпмитет, зајакнуваое на капацитетите на пперативната структура и сл. Вп иднина вп рамките на пваа
пска ппстпи мпжнпст и за финансиска ппддрщка на впведуваоетп на пската за регипнална кпнкурентнпст какп
трета припритетна пска на прпграмата. Медутпа, пваа ппција е пставена какп мпжнпст за следнипт прпграмски
перипд (2012-2013).

Заклучоци и препораки
Првипт генерален заклушпк кпј щтп прпизлегува пд анализите, емпирискптп искуствп и кпмпаративнптп
истражуваое е дека Пперативната прпграма за регипнален развпј на Република Македпнија е дизајнирана на
нашин да ги птстрани првенственп слабпстите вп административните капацитети и недпстатпкпт на прпектна
дпкументација, какп и да спздаде ппзитивни услпви и клима за ппнатампщнп привлекуваое на ппгплеми
инвестиции, билп пд ИПА, билп пд други финансиски извпри.
Имајќи гп предвид малипт ппсег на ПП, тещкп верпјатнп е дека предвидените интервенции ќе имаат
ппзнашителен макрп ефект врз сектприте или целните групи, бидејќи самп мал дел пд реалните инвестициски
пптреби идентификувани вп наципналните планпви и стратегии за трансппрт/живптна средина/регипнален
развпј е предмет на спгледуваое. Птсуствптп на пската за Регипнална кпнкурентнпст дппплнителнп гп ппткрепува
пва тврдеое и неппхпднп е истата да се вклуши щтп ппскпрп, за да се надпмести прппущтенптп време, нп и за да
ѝ се пвпзмпжи на бизнис заедницата да ги ппшувствува директните и неппсредните придпбивки пд ИПА
финансираоетп, затпа щтп ним ќе им бидат дпстапни директни грантпви щеми.
Без пглед на тпа, бидејќи се рабпти за прва пперативна прпграма кпја е имплемeнтирана вп рамките на
целпснп нпв и ппразлишен систем, кпј ппфаќа драстишна трансфпрмација на институципналнипт пристап (на
централнп и лпкалнп нивп) вп планираоетп, прпграмираоетп, бучетираоетп, склушуваоетп дпгпвпри итн.. таа е
пд непрпценливп знашеое за македпнскптп ппщтествп. Акп паметнп се искпристи, пва влпжуваое вп знаеое и
искуствп секакп ппдпцна ќе се исплати вп ппдпбруваое на апспрпципната мпќ за капитални инвестиции.
Еден пд аргументите е дека брпјпт и гплемината на прпектите пд ПП би мпжелп ппдпбрп да ги пдразуваат
реалните пптреби за ппвеќе капитални инвестиции пткплку за прпекти за технишка ппмпщ. Втприве секакп дека ја
пдиграа свпјата улпга вп прпцеспт на ушеое, нп вп следнипт перипд, апсплутнп е неппхпднп државата да ги
мпбилизира сите свпи наципнални ресурси и да прибегнува кпн странска технишка експертиза самп тпгащ кпга ќе
се исцрпи дпмащната. Пд друга страна, треба да им се стави дп знаеое на спрабптниците пд ЕУ дека на
Македпнија и се пптребни вистински инвестиципни прпекти кпи ќе и дадат ппттик на екпнпмијата вп целпст и ќе
гп ппдпбрат кредибилитетпт на ЕУ и ппщтп нејзините припдбивки.
Истп така, пптребнп е да се развие сппдветна стратегија за кпмуникација, сп цел ппдпбрп да се пбјасни
зпщтп вп пваа фаза ппмпщта пд ИПА пшигледнп е ппвеќе “технишка“ пдпщтп инвестициски приентирана и дека
ппшетнптп бавнп темпп вп апспрбираоетп на фпндпвите наглп ќе се забрза щтпм бидат пптпищани дпгпвприте за
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гплемите прпекти. Кпнешнп, некпи стравпви и митпви треба да бидат надминати: “не е тплку битнп кплку пари ќе
бидат апспрбирани, туку кплку умеснп ќе бидат искпристени“ и дека „ИПА фпндпвите не се дадени, туку треба да
бидат заслужени“.
Друг ппзитивен аргумент вп кприст на пбезбедуваоетп и наменуваоетп ппвеќе средства вп “реални“
прпекти и ппдпбрп прпграмираое вп таа наспка, е ефектпт на “никулец“ на ИПА инвестициите, пднпснп
кредибилитетпт кпј гп ппседуваат и врз пснпва на кпј се вп спстпјба да привлешат фпндпви пд други извпри. И
ппкрај искуствптп сп прпектпт за изградба на автппатпт на Кпридпрпт X, каде щтп тпкму ппстпеоетп на ппвеќе
фпндпви резултираще вп дпцнеое сп птппшнуваоетп на прпектпт, сепак за прпекти пд гплем размер, неминпвнп
е да се кппрдинира ппмеду ппвеќе финансиери, и да се здпбие ппддрщка и пбврзанпст пд ппщирпката
медунарпдна и регипнална заедница. Пспбенп за прпектите пд пбласта на живптната средина, лпкалните
заедници, каде влијаниетп на прпектпт е и најппипливп, треба да бидат ппдгптвени да ги кп-финансираат истите.
Дпкплку најгплемата загриженпст вп прпграмската фаза се дплжеще на недпстатпкпт на прпекти вп
ппдгптпвка, веќе сп резултатите пд прпектпт за технишка ппмпщ “Ппддрщка при идентификација, прпценка и
селекција на прпекти ппдпбни за финансираое пд ИПА Регипнален развпј“ вп делпт на Трансппртпт и Живптната
средина, истата ќе биде ублажена. Тпкму затпа, автприте на пвпј труд ценат дека сите ппнатампщни дискусии за
ппдгптпвка на Генерален мастер план за трансппрт73 вп кпнтекст на следнптп ИПА прпграмираое се еднпставнп
излищни, пд пришина щтп целпснипт фпкус треба да биде ставен на кпнкретни прпекти, за кпи е направена
сплидна припритизација преку сппменатата технишка ппмпщ.
Кпнешнп, стратегијата пд ПП, треба да биде ставена вп кпнтекст на ппщтите пплитики за трансппрт и
живптна средина, кпи треба да пбезбедат правна и институципнална рамка кпја е пазарнп приентирана вп склад
сп еврппскптп acquis communautire и мерки кпи ќе бидат пд дпдадена вреднпст, т.е ќе гп надппплнат развпјпт на
инфраструктурата. Инвестициите вп инфраструктура секакп дека ги стимулираат рефпрмите вп сектприте на кпи
се пднесуваат, и пбратнп. Пттука, јаснп е на пример, дека физишките инвестиции вп живптната средина не мпжат
да бидат испплзувани дп максимум, без сплиднп управуваое сп јавните претпријатија. Истп така, пд ниеден нпв
автппат не мпже да се пптимизираат придпбивките, дпкплку не се спрпведуваат придружни мерки за
плеснуваое на прпцедурите и прптпкпт на сппбраќај на гранишните премини, за управуваое заснпванп на
перфпрманси, за пдржуваое на патищтата и безбеднпст вп сппбраќајпт. Ниту пак, пспвременета железнишка
врска сама пп себе мпже да им ппслужи на патниците и бизнисите дпкплку железнишкипт трансппрт не се пдвива
на либерализиран нашин кпј пвпзмпжува кпнкуренција, квалитет на услугите и еднакви услпви за разлишните
видпви трансппрт. Се рабпти за двпнаспшен пднпс - пвие слпжени текпвни рефпрми вп трансппртнипт и сектпрпт
живптна средина кпи имаат гплем ппврат на инвестиции мпжат да бидат забрзани тпкму акп инфраструктурните
инвестиции се знашителни и се наспшат вп кпнкретни и видливи прпекти.
Степенпт дп кпј македпнските власти, нп и пстанатите засегнати страни на наципналнп нивп, ги разбираат
пвие щирпки предизвици и мпжнпсти кпи се типишни за претпристапната ппмпщ на ЕУ, ќе ппкаже кплку (иднптп)
финансираое, пд структурните фпндпви и дпмащнп, ќе биде ппгплемп и ппзнашајнп, какп и ппуспещнп ставенп
вп прилпг на регипналнипт развпј и кпнкурентнпста.
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м-р Билјана Стојаноска: ПРИДОНЕСОТ НА ИПА
ФОНДОВИТЕ ЗА РАЗВОЈОТ НА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вовед
Република Македпнија какп земја кандидат има правп на кпристеое на Инструментпт за претпристапна
ппмпщ (ИПА), шија цел е да гп ппмпгне спрпведуваоетп на пптребните рефпрмите за шленствп вп Еврппската
унија, испплнуваоетп на Кппенхащките критериуми и сппшуваое сп предизвиците пд шленствптп вп ЕУ.
Пд 2007 гпдина, Македпнија има дпбиенп пкплу 620 милипн евра за перипдпт 2007-2013, пд кпи 55,8
милипни се алпцирани за шетвртата кпмппнента – Развпј на шпвешки ресурси. Главна стратещка цел на
Кпмппнентата за развпј на шпвешки ресурси е да “се ппттикне развпјпт на шпвешки ресурси, пспбенп преку
ппдпбруваое на квантитетпт и квалитетпт на шпвешкипт капитал, щтп впди кпн ппвеќе и ппдпбри рабптни места,
ппвиспк раст и развпј и ппгплема наципнална кпнкурентнпст на медунарпднп нивп.“74
Иакп пд аспект на пбемпт на распплпжливи средства пваа кпмппнента е знашителнп ппмала пд пстанатите
(пкплу 8 прпценти пд вкупнипт ИПА фпндпвите наменети за Македпнија вп перипдпт 2007-2013 гпдина), сепак е
пспбенп знашајна сп пглед на фактпт щтп развпјпт на шпвешките ресури е еден пд клушните спцип-екпнпмски
прпблеми вп земјата, судејќи пп виспката стапка на неврабптенпст. Дппплнителнп, пваа кпмппнента е намента
“земјата да гп развие и ппдпбри административнипт капацитет за управуваое, имплементација, мпнитпринг и
кпнтрпла на средствата пд Еврппскипт спцијален фпнд“75. Така, нејзинп сппдветнп и ефикаснп искпристуваое е
пспбенп важнп бидејќи придпнесува за ефикасна апспрпција на претпристапните нп и ппст-пристапните фпндпви
вп пваа пбласт.
Дпсега, пд вкупнипт изнпс на целата ИПА кпмппнента за перипдпт 2007-2013 кпј изнесува 55, 8 милипни
евра или пд 19.17 милипни евра кпи се предвидени сп финансискипт пакет 2007-2009 вкупнп вп Македпнија се
спрпведени самп 12.5 милипни, вклушителнп прпектите кпи вп мпментпт се реализираат и средствата
ппределени за технишката ппддрщка. Недпвплнптп искпристуваое на средствата делумнп се дплжи на
дпцнеоетп на дпбиваоетп на акредитација (септември 2009) за децентрализиранп управуваое сп ИПА 4
фпндпвите, иакп најгплем дел пд предвидените прпекти се веќе птппшнати.
Целта на пваа студија е да ја анализира ефикаснпста вп кпристеоетп на средствата пд пваа кпмппнента кпн
ппстигнуваое на припритетните цели ппределени сп Ппретивната прпграма за развпј на шпвешки ресурси, и да ги
ппредели клушните слабпсти и прешките кпи пневпзмпжуваат нивнп ппефективнп искпристуваое.

Методологија
Истражуваоетп на ефикаснпста на кпристеое на средствата пд Кпмппнентата за развпј на шпвешки беще
спрпведенп преку кпристеое на примарни и секнундарни извпри, какп и спрпведуваое на некплку интервјуа сп
претставници на релевантни институции. Какп пснпва за анализа на дпстигнуваое на целите беще земена
Пперативната прпграма за развпј на шпвешки ресурси, кпја е пснпвнипт дпкумент сппред кпј се планираат и
алпцираат средствата пд ИПА 4 кпмппнентата. Ппдатпците за прпектите, планираните и реализирани
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активнпстите, и ппстигантите резултати беа спбирани пд разлишни извпри кпи шестп беа дисперзирани, за
пдредени прпекти некпи инфпрмации беа тещкп или впппщтп не беа недпстапни. Најшестп беа кпристени
ппдатпците дпстапни на веб страната на Централна база на ппдатпци за странска ппмпщ на Владата на Република
Македпнија, Сектпрпт за централнп финансираое и склушуваое на дпгпвпри на Министерствптп за финансии,
ппдатпците и пфицијалните спппщетнија на веб страните на Секретаријатпт за еврппски пращаоа, релевантните
министерства, агнецијата за врабптуваое и Делагацијата на еврппската кпмисија вп Македпнија. Беа направени
и некплку интервјуа, медутпа најгплем дел пд институциите не беа птвпрени за сппделуваое на инфпрмации или
впппщтп не пдгпвприја.
На крај беще направена квалитатативна анализа на ефикаснпста на пваа кпмппнента врз пснпва на
дпстапните ппдатпци за пдделните ппректи, сппредена сп предвидените цели пд Пперативната прпграма,
забелещките пд извещтаите за напредпкпт на Република Македпнија, какп и пстанати релевантни истражуваоа и
студии.

Оперативната програма за Развој на човечки ресурси
Акредитација за управуваое на шетвртата кпмппнента Македпнија ја дпби вп септември 2009, кпга дпби
пристап дп пвие средства. Пперативната прпграма за развпј на шпвешки ресурси (OP HRD) 2007 – 2013 е
пснпвнипт дпкумнет сппред кпј се планираат и алпцираат средствата пд кпмппнентата 4 на ИПА. Прпграмата
беще усвпена вп декември 2007 сп ппределена рамка за финансираое на првите три гпдини (2007-2009) вп
вкупен изнпс пд 19.176.497,00 евра. Надлежни за децентрализиранп управуваое сп Пперативната прпграма за
„Развпј на шпвешки ресурси”, се:




ИПА Структурата вп Министерствптп за труд и спцијала (МТСП)
ИПА структурата вп Министерствптп за пбразпвание и накука (МПН)
Министерствптп за финасии – Сектпр за централнп финансираое и склушуваое на дпгпвпри (ЦФСД)

Припритетните цели и на Прпграмата се дефинирани врз пснпва на спципекпнпмска анализа на пплетп на
развпјпт на шпвешкипт капитал сп кпи се ппределени клушните слабпсти. Тие се ппределени вп следните шетири
припритетни пски кпи се разшленети на мерки:
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Припритетна пска

Мерка 1

Мерка 2

Мерка 3

Мерка 4

1. Врабптуваое

1.1: Ппнатампщен
развпј на Агенцијата
за врабптуваое и
пдпбруваое услпви
за врабптуваое

1.2: Ппддрщка при
спрпведуваое на
Стратегијата за
врабптуваое и на
Заеднишкипт дпкумент
за пценка на
пплитиките за
врабптуваое
2.2: Пвпзмпжуваое на
пристап дп квалитетнп
пбразпвание за
етнишките заедници

1.3: Справуваое сп
неврабптенпста на
младите лица, жените
и дплгпрпшнп
неврабптените лица
на пазарпт на Трудпт

1.4: Пд
нефпрмланп
кпн фпрмалнп
врабптуваое

3.2: Интегрираое на
етнишките заедници

3.3: Пвластуваое на
релевантните
ушесници

Привлекуваое и
држуваое на ппвеќе
луде на пазарпт на
трудпт

2.Образпвание и
пбука
Инвестираое вп
шпвешки капитал
преку ппдпбрп
пбразпвание и
вещтини
3.Спцијалнп
вклушуваое
Прпмпвираое на
вклушувашки пазар на
труд
4. Технишка ппмпщ

2.1: Мпдернизација
на пбразпвнипт
систем и системпт
за пбука

3.1: Ппттикнуваое
на спцијалнп
вклушуваое на
загрпзени лица и
пбласти

2.3: Развпј на
пбразпвание за
впзрасни и дпживптнп
ушеое

4.1: Ппддрщка при
спрпведуваое на
Пперативна
прпграма за „Развпј
на шпвешки ресурси
2007 – 2013“

Распределба на средства пп припритетни пски пд финансиската рамка 2007 – 2009 изразени вп евра
ИПА

Наципнален
придпнес

Вкупнп

% пд
бучет

Припритетна Оска 1

6846000

1208130

8054130

42%

Припритетна Оска 2

4890000

862946

5752946

30%

Припритетна Оска 3

3260000

575301

3835301

20%

Технишка ппмпщ

1304000

230120

1534120

8%

Вкупнп

16300000

2876497

19176497

100%

Извпр: Пперативна прпграма за развпј на шпвешки ресурси 2007-2013
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вкупен

Вкупна сума на распределени средства пп ппединешна мрка пд финансиската рамка 2007 – 2009 изразени вп евра
Приприт Мерка 1
Мерка 2
етна
пска
Предвиде Реализира Неискп Предвиде
ни
ни
ристени ни
средства (вклушител
средства
нп текпвни
прпекти)

Мерка 3

Мерка 4

Реализир Неискпри Предвид
ани
стени
ени
(вклушите
средства
лнп
текпвни
прпекти)

Реализир Неискпр Предвид
ани
истени ени
(вклушите
средства
лнп
текпвни
прпекти)

1.
Врабпту
1.375.500 1.006.000
1.500.000 1.806.294 -306.294
ваое
76
369.500
2.
Пбразпв
ание и 2.886.000 2.075.243
пбука
3.
Спцијал
нп
1.534.000 1.500.000
вклушува
ое
4.
Технишк
а ппмпщ 1.534.000 1.462.950

810.757 1.154.000 1.085.296 68.704

34.000

1.725.882 0

5.340.00
1.300.000
660.000
0
3.364.206

1.732.00
1.728.235 3.765
0

1.725.882 575.296

149.759

71.050

425.537

Вкупнп
Реализир Неискпри Предвиде
ани
стени
ни
(вклушите
средства
лнп
текпвни
прпекти)
0

660.000

Реализира Неискпри
ни
стени
(вклушител
нп текпвни
прпекти)

8.506.000 4.481.794

3.348.412

5.772.000 4.888.774

883.226

3.835.296 1.649.759

2.185.419

1.534.000 1.462.950

71.050

19.647.26 12.483.277 6.488.107

Извпр: Пперативна прпграма за развпј на шпвешки ресурси 2007-2013

76 Висината на реализирани средства кај мерка 1.1 и 1.2 е повисока од предвидените средства според Оперативната програма. Меѓутоа според регулативата на Европската
Комисија 718/2007 овие средства може да бидат реaлоцирани од друга мерка во рамките на една приоритетна оска, со претоходно одобрување на Секторскиот мониторинг комитет. Со
оглед на тоа што останува непроменета целосната сум на распределени средства за оваа компонента, и за приоритетната оска, валидна е претпоставката дека средствата се
прераспределен од мерката 1.3 каде останиваа неискористени 4,040,000 евра, односно 3, 364,206 евра по вакавата реaлокација.
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Приоритетна оска 1 – Вработување
Виспката стапка на неврабптенпст вп Република Македпнија е серипзен дплгпрпшен прпблем на
земјата. Реструктурираоетп и преминпт кпн пазарна екпнпмија предизвикаа знашителнп намалуваое на
ппбарувашката на пазарпт на трудпт, а бавнипт екпнпмски раст не придпнесе за спздаваое на дпвплнп
рабптни места. Какп резултат на пва, стапката на врабптенпст стагнираще а виспката неврабптенпст, и ппкрај
тпа щтп забележува благ пад ппследните гпдини сé ущте не паднала ппд 30%. Иакп брпјни анализи укажуваат
на фактпт дека пфицијалните ппдатпци не се реален индикатпр ппради силнптп присуствптп на нефпрмална
екпнпмија и гплемипт брпј на непријавени рабптници, брпјни извещтаи и студииукажуваат дека
неврабптенпста е една пд главните прпблеми за македпнската екпнпмија и ппщтетсвп. 777879 Пспбенп
серипзен прпблем претставува виспкипт степен на дплгпрпшнп неврабптени, какп и виспкптп нивп на
неврабптенпст кај млади, жени и припадниците на етнишките заедници.
Ппради пва, сппред Ппрративната прпграма, врабптуваоетп е првата пд трите главни припритетни
пбасти. Главната цел е прпектите предвидени сп пваа припритетна пска да придпнесат кпн намалуваое на
неврабптенпста и задржуваое ппвеќе луде на пазарпт на трудпт, преку мпдернизација и унапредуваое на
услугите кпи ги дава Агенцијата за врабптуваое на РМ, какп и преку развпј и спрпведуваое на нпви и
ппдпбрени активни пплитики и мерки, какп щтп е дефиниранп вп Наципналната стратегија за врабптуваое и
Наципналнипт акципнен план за врабптуваое. Ппределени се шетири припритетни мерки:
1. Ппнатампщнп зајакнуваое на капацитетите на Агенцијата за врабптуваое
2. Ппддрщка на Наципналната пплитика за врабптуваое
3. Ппддрщка на врабптуваоетп на млади лица, дплгпрпшнп неврабптените лица и жените на пазарпт на
трудпт
4. Активнпсти и мерки за ппддрщка на трансферпт пд нефпрмалнп вп фпрмалнп врабптуваое.

Мерка 1.1 Понатамошно зајакнување на капацитетите на Агенцијата за
вработување
Пваа мерка е наменета да се ппдпбри квалитетпт, ефикаснпста и ефектпт пд услугите на Агенцијата за
врабптуваое, вп наспка на намалуваое на неврабптенпста и задржуваое на врабптените лица. Висината на
вкупните предвидени средства сппред пперативната прпграма изнесуваа 1,006 милипни евра евра, пд кпи
855, 000 евра се пвпзмпжени пд ИПА средствата.
Вп рамките на пва мерка пд јануари 2012 се спрпведува прпектпт „Ппнатампщна мпдернизација на
Агенцијата за врабптуваое на РМ, вп времетраеое пд 18 месеци. Вкупнипт изнпс на прпектпт е 1.375.500,00
евра. Иакп висината на распределените средства е ппвиспка пд предвидените, дппплнителните средства се
пбезбедени пд друга мерка вп рамките на пваа припритетна пска.
Пснпвната цел на прпектпт е да пвпзмпжи ппдпбруваое на кавалитетпт, ефективнпста и ефикаснпста на
услугите кпи за барателите на рабпта и за рабптпдавашите ги пбезбедува Агенцијата за врабптуваое на РМ. Се
рабпти за институципнална ппддрщка, активнпстите се наменети за впсппставуваое на неппхпдни прпмени,
рефпрми и мпдернизација на прпцедурите и рабптеоетп на Агенцијата, сп цел пбезбедуваое на ппдпбри
услуги кпн свпите клиенти и за ппддрщка и на предхпднп сппменатите закпнски измени наспшени кпн
ппдпбруваое на евиденцијата на неврабптените лица.
Прпектпт има две кпмппненти:
Кпмппнента 1. Развпј на прпцеси на прганизациски меначмент

77 Извештај за напредокот на Република Македонија за 2011, Европска комисија, 2011
78 Корупција во Македонија: Поткупувањето како што е доживеано од населението, Канцеларија на Обединетите нации за
дрога
и
криминал,
2011
достапно
на:
http://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/statistics/corruption/Corruption_report_fYR_Macedonia_FINAL_web.pdf
79Брада, Ј. (Тим лидер), Конвергенција кон Европската Унија: Предизвици и моѓности, Министерство за финансии на
Република Македонија, 2011
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Кпмппнента 2. Спрпведуваое на прпмените вп прганизацискипт меначмент за ппддрщка на АВРМ вп
спрпведуваое на активните мерки за пазарпт на труд.
Пвпј прпект е вп директна ппврзанпст сп ппставените цели на кпмппнентата на ИПА за развпј на шпвешки
ресурси. Мпдернизација и унапредуваое на услугите кпи ги дава Агенцијата за врабптуваое е еднп пд
пснпвните предисппзиции за спрпведуваое на нпви и ппдпбрени активни пплитики и мерки кпи треба да
придпнесат кпн намалуваое на неврабптенпста и задржуваое ппвеќе луде на пазарпт на трудпт.
Предвидените активнпсти се вп наспка на ппдпбруваое на прганизацискптп функципнираое и градеое
капацитети. Сппред пдгпвпрните за мпнитпринг вп Секретаријатпт за еврппски пращаоа, спрпведуваоетп на
прпектпт е вп напредна фаза, а спрпведените активнпсти веќе имаат знашителнп ппзитивнп влијание. Бидејќи
пснпванта цел на пвпј прпект е да придпнесе за ппдпбруваое на ефикаснпста на прганизацијата и на
квалитетпт на услугите, при иднп прпдплжуваое на прпектпт, преппрашливп е да се земе вп предвид
впведуваое на Заеднишката рамка за прпценка, какп системпт на управуваое сп квалитет. Пваа алатка е
нащирпкп кпристена вп разлишни прганизации на јаванта администарција вп целата Еврппска унија и се
ппкажала какп пспбенп ефикасна вп тие прганизации кпи се наспшени кпн клиенти.

Мерка 1.2 Поддршка на Националната политика за Вработување
Пваа мерка има за цел да гп зајакне капацитетпт на телата, институциите и спцијалните партнери вп
пбласта на креираое и управуваое сп пплитиките за врабптуваое вп прилпг на спрпведуваое и следеое на
Стратегијата за врабптуваое. Сппред пперативната прпграма предвидени се вкупнп 1,05 милипни евра, пд
кпи придпнеспт на ИПА е 890,000.00 евра. Вп рамките на пваа мерка, вп септември 2011 гпдина беще
птппшнат Твининг прпект на Министерствптп за труд и спцијална пплитика “Ппддрщка на наципналната
пплитика за врабптуваое” вп кпј беще вклушена и Агенецијата за врабптуваое. Прпектит е вп времетраое пд
18 месеци, а вкупната сума изнесува 1.806.294,00 евра. (Дппплнителни средства и за пвпј прпект се
префрлени пд мерката 1.3). Цел на прпектпт е пбезбедуваое на ппддрщка за впсппставуваое на систем за
дплгпрпшнп предвидуваое на пазарпт на трудпт и развпј на капацитетите вп Министерствптп за труд и
спцијална пплитика и вп сите пстанати релевантни институции и спцијалните партнери за дплгпрпшнп
предвидуваое на пазарпт на трудпт, какп и мпнитпринг, евалуација и известуваое за пплитиките за
врабптуваое.
Прпектпт има две кпмппненти:
1. Развпј на дплгпрпшнп планираое на пазарпт на трудпт
2. Унапредуваое на капацитетите и вещтините на прганите, институциите и спцијалните партнери за
маркетинг и евалуација на пплитиките и прпграмите за врабптуваое.
Вп птсуствп на други мерливи индикатпри, успехпт на прпектпт мпже да се пцени и сппред извещтаите
на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија за ппследниве две гпдини. Вп Извещтајпт за
2011 е истакнатп дека Агенцијата за врабптуваое сé ущте е без детален пристап за мпнитпринг и еваулација80
иакп врщи анализи за ппстпешките активни мерки на пазарпт на трудпт, дпдека Извещтајпт за 2012 гпдина
бележи дека “следеоетп и пценуваоетп на активната прпграма за пазарпт на труд се слаби бидејќи се
заснпваат на решиси самп на пснпвен кванитативен аналитишки пристап.“81 Сппред пва, мпже да се заклули
дека иакп е разрабптен систем за следеое и еваулација, тпј не е дпвплнп дпбар. Се пшекува да се види дали
пп престанатите 6 месеци пд прпектпт, пристаппт на следеое и пценуваое ќе биде изменет и ппдпбрен,
имајќи предвид дека тпа е сущтински предуслпв за дпбиваое на релевантни напди и развпј на дплгпрпшнп
планираое на пазарпт на трудпт.

Мерка 1.3 Поддршка на вработувањето на млади лица, долгорочно невработените
лица и жените на пазарот на трудот
Пваа мерка е наспшена да ја пптппмпгне интегрцијата на младите луде на пазарпт на труд, да ја намали
и спреши дплгптрајната неврабптенпст (над 4 гпдини) и дппплнителнп да влијае за згплемуваое на степенпст
на врабптенпст кај жените. Вкупната сума на предвидени средства е 5.43 милипни евра, пд кпи 4,539
милипни евра се издвпени пд ИПА.
80
81

Извештај за напредокот на Република Македонија за 2011, Европска комисија 2011, стр. 50
Извештај за напредокот на Република Македонија за 2012, Европска комисија 2012, стр. 59
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Вп рамките на пваа мерка се спрпведе прпектпт „Ппддрщка на врабптуваоетп на млади лица,
дплгпрпшнп неврабптените и жените - прпграми за практиканствп и пбуки“.
Прпектпт се имплементираще пд страна на Агенцијата за врабптуваое на Република Македпнија какп
дпгпвпр за директен грант вп вкупен изнпс пд вп изнпс пд 1.3 милипни евра, вп траеое пд 20 месеци
(24.11.2010 – 24.07.2012).
Целта на прпектпт е преку три кпмппненти да придпнесе за ппстигнуваое три ппсебни цели:
интегрираое на младите луде на пазарпт на труд; редуцираое и превенираое на дплгпрпшната
неврабптенпст; и згплемуваое на стапката на врабптенпст ппмеду жените.
Сппред Извещтајпт на владата за статуспт на реализација на патпказпт, дп јуни 2012 вкупнп 5,372
неврабптени лица биле вклушени преку прпектпт пд кпи 2,150 лица (40%) биле млади лица на впзраст дп 27
гпдини82;
- Ппради пдредени защтеди вп рамки на кпмппнентите, билп инициранп прпдплжуваое на
времетраеоетп на прпектпт. Истп така, се истакнува дека “врз пснпва на дпсегащнптп искуствп и наушени
лекции сп имплементацијата на првипт директен грант, се врщи и дппплнителнп прилагпдуваое и
дппрецизираое на ппстпешките мерки, вп пднпс на критериумите за таргетираое на неврабптените лица и
нашинпт на спрпведуваоетп на мерките вп рамките на втприпт директен грант. Се пшекува прпектпт да трае
најмалку 28 месеци“83.
Целите на ппединешните кпмппненти на Прпектпт и пшекуваните резултати се:
Кпмппнента

Ошекувани резултати

1. Практикантствп какп
ппддрщка за првп
врабптуваое на младите луде
на впзраст дп 27 гпдини

Ппдпбрени перспективи на 512 млади диплпмци

2. Обуки за ппщти вещтини
кпи ќе им ппмпгнат да ја
ппдпбрат нивната
кпнкурентнпст на пазарпт на
труд.

Вкупнп 6600 неврабптени лица да се стекната сп
вещтини:
3,000 сп вещтини за јазици;
3,000 сп кпмпјутерски вещтини;
250 да се пбушат за претприемнищтвп;
350 за кпмуникациски вещтини.
820 дплгпрпшнп неврабптени лица да се стекнат
сп прпфесипнални вещтини на пазарпт на труд:
88 за електрп инсталатери и мпнтери;
19 за механтрпнишки системи;
36 механтрпнишки системи за лесни впзила;
379 за сметкпвпдства;
69 за угпстителски услуги;
60 за заваруваши;
36 за градежни рабптници;
133 за кпмпјутерски прпграми

3. Обуки за вещтини
дефицитарни за пазарпт на
труд

Статус на реализација
(14.06.2012)
Вкупнп вклушени 436

Вкупнп вклушени 4,430 лица
(пд нив 1,601 лица (36.1%) се
млади на впзраст дп 27 гпд.)

506 лица (пд нив 113 лица
(22.3%) се млади лица на
впзраст дп 27 гпд.

Извпр: Извещтај на Владата на Република Македпнија дп Еврппската кпмисија за статуспт на
реализација на активнпстите пд Патпказпт за реализација на припритетните цели усвпени на Пристапнипт
дијалпг на виспкп нивп, 2012, јули 2012
Пд пваа мерка пстануваа неискпристени 4,040 милипни евра. Пкплу 675,000 пд пваа мерка се
прераспределени на претхпдните две вп рамки на пваа кпмппнента. Се пшекува, сп ппнатампщнптп
прпдплжуваое да се пвпзмпжи ппдпбрп искпристуваое на препстанатите средства.
Сппред интервјутп спрпведенп вп Секретаријатпт за еврппски пращаоа, прпектпт е пценет какп мнпгу
успещен и вп тек е планираое на негпва втпра фаза. Прпектпт е директнп наспшен кпн пстваруваое на целите
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на пваа припритетна пска и е вп пптпплна спгласнпст сп пснпвната цел на пваа кпмппнента, да ппттикне
развпј на шпвешки ресурси, а истп така е вп спгласнпст и се надппплнува сп владинипт Пперативнипт план за
активни ппрграми и мерки за врабптуваое. Пращаое медутпа се наметнува кплку прпектпт реалнп
придпнеспл за дпстигуваое на целта на пваа мерка - интегрираое на младите луде на пазарпт на труд,
редуцираое и превенираое на дплгпрпшната неврабптенпст и згплемуваое на стапката на врабптенпст
ппмеду жените. Сппред дпстапните дпкументи (Извещтајпт за реализација на пперативнипт патпказ, изјава на
министерстпт84) какп резултати пд прпектпт се мерат брпјпт на луде вклушени вп пбуките, иакп сппред
ППХРД85 резултатите пд прпектпт треба да се мерат сппред прпцентпт на луде кпи се врабптиле (кпнкретнп 6
месеци пп успещнп заврщуваое на прпграмите (цел 50%), кпи успещнп впдат бизнис две гпдини пп
заврщуваое на пбуките (30%) или врабптени жени (30%).
Дппплнителнп, прпектпт не пбезбедува мерливпст на квалитет сп кпј се врщат пбуките. Не ппстпјат
ппдатпци дали се следи, и кплку пд лудетп кпи заврщиле пбуки или практиканствп нащле рабта, иакп ваквите
инфпрмации се дпстапни вп системпт. На крај, иакп прпектпт предвидел вклушуваое на 7932 лица, вп
реализираните активнпсти, сппред дпстапните ппдатпци дп сега биле вклушени 5372 луде. Бидејќи не
успеавме да дпбиме пфицијален пдгпвпр пд институциите, мпжна пришина за нецелпснптп испплнуваое на
предвидените квпти, мпже да билп недпвплнипт брпј на пријавени, сп пглед на фактпт щтп за слишни пбуки за
преквалификација или дпквалификација кпи Владата ги има реализиранп претхпднп ималп знашителнп мал
брпј на пријавени (867 вкупнп пријавени за три гпдини)86. Бидејќи е ппбаранп прпдплжуваое на прпектпт,
мпжеби следува ущте еден циклус на пбуки, сп кпи би се испплнине предвидните брпјки.
Не успеавме да најдеме ппдатпци кплку ваквите пбуки имаат реален ефект и придпнеле за
згплемуваое на врабптенпста, намалуваое на дплгпрпшната неврабптенпст и згплемуваое на стапката на
врабптенпст ппмеду жените. Дпкплку се сппредат статистишките ппдатпци за спстпјбата на пазарпт на трудпт,
вп изминатпт перипд (ппдатпците сппредени пд втпр квартал на 2011, сп втпр квартал на 2012) стапката на
неврабптенпст знашителнп се нема намаленп, (31.3% на 31.2%). Интересен факт е дека за перипдпт пд втпр
квартал на 2011 дп втприпт квартал на 2012 намалуваое на стапката на неврабптенпста пд 39% на 36% има кај
ппмалку пбразпваните и има ппгплемп намалуваое на стапката на неврабптенпст меду жените (пд 23.3% на
19.1%). Иакп пвие брпјки не мпже да се ппврзат за да гп ппределат влијаниетп на прпектпт, намалуваоетп на
неврабптенпста кај жените, мпже да се земе какп ппзитивен индикатпр сп пглед на тпа щтп беще една пд
главните цели на прпектпт.

Мерка 1.4 Активности и мерки за поддршка на трансферот од неформално во
формално вработување.
Целта на пваа мерка е да придпнесе кпн намалуваое на брпјпт на лица вклушени вп сивата екпнпмија,
вп наспка на згплемуваое на степенпт на врабптенпст вп фпрмланипт сектпр и целпкупнипт екпнпмски
развпј. За пваа мерка предвидени се вкупнп 660,000.00 евра, пд кпи 560,000.00 евра се пд ИПА фпндпвите,
медутпа сé ущте не е птппшнат никакпв прпект.
Сппред пписпт вп Пперативната прпграма, активнпстите кпи се финансираат вп рамки на пваа мерка се
напсшени за ппдпбруваое на евиденцијата на врабптени лица и елиминираое на виспката стапка на
нерегистрирани врабптени лица вп сивата екпнпмија. Прпблемпт сп виспкипт прпцент на непријавени
рабптници кпи пневпзмпжуваат да се дпбие реална слика на спстпјбата сп неврабптенпста вп Македпнија е
нптиран вп некплку студиски анализи8788, какп и вп Извещтаите за напредпкпт на РМ пд страна на ЕК 89, а
мерки за адресираое беа вклушени вп Пперативнипт патпказ на Владата на РМ пд Пристапнипт дијалпг на
виспкп нивп90. Сп пглед на фактпт дека и вп Пперативната прпграма е забележанп какп слабпст дека
84
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Државнипт инспектпратпт за труд, кпј е пдгпвпрнп телп за надзпр, е недпвплнп кадрпвски екипиран и
распплага сп недпвплнп средства за ефикаснп изврщуваое на свпјата рабпта91 се пшекува прпкект вп рамките
на пваа мерка да е директнп наспшен за ппдпбруваое на капацитетие на Државнипт инспектпрар за труд,
какп и за ппдпбруваое на спрабптка меду телата за спрпведуваое. Тпкму изпстануваоетп на ефикасна
спрабптка и кппрдинација меду телата за спрпведуваое, е ппследпвателнп забележанп вп Извещтаите за
напредпкпт на Македпнија и за 2011 и за 2012 гпдина. Вп нив се пптенцира дека Државнипт инспектпрат за
труд има имплементиранп некпи иницијативи на централнп нивп за ппдигаое на свеста за бпрба прптив
непријавена рабпта, медутпа ефикасна спрабптка и кппрдинација меду телата за спрпведуваое изпстанува и
се нема ппдпбренп9293. Имајќи ја вп предвид кпмплекснпста на прпблемпт и важнпста за негпвп рещаваое,
не е јаснп зпщтп дпстапните средства вп вреднпст пд пкплу 1 милипн евра кпнкретнп предвидени да се
упптребат за справуваое сп пвпј прпблем сé ущте не се спрпведени. Ущте ппвеќе, щтп Државнипт
инспектпрат ппдгптвил предлпг прпект сп целпсна прпектна дпкументација, медутпа Сектпрпт за
финансираое и склушуваое на дпгпвпри кпе е пдгпвпрнптп телп за склушуваое на дпгпвпри пдлушилп да гп
ппвлеше грантпт94.
Билп какпв прпект вп рамките на пваа кпмппнента за да биде ефикасен треба да ги зема предвид пвие
забелещки и да вклушува наменски дизајнирани активнпсти кпи ќе вклушуваат инклузивен пристап кпн
градеое на капацитетите на Инспектпратпт, згплемуваое на јавната свест и ппдпбруваое на кпприднацијата
ппмеду сите тела пдгпвпрни за спрпведуваое на пплитиката пд пваа пбласт..

Приоритетна оска 2: Образование и обука – Инвестирање во човечки капитал
преку подобро образование и вештини
Вп Република Македпнија и ппкрај кпнтинуираните наппри целпкупнипт степен на пбразпвание сé ущте
е релативнп низпк. Стапката на писменпст е виспка благпдарение на виспкипт стапката на запищуваое вп
пснпвнп пбразпвание, нп стапката на ушествп вп виспкптп пбразпвание е сé ущте релативнп ниска, а
недпвплните инвестиции вп текпт на изминатите две декади имаа негативнп влијание врз целпкупнипт
квалитет и вреднпста на пбразпваниетп. Има знашителни разлики вп степенпт на пбразпвание кај етнишките
групи, а пспбенпт кај Рпмите, кај кпи е шестп предвременптп напущтаое на пбразпваниетп. Иакп има
кпнтинуиранп ппдпбруваое (пд 22.2% вп 2006 на 15.5% вп 201095), стапката на лица кпи предвременп гп
напущтаат пбразпваниетп е сé ущте виспка. Виспката стапка на неврабптенпст вп земјата ущте ппвеќе врщи
притиспк на пптребата пд ппквалитетнп и наспшенп пбразпвание, а најгплемипт дел пд неврабптени лица гп
шинат тпкму лицата сп ниспк степен на пбразпвание. Стапката на врабптенпста кај лицата сп заврщенп
предушилищнп и пснпвнп пбразпвание е самп 33.4%96. Има гплема неспгласнпст меду пбразпвните прпграми,
стекнатите вещтини и квалификации и пптребпте на пазарпт а труд. Медунарпдните пценки на сппспбнпстите
на студентите на разлишни нивпа, на пр. ПИСА и Глпбалнипт извещтај за кпнкурентнпст укажуваат на
релативнп ниската ефикаснпст на пбразпвнипт систем. Има пптреба за згплемуваое на вещтините и за
пбразпвание за впзрасни, щтп вп мпментпв е недпвплнп развиенп. Пптещкптиите на пазарпт на трудпт
дпведпа дп згплемуваое на брпјпт на студенти, нп и дп емигрираое на виспкппбразпвните кадри. Ппради
пва, припритетната пска Пбразпвание и пбука е наспшена кпн активнпста за мпдернизација на системпт за
пбразпвание и пбука, вп наспка на ппдпбруваое на прилагпдливпста кпн пптребите на пазарпт на трудпт и
прпмпвираое на дпживптнптп ушеое. Псвен тпа, сп пвпј припритет целта е да се пбезбеди еднакпв пристап
дп квалитетнп пбразпвание на сите без пглед на етнишкптп пптеклп.
Три припритетни мерки се ппределени вп рамките на пваа припритетна пбласт:
2.1 Мпдернизација на пбразпвнипт систем и системпт за пбука
2.2 Пвпзмпжуваое на пристап дп квалитетнп пбразпвание за етнишките заедници
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2.3: Развпј на пбразпвание за впзрасни и дпживптнп ушеое

Мерка 2.1 Модернизација на образовниот систем и системот за обука
Целта на пваа мерка е да даде ппддрщка на мпдернизацијата на системпт за пбразпвание и пбуката вп
тригпдищнптп и двпгпдищнптп струшнп пбразпвание, какп и ппддрщка на прпцеспт за ппврзуваое на
ушилищтата за струшнп пбразпвание и пбука сп делпвните партнери. За пва мерка предвидени се вкупнп
2,886,000.00 евра, пд кпи пд ИПА фпндпвите се пбезбедени 2,453,000.
Вп рамкитена пваа мерка вп септември 2011 беще птппшнат прпектпт “Ппддрщка на мпдернизацијата
на системите за пбразпвание и пбука“, кпј е вп времетраеое пд 2 гпдини.
Прпектпт има за цел да дппринесе кпн мпдернизацијата на пбразпвнипт систем вп 2 и 3 гпдищнптп
струшнп пбразпвание сппред пптребите на пазарпт на труд и Еврппските стандарди.
Вкупнипт изнпс на прпектпт е 2,075,243.00 EUR. Прпектпт е наспшен кпн ппдгптпвка на стандардите за
струшна квалификација, рефпрма на наставните планпви вп спгласнпст сп пптребите на пазапрт на труд и
пбука на пбушуваши за струшна пбука.
Планирани активнпсти се ппделени вп две кпмппненти:
Кпмппнента 1: Ппдгптпвка на стандарди за струшна квалификација и рефпрма на наставните прпграми
за 2 и 3 гпдищнп струшнп пбразпвание, вп кпи е предвиденп пснпваое на рабптни групи и ппдгптпвка на
стандардите за струшна квалификација за 2 и 3 гпдищнп струшнп пбразпвание.
Кпмппнента 2: Пбука на пбушуваши за струшна пбука преку развпј на анализа за пптребите за пбука,
развпј на стратегија за пбука и акципнен план за пбука
Прпектпт има за цел да ги ппстигне следните резултати:
•Ппдгптвени 25 стандарди за струшна квалификација за 2 и 3 гпдищнп струшнп пбразпвание
• Рефпрмирани 12 наставни прпграми за 2 и 3 гпдищнп струшнп пбразпвание
• Пбушени пбушуваши за струшна пбука за 2 и 3 гпдищнп струшнп пбразпвание
Иакп стратещки припритет на Владата е ппттикнуваое на степенпт на виспкп пбразпвание, неппхпднпст
пд вакпв прпект лежи вп пптребата земјата да спздава услпви за развиваое на струшни кадри сп среднп
пбразпвание за да се спреши прегплема заситенпст на пазарпт сп виспкп-пбразпвние кадри пд една страна, а
недпстатпк на кадри сп струшнп пбразпваие.
Застаренпста на прпграмите за струшнп пбразпвание и пптребата да се мптивираат студентите да се
запищуваат на двегпдищнп и тригпдищнп струшнп пбразпвание е диктиранп пд пазарпт на трудпт. Идејата,
крајнипт резултат на прпектпт да биде рефпрмираое на прпграмите за струшнп пбразпвание е за
ппздравуваое, медутпа вп прпектпт недпстигаат цела една кпмппнента кпја ќе вклушува активнпсти кпи ќе
бидат наменети да ги мптивираат ушениците да се запищуваат вп струшните ушилищта, кпе меду другптп беще
најавенп дека е една пд целите на прпектпт пд страна Министерпт за пбразпвание.97 Дппплнителнп,
изпстануваат активнпсти кпи ќе бидат наспшени за пстваруваое на втпрата цел пд пваа мерка, пднпснп
ппддрщка за прпцеспт за ппврзуваое на ушилищтата за струшнп пбразпвание и пбука сп делпвните партнери.
Вакви активнпсти би биле пспбенп знашајни, и директнп би придпнеле не самп за згплемуваое на интереспт и
пппуларнпста за вакви прпграми кпи вп мпментпт изпстануваат, туку и ќе придпнесат за ппнатампщен развпј
и ппдпбра искпристенпст на дпмащните капацитети. Сп пглед на фактпт дека пд пваа мерка пстануваат
нереализирани 810,757.00 евра, пстанува мпжнпста вакви мерки да се развиваат вп рамките на дппплнителен
прпект пд пваа мерка, дпкплку се ппдгптвува.
Сп пглед на фактпт дека препстанува цела една гпдина пд спрпведуваоетп, сé ущте е ранп да се мери
негпвата ефикаснпст. Медутпа, неппхпднп е да се наппмене дека ппгрещнп е резултатите пд прпектпт да се
мерат самп преку брпјпт на рефпрмирани наставни прпграми. Напрптив, клушнп за успещнпста на прпектпт е
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квалитетпт на нпвите приграми, прилагпдливпст на пптребите за македпнскипт пазар на труд, интереспт за
запищуваое на прпграмите, брпјпт на дипплпмирани лица, какп и брпјпт на лица кпи нащле рабпта сп таквата
струшна квалификација.

Мерка 2.2 Овозможување на пристап до квалитетно образование за етничките
заедници
Пваа мерка има за цел да пвпзмпжи ппддрщка за интеграцијата на етнишките заедници вп пбразпвнит
систем сп акцент на рпмската пппулација, какп и другите етнишки групи, клушителнп албанците. Вкупнипт
изнпс предвиден за пваа мерка е 1.154.000 евра пд кпи ИПА придпнеспт е 981,000. Птппшнуваоетп на прпект
вп рамките на пваа мерка беще пбјавенп непдмна, а прпектпт кпј се спрпедува, “Ппддрщка на интеграцијата
на етнишките заедници вп пбразпвнипт систем“ е птппшнат на 1 јули 2012 а ќе траае една гпдина.
Пснпвна цел на прпектпт е да пбезбеди еднакпв пристап дп квалитетнп пбразпвание за ушениците пд
сите етнишки заедници и да придпнесе за натампщнп унапредуваое на интеграцијата на етнишките заедници
вп ппщтествптп. Активнпстите ќе се спрпведуваат вп тесна спрабптка ппмеду Агенцијата за еврппска
интеграција и екпнпмски развпј и Управата за развпј и унапредуваое на пбразпваниетп на јазиците на
припадниците на заедниците. Целпснипт изнпс на прпектпт е вп висина пд 1.085.296 евра.
Прпектните активнпсти ќе бидат ппделени вп две кпмппненти:
1. Вклушуваое на интеркултурни аспекти вп пбразпвнипт систем;
2. Јакнеое на капацитетите за ппддрщка на интеграцијата на етнишките заедници.
Планиранп е преку твининг прпграмата да се пбезбеди трансфер на знаеое преку рабптилници, тренинг
сесии и дискусии. Целта на планираните активнпсти е впведуваое на инпвативни прпграми, ажурираое
прпграми и пбука на пбразпвен кадар.
Иакп дпстапните инфпрмации за прпектните активнпсти беа исклушителнп пгранишени, неппхпднп е да
се сппменат некплку пшигледни недпследнпсти за прпектпт. Пд пперативната прпграма гплем акцент на
активнпстите пд пваа мерка е ставен на “ппдигаоетп на свеста за пписменуваое на рпмската пппулација,
впведуваое на инпвативни прпграми за децата Рпми, етишка пбука на наставниците и директприте на
ушилищтата и надградуваое на центрите за пбуки на рпмската пппулација, пспбена цел ќе биде рпмската
пппулација сп неппвплна пбразпвна структура.“ Прпектпт медутпа, сппред дпстапните инфпрмации никаде не
предвидува вклушуваое на рпмската пппулација, кпе самптп пп себе би требалп да биде пдделна
кпмппнента. Двете предвидени кпппненти вп рамките на прпектпт (1.Вклушуваое на интеркултурни аспекти
вп пбразпвнипт систем и 2.Јакнеое на капацитетите за ппддрщка на интеграцијата на етнишките заедници) се
премнпгу теснп дефинирани и мпже да вклушуваат самп дел пд активнпстите наведени вп пперативната
прпграма: “иницијативи за примена на медукултурнп пбразпвание, принципи на тплеранција и сплидарнпст
меду ушесниците вп прпцеспт на пбразпвание и пбука пд разлишни етнишки групи, и др.“ Низа предвидени
активнпсти пд прпграмата не мпже да гп најдат свпетп местп вп вака дефинираните цели: ппдигаое на
писменпста на лицата пд етнишките заедници; намалуваое на неписменпста кај лица шиј мајшин јазик не е
македпнскипт јазик. Дппплнителнп, целпснп е изпставенп адресираоетп на пспбенп знашаен прпблем на
шестата ппјава на предвременп напущтаое на ушилищтетп на рани гпдини меду рпмските ушеници98.
Извещтајпт за 2011 вп пвпј дел ппспшува дека “треба да се разгледа пптребата за пбезбедуваое на
структурирана пбука за наставници“.
Вп студијата за кпнвергенција преппраката пд тимпт на експерти за успещнп ппстигнуваое еднакпв
пристап дп системпт на пбразпвание е да се пбезбедат “субвенципниранп згрижуваое за деца, пбрпци,
ушебници итн. какп важен елемент на еднаквпст и ефикаснпст вп пбразпваниетп.“ Вп слушај на буечетски
пгранишуваоа се “наспшени пристап кпн спцијалнп загрпзените малцинства, какп Рпмите“99. Пва треба да се
земе вп предвид, при планираоетп на идни активнпсти вп рамките на пваа мерка.
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Мерка 2.3: Развој на образование за возрасни и доживотно учење
Какп щтп е дефиниранп вп Пператвината прпграма, целта на пваа мерка е да придпнесе зан
ппстигнуваое на систематски пристап за пбразпвание за впзрасни и кппрдинација на активнпстите на
наципналнп нивп преку фпрмираое на кппрдинативнп телп за активнпсти за пбразпвание за впзрасни.
Дппплнителнп пваа мерка има за цел да гп развие пбразпваниетп за впзрасни и да прпмпвира прпграми за
пписменуваое и испплнуваое на пснпвнптп пбразпвание за птфрлени лица. Вкупната сума предвидена за
пваа мерка е 1.732 милипни евра пд кпи пд ИПА се пбезбедени 1.472 милипни евра.
Вп рамките на пваа мерка се имплементира прпекпт “Ппддрщка вп зајакнуваоетп на капацитетите на
Центарпт за пбразпвание на впзрасни и развиваое на прпграмите за пбразпвание на впзрасни лица и
прпграмите за пписменуваое и заврщуваое на пснпвнптп пбразпвание на исклушените лица“. Вкупната сума
на предвидени средства изнесува 1.728.235,00 евра пд кпи ИПА придпнеспт е 1.469.000,00 евра. Прпектпт, кпј
ќе биде вп траеое пд 22 месеци, беще птппшнат вп пктпмври 2011 гпдина, а ќе трае дп јули 2013 гпдина. Вп
рамките на прпектпт ќе ушествуваат 30 експерти пд Франција и Щпанија, кпи се ппстпјанп вклушени вп
наципнални и медунарпдни активнпсти за развпј на вещтините ппврзани сп пристап кпн квалификации и
врабптуваое. Вп рамки на пвие 22 месеци ќе се ппфатат следните 3 кпмппненти:




Зајакнуваое на капацитетите и функципнираое на Центарпт за пбразпвание на впзрасните;
Развиваое и тестираое на прпграми за пбразпвание на впзрасните и
Развиваое и тестираое на прпграми за пписменуваое и дппфпрмуваое на пснпвнптп
пбразпвание на исклушени лица.

На веб страницата на Центарпт за пбразпвание мпже да се забележат брпјни активнпсти кпи ги
спрпведува Центарпт. Сппред пбјавените инфпрмации изврщени се некплку студиски ппсети вп Австрија,
Германија и Франција за заппзнаваое на врабптените на Центарпт сп тампщните системи за пбразпвание на
впзрасни, а спрпведени се и активнпсти за развиваое на прпграми за пбразпвание на впзрасни. Центарпт за
пбразпвание за впзрасни веќе има спрпведенп некплку прпграми за пбразпвание на впзрасни каде вп
некплку ппщтини се дпделени диплпми за дппфпрмуваое на среднп струшнп пбразпвание за впзрасни. Пвие
активнпсти не се вп рамките на прпектпт, медутпа стекнатите искустватва мпже да бидат искпристени за
негпвп унапредуваое. Ефикаснпста на прпектпт вп пваа фаза не мпже да биде ппределена.

Вп рамки на ИПА IV Кпмппнента, при третата ревизија на Ппвеќегпдищната пперативна прпграма
„Развпј на шпвешките ресурси“ за Република Македпнија 2007-2013, кпја треба да биде усвпена дп есента 2012
гпдина, се предвидува Мерката 2.1: Пбезбедуваое хармпнија и врски ппмеду пбразпваниетп и пптребите на
пазарпт на трудпт сп кластер: „Ппддрщка на мпдернизацијата на системите за струшнп пбразпвание и пбука и
на пбразпваниетп на впзрасните, вп перспектива на дпживптнптп ушеое“. Вкупнп планиранипт бучет за
активнпсти вп рамките на Мерката 2.1 изнесува 6,3 милипни евра. Впеднп, вп рамките на Мерката 2.2
„Пбезбедуваое квалитетнп инклузивнп пбразпвание за сите“, планиран е кластер „Зајакнуваое на
предушилищнптп пбразпвание“. Вкупнп планиранипт бучет за активнпсти вп рамките на Мерката 2.2 изнесува 2,7 милипни евра.

Приоритетна оска 3: Социјално вклучување – Промовирање на вклучувачки
пазар на труд
Сп прпцеспт на транзиција, пд независнпста вп 1991, Република Македпнија ппмина низ низа
кпмплексни пплитишки и екпнпмски прпцеси кпи се пдразија на живптнипт стандард и ппщтата спцијална
благпспстпјба на граданите. Ппради структурните прпмени вп екпнпмијата прппратени пд серија пплитишки
прпмени, сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст се јавија какп нпви спцијални прпблеми вп земјата. Пд
тпгащ па сé дп сега, сирпмащтијата е еден пд клушните прпблеми за македпнскптп ппщтествп, а за
серипзнпста на ситуацијата укажува и фактпт щтп вп 2011 прпцентпт на сирпмащни лица изнесувал 30.4%100.
Целта на пваа припритетна пска е да даде ппддщрка на спцијалнптп вклушуваое вп наспка на интеграција на
лицата вп неппвплна пплпжба на пазарпт на трудпт преку пбука на прпфесипналци и вплпнтери за спцијалнп
100
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вклушуваое, ппдпбруваое на врските ппмеду сите партнери и зајакнуваое на капацитетпт на граданскптп
ппщтествп вп наспка на пбезбедуваое на (квалитетна) спцијална ппмпщ.
Припритетите пд пваа пска се распределени вп три припритетни пски:
3.1: Ппттикнуваое на спцијалнп вклушуваое на загрпзени лица и пбласти
3.2: Интегрираое на етнишките заедници
3.3: Зајакнуваое на капацитетпт на сите прганизации активни на пплетп на спцијалната инклузија

Мерка 3.1: Поттикнување на социјално вклучување на загрозени лица и области
Целта на пваа мерка е да придпнесе за интеграција на лицата вп неппвплна пплпжба на пазарпт на
трудпт и да претстави специфишни услуги за врабптуваое преку пвпзмпжуваое на пбуки фпрмирани вп
спгласнпст сп индивидуалните пптреби и услпви на најранливите групи на пазарпт на трудпт. Активнпстите вп
рамките на пваа мерка треба да придпнесат за ппдпбруваое на ефикаснпста и ефективнпста на спцијалните
услуги вп наспка на пвпзмпжуваое на ппдпбар пристап дп пазарпт на трудпт. Вкупнипт предвиден изнпс за
пваа мерка е 1.534 милипни евра пд кпј ИПА придпнеспт 1.304 милипни евра.
Вп склпп на пваа мерка вп јануари 2012 е птппшнат прпектпт „Ппттикнуваое на спцијална инклузија и
инклузивен пазар на трудпт“ кпј треба да биде вп времетраеое пд 20 месеци, а вкупната вреднпст е 1.5
милипни евра.
Главната цел на прпектпт е градеое на институципналните капацитети за ппдпбруваое на пплитиките
за спцијална инклузија преку јакнеое на капацитетите и вещтините на релевантните засегнати страни и
прпмпвираое на медусектпрската и меду институципналната спрабптка, какп и ппдпбруваое на ефикаснпста и
квалитетпт на спцијалните услуги вп пднпс на пбезбедуваое пристап и плеснуваое на прпцеспт на
интеграција на ранливите групи на пазарпт на труд. Кпнкретнп, прпектпт има за цел да ја ппдпбри
ефикаснпста на спцијалните услуги заради ппттикнуваое на спцијалната инклузија кај ранливите групи и да се
зајакне спрабптката ппмеду клушните засегнати страни, центрите за спцијална рабпта и центрите за
врабптуваое. Вп прпектптпт се предвидува и вклушуваое на невладините прганизации, здруженијата на луде
сп хендикеп.
Прпектпт е спставен пд 3 кпмппненти:
Кпмппнента 1 - Ппдпбруваое на струшните знаеоа и вещтини на лицата кпи рабптат на пплетп на
спцијалнптп вклушуваое на маргинализираните групи на пазарпт на труд;
Кпмппнента 2 – Интеграција на лицата сп прешки вп развпјпт;
Кпмппнента 3 – Ппдгптпвка за спздаваое на заеднишка база на ппдатпци.
Градеоетп на институципнални капацитети какп и капацитетите на засегнатите страни е пд
исклушителнп знашеое за спрпведуваое на активните пплитики за спцијална вклушенпст, кпе е и истакнатп
какп една пд главните забелещки вп ппследните извещтаи за напредпк на Република Македпнија вп пваа
пбласт. Вп таа наспка предвидените активнпсти се вп спгласнпст сп пптребите “да се пбезбедат
институципнални и финансиски ресурси сп цел ефикаснп спрпведуваое на веќе дпнесените пплитики и
стратегиски планпви“. Иака е ранп да се мери ефикаснпста на прпектпт, евидентнп е дека на прпектпт му
недпстига цела една кпмппнента бидејќи не предвидува активнпсти кпи би придпнеле за пстваруваое на
впстанпвената цел на пваа мерка: зајакнуваое на капацитетпт на граданскптп ппщтетсвп вп наспка на
пбезбедуваое (квалитетна) спцијална ппмпщ. Дппплнителнп, не е јаснп дали дали активнпстите предвидени
сп втпрата кпмппнента – интеграција на лицата сп прешки вп развпјпт, кпнешнп ќе придпнесе за
спрпведуваоетп на наципналната стратегија за еднакви права на лицата сп инвалиднпст (2010 – 2018) за кпе
вп ппследните два извещтаи за напредпкпт е забележанп дека впппщтп нема никакпв напредпк.101

Мерка 3.2: Интегрирање на етничките заедници
Сп пваа мерка ќе се плесни интеграцијата на припадниците на етнишките заедници вп Република
Македпнија на пазарпт на трудпт сп ппсебен акцент на Рпмите и ппмпщ на жените пд пстанатите етнишки
101
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групи, пспбенп албанската. Сппред Пперативната прпграма предвидени се вкупнп 1.725.882 евра пд кпи 1.467
милипни евра се пбезбедени пд ИПА фпндпвите.
Вп рамките на пваа мерка беще распищан ппвик за реализација на грант щема вп јуни 2010 гпдина за
ппдпрбуваое на пптенцијалпт за врабптуваое на жените пд етнишките заедници вп пазарпт на труд. Ппвикпт
беще птвпрен за градански прганизации, а кприсник е Министерствптп за труд и спцијала. Дп денес медутпа сé
ущте нема резултати за пдпбрени прпекти. Пснпвната цел на распищанипт ппвик е да придпнесе за
интеграција на жените пд етнишките заедници на пазарпт на трудпт преку згплемуваое на нивнипт
пптенцијал за врабптуваое.
Специфишните цели на ппвикпт се:




Згплемуваое на клушните сппспбнпсти (знаеое, пднпс, вещтини) на етнилките заедници;
Развиваое и впсппставуваое на специфишни услуги и пбуки ппврзани сп индивидуалните
пптребни и услпви на жените пд етнишките;
И зајакнуваое на капацитетите на прпфесипналци и вплпнтери кпи рабптат сп жени пд
етнишките заедници.

Сппред интервјутп спрпведенп вп Секретаријатпт за еврппски пращаоа сé ущте нема резултати пд
ппвикпт бидејќи сé ущте теше прпцеспт на еваулација. Бавнптп сппрведуваое се дплжи на фактпт щтп пва е
прва грант щема и затпа е пптребнп време за дпбрп да се ппстават критериумите за еваулација, медутпа
самипт прпцес е бавен ппради ппстпеоетп на задплжителните кпмуникации ппмеду Сектпрпт за централнп
финансираое и склушуваое на дпгпвпри на Министерствптп за финансии на Република Македпнија и
Делегацијата на Еврппската Унија кпја е пдгпвпрна за врщеое на ex ante кпнтрпла. Пвие прпцедури на
кпнсултација се задплжителни и се предвидени вп самата ИПА регулатива за децентрализиранптп
управуваое на кпмппнентата 4 на ИПА сппред кпја Еврппската кпмисија сé ущте мпра да врщи ex ante
кпнтрпла вп прпцеспт на јавни набавки и склушуваое на дпгпвпри.

Мерка 3.3: Зајакнување на капацитетот на сите организации активни на полето на
социјалната инклузија
Пваа мерка има за цел да гп ппдпбри пвластуваоетп на сите заинтересирани страни вклушени вп
пбезбедуваое на спцијалните услуги, преку јакнеое на капацитетите на сите експерти, струшните рабптници и
вплпнтери; рабптеое сп ранливи групи вп Владата, лпкалната сампуправа и невладините прганизации.
Предвиденп е медуминистерска и институципнална спрабптка какп и пбука вп сите пбласти, сп цел да се
ппдпбри пбезбедуваоетп на услуги и плесни интеграцијата на ранливите групи на пазарпт на трудпт. Вкупнп
предвидени се 575.296 евра пд кпи ИПА придпнес 489.000 евра.
Прпектпт „Зајакнуваое на релевантните актери за спцијална инклузија на лпкалнп нивп“, заппшна сп
имплементација кпн крајпт на месец нпември, 2011 гпдина. Пвпј прпект е сп времетраеое пд 12 месеци и ќе
се имплементира пд страна на кпнсултантската фирма „Cambridge Education“. Кприсник на прпектпт е
Министерствптп за труд и спцијална пплитика. Вкупната вреднпст на прпектпт 149.759,00 евра.
Пснпвната цел на прпектпт е да се зајакнат капацитетите на невладините прганизации и единиците на
лпкалната сампуправа вп земјата, вп пднпс на имплементација на пплитиките за спцијална инклузија.
Прпектпт предвидува пдржуваое пбуки преку кпи ќе се згплемат знаеоата и вещтините на целната група
(невладините прганизации и единиците на лпкалната сампуправа) вп пднпс на ппдгптпвка и спрпведуваое
на прпекти за спцијална инклузија спгласнп ЕУ правилата за имплементација и финансискп управуваое на
прпекти.
Прпектпт се спстпи пд 3 кпмппненти:




Кпмппнента 1 – Идентификација на ушесниците вп прпектите и анализи за пптреба пд пбуки
Кпмппнента 2 – Развиваое на план за пбука и креираое на материјали за ушеое и пбука, какп и
метпдплпгија за пбушуваое прилагпдена на идентификуваните пптреби за пбуки.
Кпмппнента 3 – Имплементација на планпт за пбука за целните клушни страни

Птвпрен ппвик за здруженија на градани кпи пбезбедуваат услуги/пбуки за спцијални пращаоа беще
распищан вп февруари 2012. Вп самипт ппвик беще наведенп дека целна група се 60 лица пд здруженија на
градани пд щтп е мпжнп ппгплем брпј на здруженија.
57

Пбуката ппфаќаще 5 теми:






Впвед вп управуваое сп прпектен циклус - Финансискп управуваое на прпекти (3 дена)
Щтп е успещен прпект? - Студии на слушај за напреднп УПЦ (2 дена)
Впвед вп креираое на прпект за спцијална инклузија (1 ден)
Прпекти за врабптуваое на групи вп неппвплна пплпжба (1 ден)
Вмрежуваое и развпј на заедницата – Пбезбедуваое финансиски средства (2 дена)

Сппред ппдатпците 102 вп пбуките биле вклушени 150 лица расппредени вп пет групи пд пп 30 лица вп
пет градпви: Скппје, Гпстивар, Битпла, Куманпвп и Щтип. Вп самипт ппвик беще наведенп дека “Пд избраните
апликанти ќе биде ппбаранп да ушествуваат вп прпцеспт на прпценка на пптребите за пбуката пред да
ушествуваат на пбуките“103, па верпјатнп ппради гплемипт интерес и пппрецизнп пдредените пптреби за пбуки
активпстите се ревидирани и вклушуваат, намест 9 дневна, 5 дневна пбука (пет недели, пп еден ден), а ги
ппфатиле следните теми:
1.Прпекти за спцијална инклузија-1 ден
2.Впвед вп управуваоетп сп прпектен циклус (УПЦ/РСМ)-Финансискп управуваое сп прпект-3 дена
3.Прпекти за врабптливпст на групи сп хендикеп-1-ден
Сппред дпсегащните активнспти на прпектпт какп и непфицијални спзнанија, прпектпт се пшекува да
има знашителнп ппзитивнп влијание и да гп ппмпгне градеоетп на капацитетите на невладините прганизации,
кпи неспмненп мпже знашителнп да придпнесат за ппдпбруваое на пбезбедуваоетп на услуги и да ја плесни
интеграцијата на ранливите групи на пазарпт на трудпт. Сепак, се наметнува пращаоетп зпщтп пвпј прпект
изнесува самп една петина пд вклушените срества, а најгплемипт дел пд средствата предвидени пд пваа
мерка (425.573,00 евра) сé ущте пстануваат неискпристени.

Приоритетна оска 4. Техничка помош
Една пд сущтинските цели на Кпмппнентата на ИПА за развпј на шпвешки ресурси е да ја ппдгптви
земјата за ефикаснп спрпведуваое и управуваое сп Еврппскипт спцијален фпнд.
Така, главната цел на пваа припритетна пска е “ппстигнуваое ефикаснп спрпведуваое, следеое,
евалуација администрација и инфпрмираое за Пперативната прпграма, вп врска сп иднптп управуваое сп
Еврппските структурни фпндпви (Еврппскипт спцијален фпнд)“104.

Мерка 1.1 Поддршка за имплементација на ОПХРД
Главната цел на мерката ппддрщка за ППХРД е да се ппстигне ефикаснп спрпведуваое, следеое,
евалуација, администрација и инфпрмираое за Пперативната прпграма, вп наспка на иднптп управуваое сп
Еврппските структурни фпндпви (Еврппскипт спцијален фпнд). Вкупнп се предвидени 1.534.000 евра, пд кпи
1.300.000 се ИПА придпнес.
Вп рамките на пваа мерка, се реализира Твининг прпектпт „Ппддрщка за ппдгптoвка на земјата за
управуваое сп Еврппскипт спцијален фпнд преку спрпведуваое на ИПА кпмппнентата – Развпј на шпвешките
ресурси (MK/2007/IB/SO/01)“. Прпектпт е заеднишка спрабптка ппмеду Финска, представувана пд Сектпрпт за
регипнален развпј, Министерствптп за врабптуваое и екпнпмија, пд една страна, и Министерствптп за труд и
спцијална пплитика, пд друга страна. Прпектпт се спрпведуваще пд 10.01.2011 дп 10.01.2012 гпдина, а
негпвата вкупната вреднпст изнесуваще 1.462.950,00 евра.
Главната цел на прпектпт беще да придпнесе за ефикасна имплементација, следеое и евалуација на
Пперативната прпграма „Развпј на шпвешките ресурси 2007-2013“, какп и да придпнесе за зајакнуваое на
административните капацитети на Пперативната структура (врабптените пд ИПА структурите пд Сектпрпт за
централнп финансираое и склушуваое на дпгпвпри - Министерствп за финансии, Министерствптп за труд и
102
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спцијална пплитика и Министерствптп за пбразпвание) вп Република Македпнија за ппефективнп и
ппефикаснп спрпведуваое на прпектите вп пбластите врабптуваое, спцијална инклузија, пбразпвание и
пбука. Пвпј прпект беще фпкусиран на градеое на капацитети вп пднпс на управуваое сп прпектнипт циклус,
вклушувајќи прпграмираое, тендерираое, мпнитпринг на нивп на прпекти и прпграма, евалуација на
прпграмскп нивп, инфпрмираое и кпмуникација и сл.
Прпектпт се спстпи пд следниве кпмппненти:







Ппдгптпвка на прпграма на пбуки,
Прпграмираое, тендерираое и селектираое на прпекти,
Управуваое сп прпекти и прпграми и нивнп следеое/мпнитпринг,
Ефикасна упптреба на системпт за инфпрмираое,
Ревизија и евалуација,
Студиски ппсети вп Финска и Литванија.

Вп интервјутп спрпведенп сп претставници пд сектпрпт за кппрдинација на странска ппмпщ беще
истакнатп дека пбуките пд твининг прпектпт биле исклушителнп знашајни пспбенп за делпт на планираое и
прпграмираое на прпектите. Какп пспбенп кприсни беа истакнати пбуките наменети за фпрмулираое на
пшекувани резултати и индикатприте на успех.
Пд друга страна, Извещтајпт за напредпкпт на Република Македпнија за 2012 гпдина вп делпт на
ппдгптпвка за ушествп на земјата вп Еврппскипт спцијален фпнд бележи самп “мал напредпк“, а пспбенп
истакнува дека “слабипт административен капацитет има негативнп влијание врз квалитетпт на прпектпт и
управуваоетп сп прпграмата.105“

Учество на граѓанското општество во следњето на компонентата
Ушествп на граданскптп ппщетствп вп следеое на пваа кпмппнентата е предвиденп сп ИПА Регулативата
на Еврппската Кпмисија 718/2007 сп кпја пп дпбиваоетп на акредитација за децентрализиранп меначираое
сп дадената кпмппнента, земјата кприсник е пбврзана да фпрмира мпнитпринг кпмитет кпј ќе гп следи
квалитетпт на имплементација на прпграмата.
Ппзитивнипт ефект пд вклушенпста на граданскипт сектпр, сппред интервјутп спрпведенп сп шлен на
мпнитпринг кпмитетпт е најмнпгу вп мпжнпста (иакп пгранишена) да се даде пдредена сугестија вп прпцеспт
на планираое. Најмнпгу ефктпт пд ваквата вклушенпст медутпа се гледа преку знашителнп ппдпбрената
прецепција тпкму на шленпвите на за административните капацитети на пдгпвпрните институции за
спрпведуваое на прпграмата и за нивната рабпта.
Пд друга страна, мпжнпста за некакпв ппзнашаен придпнес на граданскптп ппщтетсвп кпн ппдпбруваое
на прпграмат е мнпгу пгранишена, ппради ппстпеоетп некплку фактпри.
Така на пример, иакп дп сите шленпвите на мпнитпринг кпмитетпт се дпставуваат акциски планпви,
шленпвите кпи не се претставници на некпе пд министерствата или пд пстанатите релевантни институции
(какп щтп е слушајпт сп претставниците на граданските прганизации), а сп тпа не се директнп вклушени вп
имплементација на прпграмата или пдделните прпекти, имаат самп делумни инфпрмации. Пва ги пгранишува
да дадат некакпв сущтински придпнес или да интервернираат вп наспка на ппдпбруваое на прпграмата или
дадените прпекти. Фпрмалнпста на мпнитпринг кпмитетпт е се гледа и сп самипт факт щтп спстанпците на
кпмитетпт, какп щтп е предвиденп сп регулативата, се пдржуваат еднащ гпдищнп, сп мпжнпст за свикуваое
на дппплнителен спстанпк за кпнкретна тема. Дппплнителнп, и ппкрај вклушенпста на претставник на
граданска прганизација, пп-активнп ушествп на пстанати заинтересирани субјекти пд граданскптп ппщтетсвп е
невпзмпжнп ппради пбврзувашкипт дпгпвпр за дпверливпст на шелнпвите на кпмитепт сп кпи се се забранува
сппделуваое на инфпрмации или дпкументи. Ваквите пдредби гп спрешуваат ушествптп на релевантни
надвпрещни засегнати страни и пневпзмпжуваат дппплнителнп унапредуваое на прпграмата.
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Заклучок
Иакп знашителнптп задпцнуваое на дпбиваоетп акредитација за управуваое на кпмппнентата на ИПА
за развпј на шпвешки ресурси предизвика задпцнуваое вп птппшнуваоетп на прпектите, вп најгплем дел пд
предвидените мерки веќе има птппшнатп прпекти, а дел пд нив се веќе заврщени. Најгплемипт дел пд
прпектите се наспшени да пвпзмпжат институципнална ппддрщка или ппддрщка за градеое на капацитетите
на пдделните институции кпи се пдгпвпрни за спрпведуваое на сппдветните пплитиките. Дпсега, пд вкупнипт
предвиден изнпс пд 19.647.26,00 евра пд финансиската рамка 2007-2009 шии средства треба да бидат
искпристени дп 31.12.2012 гпдина, спрпведени се 12.483.277,00 евра.
Анализирајќи ги пдделните прпекти вп пднпс на целите предвидени сппред главнипт пперативен
дпкумент за пваа кпмппнента, Пперативната прпграма за развпј на шпвешки ресурси 2007-2013 мпже да бидат
издвпени некплку главни заклушпци:
Пд десетте припритетни мерки кпи се распределени вп три припритетни пски, изземајќи ја
припритетната пска технишка ппмпщ, активни прпекти не се птппшнати вп две припритетни мерки: Вп рамките
на припритетната пска Врабптуваое, мерка 1.4 Пд нефпрмалнп кпн фпрмалнп врабптуваое и мерка 3.2
Интегрираое на етнишките заедници вп рамките на припритетна пска 3. Спцијалнп вклушуваое. Мерката 1.4 е
наспшена кпн активнпсти кпи треба да придпнесат за ппдпбруваое на евиденцијата на врабптени лица и
елиминираое на виспката стапка на нерегистрирани врабптени лица вп сивата екпнпмијa. Иакп за пваа мерка
Државнипт инспектпрат за труд ппднел прпектна дпкументација, сé ущте нема ппдатпци дека вакпв прпект е
птппшнат, ппради щтп ппстпи ппаснпста, предвидените средства за пваа мерка да пстанат неискпристени. За
мерка 3.2 наспрпти изнесените аргументи дека дплгптп времетраеое е ппради кпмплексните и дплги
прпцедури за кпнсултација меду надлежните институции (Сектпрпт за централнп финансираое и склушуваое
на дпгпвпри и Делегацијата на еврппкстата кпмисија) , не мпже да се спгледаат пправдани пришини за
дпцнеоетп на птппшнуваоетп на прпекти. Пспбенп нема пправдание за незаврщена евалуација за распищана
грантпва щема пд септември 2010 гпдина..
.., Деталнптп анализираое на пдделните прпекти вп рамки на секпја мерка, укажува на тпа дека тие вп
гплем дел тие се наменски и дпбрп фпрмулирани и најгплемипт дел пд нив се правилнп напсшени кпн
ппстигнуваое на целите предвидени вп пперативната прпгама. Вп дел пд прпектите медутпа, има
недпследнпст ппмеду предвидените активнпсти и целите кпи треба да бидат ппстигнати. Така, на пример,
една пд целите на прпектпт вп рамки на мерката 2.1 Мпдернизацијана пбразпвнипт систем и системпт за
пбука е да пвпзмпжи ппддрщка на прпцеспт за ппврзуваое на ушилищтата за струшнп пбразпвание и пбука сп
делпвните партнери, медутпа пптпплнп изпстануваат активнпсти кпи тпа би гп пвпзмпжиле. Активнпстите пд
прпектпт, наместп тпа, се наспшени самп кпн ппдгптпвка на стандарди за струшна квалификација и
рефпрмираое на наставни прпгра 2 и 3 гпдищнп струшнп пбразпвание какп и пбука на пбушуваши.
Истп така, прпектпт вп рамки на мерка 2.2 кпј има за цел да пвпзмпжи ппддрщка за интеграцијата на
етнишките заедници вп пбразпвнит систем сп акцент на рпмската пппулација, какп и другите етнишки групи,
клушителнп Албанците, има две кпмппненти (1. Вклушуваое на интеркултурни аспекти вп пбразпвнипт систем;
2. Јакнеое на капацитетите за ппддрщка на интеграцијата на етнишките заедници), нп ниту една рпмската
пппулација не е целна група.
Несппдветнп дефинирани индикатпри на успех и еваулација, пак, мпже да се забележат вп прпектпт кпј
се реализираще вп рамките напрпектпт за
Ппддрщка на врабптуваоетп на млади лица,
дплгпрпшнневрабптените лица и жените на пазарпт на трудпт. Бидејќи целта на пваа мерка е да ја пптппмпгне
интеграцијата на младите луде на пазарпт на труд, да ја намали и спреши дплгптрајната неврабптенпст и
дппплнителнп да влијае за згплемуваое на степенпст на врабптенпст кај жените, лпгишнп е успехпт на
прпектпт да се мери не преку брпјпт на луде кпи ппсетиле пбука или заврщиле пракса вп рамки на прпектпт,
туку преку брпј на луде кпи пп вклушенпста вп прпектпт нащле рабпта. Пд дпстапните ппдатпци медутпа, пва
не е слушај.
Сп пглед на тпа дека пва е прв циклус на спрпведуваое на вакви прпекти, слабипт административен
капацитет и неискуствп сп вакпв тип на прпекти е една пд главните пришини за недпстатпците вп квалитетпт
на прпекттите и управуваоетп сп прпграмата. Ппадајки пд пвпј факт, делумнп е пправданп щтп дел пд
средствата пд пваа мерка се наменети кпнкретнп кпн зајакнуваое на институципналните капацитети на
пдгпвпрните институции за имплементираое на активни мерки вп трите припритетни пбласти на
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кпмппнентата 4 на ИПА (згплемуваое на врабптенпста, инвестираое вп шпвешки капитал преку ппдпбрп
пбразпвание какп и за прпмпвираое на вклушувашки пазар на труд). Ппстпеоетп на развиени
административни и институципнални капацитети е предулспв за успещна имплементација не самп на
текпвните прпграми, за квалитетнп управуваоетп сп прпграмата, нп и за ппдгптпвка на земјата за ушествп вп
Еврппскипт спцијален фпнд, щтп е еднп пд пснпвните цели на самата кпппнента.
Ппкрај пва медутпа, неминпвнп е да се ппстави пращаоетп дали ваквптпраспределуваоетп на
средствата скпрп екслкузивнп на институципнален развпј и развпј на административни капацитети е
“најнаменскптп“ трпщеое на средствата предвидени пд кпмппнентата. Сепак, целта на пваа кпмппнента не е
градеое на институципнални капацитети, туку, ппттикнуваое на развпјпт на шпвешки ресурси, преку
ппдпбруваое на квантитетпт и квалитетпт на шпвешкипт капитал, щтп впди кпн ппвеќе и ппдпбри рабптни
места, ппвиспк раст и развпј и ппгплема наципнална кпнкурентнпст на медунарпднп нивп. Ущте ппвеќе щтп
ппстпи има цела една кпмппнента пд ИПА кпја е наменета на институципнален развпј, а вп шии рамки има и
несппредливп ппвеќе средства на распплагаое. Ппради пва, при иднптп планираое на прпектит
преппрашливп е средствата пд пваа кпмппнента ппвеќе да се кпристата за ппддрщка вп имплементација на
активните мерки и пплитики кпи директнп мпже да придпнесат за развпјпт на шпвешки ресурси, какп щтп е
слушајпт веќе вп Црна Гпра и Хрватска, и истпвременп да вклушуваат ппгплем брпј на директни грантпви.
Бидејќи најтещкп заппшнуваат и се спрпведуваат прпектите вп кпи има вклушени субјекти надвпр пд
државните институции, непдминлив е заклушпкпт дека пваа кпмппнента на ИПА сé ущте не пбезбедува
партнерствп и синергија меду сите засегнати субјекти и мпжни партнери вп градеоетп на шпвешкипт капитал
вп државата. Цениме дека пвпј прпблем е пд ургентна прирпда, и дпкплку не се ппстави и рещава, државата
ќе има серипзни прпблеми сп пстваруваоетп на целите на пваа кпмппнента и на фпндпвите на ЕУ вп целина.
На крај, вклушенпста на граданскипт сектпр вп мпнитпринг кпмитетпт за пваа кпмппнента се ппкажува
дека има ппзитивен ефект, пспбенп вп наспка на ппдпбруваое на перцепцијата на граданскптп ппщтетсвп за
јавната администрација. Се преппрашува ушествптп на граданскптп ппщтетсвп да се унапреди сп цел ппдпбрп
да се искпристат пптенцијалите и дпстапните ресурси вп наспка на ппдпбуваое на квалитетпт на пдделните
прпекти и целата прпграма.
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д-р. Снежана Костадиноска- Милошеска, д-р Наташа
Данилоска: ПРЕСМЕТКА НА БРУТО ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ (БДВ), НЕТО ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (НДВ) И
ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ КАЈ ИПАРД КОРИСНИЦИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вовед
Вп рамки на екпнпмиите пд пбем, индикатпрпт на дадената вреднпст е клушен вп разбираоетп
на придпнеспт кпјщтп вп прпизвпдственипт прпцес гп имаат примарните инпути и технишкптехнплпщките прпмени. Дппплнителнп, сп ппмпщ на пвпј индикатпр мпжат да се прават и истприски
и текпвни анализи на прпдуктивнпста на даден сектпр или индустриска гранка. Вп пснпва,
дпдадената вреднпст е разликата меду вреднпста на аутпутпт и трпщпците на медуфазната
пптрпщувашка. Пттука, инфпрмациите кпи ги пбезбедува индикатпрпт на дпдадена вреднпст мпже
да се применат и за следеое на перфпрмансите на земјпделските стппанства, фарми и агрпбизниси,
какп и за мереое на нивнипт екпнпмски придпнес вп наципналната екпнпмија. Именп, пвпј
индикатпр е кприсен за пценуваое на прпдуктивнпста на разлишни инпути па пттаму и за
ппдпбруваое на ефикаснпста. Кпга индикатприте за дпдадена вреднпст пд сите сектпри вп наципнална
екпнпмија ќе се спберат се дпбива брутп наципналнипт дпхпд.
Вп Република Македпнија, земјпделствптп (вклушителнп и лпв, рибплпв и щумарствп) е знашаен сектпр
и гп зазема третптп местп вп екпнпмијата, веднащ пп услугите и индустријата. Вп перипдпт 2006-2011 гпдина,
ушествптп на сектпрпт земјпделствп вп БДП пстана релативнп виспкп и стабилнп, близу 12% (сппреденп сп
ушествп на земјпделствптп пд 1,6% вп БДП на ЕУ-25 земјите). Кпга кпн пва ќе се дпдаде и прехранбената
индустрија, ушествптп на сектпрпт дпстигнува и дп 16% пд БДП. Ппкрај знашителнптп ушествп вп спздаваоетп
на БДП, вп Република Македпнија сектпрпт земјпделствп се јавува и вп улпга на ублажуваш на спстпјбите
настанати пд брпјните спцип-екпнпмски и структурни прпмени кпищтп се слушуваат вп индустријата и другите
сегменти на наципналната екпнпмија. Сппред пфицијалната наципнална статистика, земјпделствптп вп
Република Македпнија пбезбедува извпр на прихпди и врабптуваое за близу една петина пд
рабптпсппспбнптп население, нп сппред прпценките, реалната спстпјба е ппинаква и вп земјпделствптп вп
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Република Македпнија ангажирани се над 36% пд рабптпсппспбнптп население, имајќи предвид дека 44%
пд сирпмащната пппулација живее вп руралните пбласти, каде дпминантни извпри на прихпд и рабпта се
земјпделствп, щумарствп, занаетшиствп и рурален туризам. Пттука, нема спмнение дека средствата пд ИПАРД
фпндпвите се пд исклушителнп знашеое за македпнскипт земјпделски сектпр бидејќи истите виднп ќе гп
забрзаат негпвипт развпј.
Пснпвна цел на пва истражуваое е квантификација на резултатите пстварени вп македпнскптп
земјпделствп сп инвестиции ппддржани пд ИПАРД фпндпвите. Именп, вп услпви на пазарна екпнпмија,
македпнските земјпделски прпизвпдители се пбидуваат да изнајдат нашини за дпдаваое на вреднпст на
нивнптп прпизвпдствп и следственп, валпризираое на таа дпдадена вреднпст и пп реализација на
прпизвпдите на пазар. Кај земјпделските прпизвпди вреднпст мпже да биде дпдадена вп текпт на самипт
прпизвпдствен прпцес, сп пакуваое на прпизвпдствптп или пак сп маркетинг. На нивп на земјпделскп
стппанствп, вреднпст мпже да се дпдаде сп задржуваое на сппственпста врз прпизвпдите и пп напущтаое на
стппанствптп, пднпснп згплемуваое на вреднпста на прпизвпдите преку нивна ппнатампщна прерабптка
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и/или дпрабптка, пакуваое или маркетинг, щтп пак се активнпсти ппддржани сп ИПАРД фпндпвите.
Приентацијата кпн дпдаваое вреднпст вп земјпделствптп, ги трансфпрмира земјпделските прпизвпди вп
дпбра сп ппвиспка пазарна вреднпст, ја згплемува екпнпмската вреднпст на дпбрата, какп и нивната вреднпст
вп пшите на пптрпщувашите. Именп, симплифициранп дп максимум, дпдаваоетп на вреднст ппразбира
финализираое на прпизвпдите дп ппвиспка фаза и вп пплза на купувашпт пдрабптуваое на ппгплем дел пд
неппхпдните активнпсти за дпрабптка и/или прерабптка на земјпделските прпизвпди. Впдешка идеа вп пва
истражуваое е на нивп на земјпделскп стппанствп кприсник на средства пд ИПАРД фпндпвите да се пресмета
прпмената вп БДВ, НДВ и прпдуктивнпста на трудпт, какп и да се прпцени прпсешнптп згплемуваое на сите
три индикатпри, настанатп какп резултат на инвестиција. Целта е идентификација и следеое на евентуалните
ппзитивни прпмени.
Имајќи предвид дека вп Република Македпнија сé ущте недпстасува пперативен сметкпвпдствен систем
или пак билп кпј друг систем за спбираое на сметкпвпдствени ппдатпци на нивп на земјпделскп стппанствп,
текпвнп, пресметките за прпмена на БДВ, НДВ и прпдуктивнпста на трудпт мпжат да се прават самп на пснпва
на студии на слушај. Вп таа смисла, за пптребите на пва истражуваое израбптени се два наменски и
специјализирани пращалника (Прилпг 2. и Прилпг 3.), упптребени вп две пдделни студии на слушај. Сп ппмпщ
на изгптвените пращалници, вп неппсреден кпнтакт сп двајца кприсници на средства пд ИПАРД фпндпвите,
спбрани се неппхпдните ппдатпци за прихпдите и расхпдите на земјпделскптп стппанствп, пред и ппсле
направената инвестиција сп средствата пд ИПАРД фпндпвите. Спбраните ппдатпци пптпа се пбрабптени и
упптребени какп влезни ппдатпци вп наменски израбптена метпдплпгија за прпценка на влијаниетп пд
инвестицијата сп средства пд ИПАРД фпндпвите. Пресметките ппкажуваат ппзитивни прпмени и вп двете
студии на слушај. Именп, вп првата студија на слушај директнипт ппзитивен ефект се манифестира сп
згплемуваое на прпдажбата, щтп пп пднпс на следените индикатпри се рефлектира какп згплемуваое пд
8,67% на БДВ, згплемуваое пд 47,78% на НДВ и згплемуваое пд 1,73% кај прпдуктивнпста на трудпт.
Згплемуваоетп на пвие индикатпри вп втпрата студија на слушај изнесуваат 8,8% кај БДВ, 9,66% кај НДВ и
0,29% кај прпдуктивнпста на трудпт.

Преглед на литература и резултати од истражувања
Кпга се збпрува за згплемуваое на прпфитабилнпста на земјпделскптп прпизвпдствп, дпдадената
вреднпст е неизбежен термин. Негпвата пппуларнпст пспбенп расте вп текпт на деведесетите гпдини пд
минатипт век кпга вп екпнпмската литература дпминира тезата дека земјпделските прпизвпдители ќе мпжат
да ги ппднесат негативните ефекти пд глпбализацијата самп сп дпдаваое на вреднпст на земјпделскп107
прехранбените прпизвпди (Coltrain, D., D. Barton and M. Boland , 2000). Именп, вп услпви кпга какп резултат
на глпбалните текпви кпнкуренцијата виднп се запстри и вп сектпрпт земјпделствп, а земјпделскппрехранбените прпизвпди станаа виспкп кпмпетитивни стпки за щирпка пптрпщувашка, пспбенп вп
малппрпдажбата, приентацијата кпн дпдаваое на вреднпст стана стратещки пдгпвпр на земјпделските
прпизвпдители кпн нпвпнастанатите пкплнпсти. Пртпа, мпра да се истакне дека ваквите глпбални прпмени
знашителнп беа пптппмпгнати пд брпјните дпгпвпри за либерализација на тргпвската размена, пспбенп пние
шии пптписници беа САД, какп щтп се Севернпамериканскипт дпгпвпр за слпбпдна тргпвска размена (НАФТА)
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и тргпвскипт дпгпвпрпт на Светската тргпвска прганизација (Amanor-Boadu, V, 2000). Секакп, треба да се
каже дека за нпвпнастаната спстпјба придпнеспа и други фактпри какп щтп се згплемената ппбарувашка на
земјпделскп-прехранбени прпизвпди кпи пплуппдгптвени и ппдгптвени, а впеднп енергетски виспкпвредни и
безбедни пп здравјетп на лудетп, какп и ппдгптвенпста на купувашите да платат за дпдадената вреднпст и/или
услуга (K. Wolfe, 1999)109. Сепак, иакп интереспт за дпдаваое на вреднпст на земјпделскп-прехранбените
прпизвпди кпнтинуиранп растеще, за жал сущтината на кпнцептпт пстана недпвплнп разбрана пд страна на
мнпгу прпизвпдители и пплитишари. Така, самипт кпнцепт за дпдадена вреднпст ппшна да се кпристи за
ппјаснуваое на ппдпбруваое вп рабптеоетп вп решиси сите екпнпмски сектпри и сегменти, ппшнувајќи пд
дпдаваое на вреднпст вп сметкпвпдтвптп (Calhoun, C.H., M.E. Oliverio and P. Wolitzer , 1999)110, па се дп
107Coltrain, D., D. Barton and M. Boland: Value-Added: Opportunities and Strategies; Arthur Capper Cooperative Center, Department
of Agricultural Economics, Cooperative Extension Service, Kansas State University, 2000.
108Amanor-Boadu, V.:Trade Liberalization and the WTO Negotiations after Seattle, Guelph: George Morris Centre, March 2000.
109 Kent Wolfe: Getting A Food Product to Retail, The University of Tennessee Agricultural Development Center, ADC Info. No. 40,
July 1999.
110Calhoun, C.H., M.E. Oliverio and P. Wolitzer.: Ethics and the CPA: building trust and value-added service; New York : John Wiley,
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дпдаваое на вреднпст вп пднпсите сп јавнпста (Harris T., 1998).111 Така, на пример, се смета деке
брендираоетп сп дпдадаваое на вреднпст на прпизвпдите е суперипрнп вп пднпс на пбишнптп брендираое
(Nilson, T.H, 1998).112 Сепак, и ппкрај пгрпмнипт интерес на истражувашите за пваа пбласт, мпра да се истакне
дека вп екпнпмската литература сé ущте не се изнесени прпдлабпшени спзнанија за прецизираое на тпа кплку
и какп дпдаваоетп на вреднпст на призвпдите ги ппдпбрува ппединешните активнпсти пд прпизвпдственипт
прпцес. Вп таа смисла, и земјпделскптп прпизвпдствп приентиранп кпн дпдаваоетп на вреднпст се смета за
суперипрнп, нп сé ущте птсуствува сппдветна и прецизна рамка за мереое и пптврдуваое на прппищната
суперипрнпст.
Денещнипв систем за прпизвпдствп на храна виднп ги надминува рамките на традиципналнптп
земјпделскп стппанствп, па вклушува и прпизвпдители на брпјни други ипути (на пример дубривп и трактпри),
пптпа прерабптуваши на храна, трансппртери, тргпвци на гплемп и на малп. Вп таа смисла, какп щтп
напредува индустријализацијата, развпјпт на технплпгијата и се менуваат бераоата и пптребите на
пптрпщувашите, уделпт кпјщтп земјпделските прпизвпдители гп имаат вп севкупните екпнпмски активнпсти
кпнтинуиранп ппада. Сепак, важнпста на сектпрпт за прпизвпдствп на храна вп рамки на наципналните
екпнпмии и ппнатаму пстаува на виспкп нивп.
Сп ппрастпт на кпмплекснпста на системпт за прпизвпдствптп на храна, прпизвпдителите на храна,
агрпбизнисите и пплитишарите се ппвеќе гп усвпјуваат кпнцептпт на дпдадаваое на вреднпст вп пценуваоетп
на улпгата на сектпрпт вп наципналната екпнпмија.
Сп други збпрпви, дпдадената вреднпст станува се ппвеќе прифатена алатка за мереое на екпнпмскипт
придпнес на системпт за прпизвпдствп на храна. Ппкрај тпа, пвпј кпнцепт мпже да се примени и за следеое и
пценуваое на перфпрмансите на претпријатијата или индустриите, а сп тпа и на ппдпбруваое на нивната
ефикаснпст, какп и пценуваое на прпдуктивнпста на разлишни инпути вп прпизвпдственипт прпцес.
Какп щтп веќе истакнавме, на нивп на целпкупната екпнпмија, дпдадената вреднпст мпже да биде
важна пплитишка алатка. Именп, кпнцептпт дава мпжнпст за распределба на ресурсите, а сп тпа и за
утрдуваоетп на сппдветнп нивп на екпнпмски развпј. Истп така, преку пвпј кпнцепт мпже да се дебатира за
згплемуваое на извпзните пптенцијали на сектпрпт или пак пценуваое на влијаниетп на разлишни ппции за
прпщируваое на примарнипт сектпр. Пттука, шестппати се јавува кпнфузија, а ппнекпгащ и недпразбираое за
тпа щтп дпдадената вреднпст вп сущтина навистина знаши.
Вп сметкпвпдствена смисла, дпдадената вреднпст ја следи кпнешната вреднпст на дпбрптп или услугата
купени пд страна на пптрпщувашите, а пптпа преку анализа на екпнпмските активнпсти, и системпт вп целина,
гп пткрива тпшнптп местп каде е таа спздадена. Пттука, сп ваквипт припд мпже да се идентификуваат
извприте на екпнпмската благпспстпјба. Дпдадената вреднпст, всущнпст, ги зема предвид сите трпщпци
направени за прпизвпдствп на дпбрата и услугите, и пд аспект на платената цена за нив, се пбидува да
прецизира кплкава вредпст се дпбива за дадените пари.
При прганизираое и реализираое на прпизвпдствени активнпсти, вреднпста се спздава сп упптреба на
примарните инпути, кпи вп тепријата се викаат фактпри за прпизвпдствп, кпи вппбишаенп се групираат вп
шетири категприи: (R. Holland and K. Wolfe, 2010) 113

Земјищте и други прирпдни ресурси, какп на пример впда
Трудпт на рабптниците
Физишкипт капитал, какп щтп се мащините и пбјектите
Меначментпт и претприемнищтвптп

111Harris, T.: Value-Added Public Relations: The Secret Weapon of Integrated Marketing; Lincolnwood, IL: NTC Business Books,
1998.
112Nilson, T.H.: Competitive Branding: Winning in the Marketplace with Value-Added Brands; New York: John Wiley & sons, 1998.
113 Rob Holland and Kent Wolfe: Considerations for a Value-Added Agribusiness; Agricultural Extension Service, the University of
Tennessee, 2010, p.21.
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Притпа, земјата, капиталпт и меначметпт се пснпвни извпри за спздаваое на екпнпмска вреднпст кај
дпбрата и услугите.
Дејнпстите пд примарнипт сектпр, какп щтп се земјпделствптп и рударствптп, вреднпста ја спздаваат пд
прирпдните ресурси. Шестппати, примарнп спздадените прпизвпди пд пвие дејнпсти мпжат директнп да им се
прпдадат на крајните купуваши или пак да претставуваат сурпвинска база вп други индустрии и секундарни
дејнпсти. Вп нив, ппвтпрнп преку фактприте за прпизвпдствп на примарните прпизвпди им се дпдаваат други
инпути и/или ппстапки и прпцеси и на тпј нашин се дпдава вреднпст на сурпвината. Така, се спздава нпв
прпизвпд сп ппгплема вреднпст пд претхпднипт, кпј ппвтпрнп мпже или да се прпдаде на крајните купуваши
или да биде сурпвина (инпут) за некпја трета индустрија или дејнпст. Така, на свпјпт пат дп крајнипт купуваш,
прпизвпдпт мпже да ппмине низ некплку ппсредници. Секпј пд ппсредниците ги кпмбинира фактприте на
прпизвпдствп, пплупрпизвпдите дпбиени пд претхпднипт ппсредник и дппплнителни сурпвини, и на тпј нашин
дпдава вреднпст за крајнипт купуваш. Затпа, вп виспкпразвиените екпнпмски системи, пна щтп претставува
типишен прпизвпд за щирпка пптрпщувашка, минува низ некплку фази и активнпсти вп кпи ппстпјанп се
дпдава вреднпст. Сепак, вп пснпва ппстпја пет вппбишаени нашини сп кпи мпже да биде дпдадена вреднпста.
Најнапред, вреднпста се дпдава сп самптп физишкп менуваое на репрпматеријалите или пплупрпизвпдите
(сурпвините), какп на пример вп кланишната и мелнишката индустрија. Пптпа, сп трансппртираое на
прпизвпдите им се дпдава вреднпст пд аспект на тпа щтп им се менува лпкација па тие се ппблизу и ппбрзп
дпстапни за крајните купуваши. За да прпизвпдите станат дпстапни дп крајните купуваши, некпј мпра да ги
ппседува. Тука се вклушуваат тргпвците на гплемп и малп, кпи всущнпст на тпј нашин ја плеснуваат тргпвијата.
Сп ппседуваое на прпизвпдите, тие дпдаваат вреднпст преку пбезбедуваое на кредити, псигуруваое и
пренпс на правптп на сппственпст. Кпнешнп, вреднпст на прпизвпдите им се дпдава и преку даваое на
инфпрмации за нив, какп на пример преку прпмпција и реклама, имплементација на стандарди, тргпвски
марки и брендпви и слишнп.
Вреднпста кпја вп прпцепст на прпизвпдствп на храна се дпдава вп наципналната екпнпмија мпже да
биде измерена на мнпгу нашини, нп главнп се кпристат две пснпвни мерни единици: брутп дпдадена
вреднпст и нетп дпдадена вреднпст.
Брутп дпдадената вреднпст се темели на признаниетп дека какп земјпдлескп-прехранбенипт прпизвпд
се движи низ прпцеспт на прпизвпдствп или маркетинг, така вп секпј нареден шекпр се дпдава вреднпст.
Притпа, цената на сурпвините или пплупрпизвпдите се пдзема пд пстварената прпдажба за да се избегне
двпјнп калкулираое на вреднпста кпја претхпднп веќе била дпдадена вп претхпднипт шекпр.
За земјпделските прпизвпдители и за агрпбизнисите е карактеристишна нивната медусебна ппврзанпст
сп другите сектпри и дејнпсти пд кпи неминпвнп мпра да кпристат инпути (гприва и мазива, амбалажа,
електришна енергија, канцелариски материјали и сл.). Бидејќи вреднпста на пвие дпбра и услуги е вткаена вп
земјпделскп-прехранбенипт прпизвпд, сп правп мпже да кажеме дека и други дејнпсти и сектпри придпнеле
за дпдаваое на вреднпст на земјпделскп-прехранбенипт прпизвпд. Кпга ќе ја пдземеме вреднпста кпја на
земјпделскп-прехранбенипт прпизвпд му ја дпдале, услпвнп кажанп надвпрещни дејнпсти и сектпри, ќе ја
дпбиеме негпвата нетп дпдадена вреднпст. За да се дпбие нетп дпдадената вреднпст на земјпделскппрехранбенипт прпизвпд, треба да се пдбијат направените издатпци за набавка на инпути пд други дејнпсти и
сектпри, сп щтп практишнп пстануваат самп пспвните фактпри за прпизвпдствп упптребени вп спздаваоетп на
храната. Нетп дпдадената вреднпст не треба да се меща сп дпбивката (прпфитпт) кпј щтп ќе гп пствари
прпизвпдителпт бидејќи вп негп не влегува цената на фактприте за прпизвпдствп. Пттука, нетп дпдадената
вреднпст е спсема легитимна, а за екпнпмистите дури и ппжелна мерна единица за изразуваое на
придпнеспт кпј щтп ппедините сектпри гп имаат вп наципналните екпнпмии.
Вп земјпделскп-прехранбенипт сектпр, дпдадената вреднпст мпже да се мери и прпценува кај разлишни
(Wood, E.G, 2000)114:
Призвпди и/или групи на прпизвпди
Претпријатија, индустриски гранки, сектпри
Ппсредници кпи се напдаат меду примарнипт прпизвпдител и крајнипт купуваш

114

Wood, E.G.: Added Value: The Key to Prosperity-Third edition; Tip tree, Essex: Business Books Ltd., 2000, p. 16
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Брутп и нетп дпдадена вреднпст мпже да се пресметаат за сите дпбра прпизведени и прпдадени пд
страна на еден сектпр или индустрија, или пак мпже да се пресметуваат и на ппединешна пснпва. (Chopra, S.
and P. Meindl, 2004) 115

Институционална и правна рамка за имплементација на ИПАРД фондовите во
Република Македонија
Вп пднпс на институципналната и правната рамка за впведуваое на ИПАРД вп Република Македпнија,
првипт пфицијален дпкумент беще Наципналната прпграма за земјпделствп и рурален развпј 2007-2013
116
гпдина , шија главна цел е да делува какп плански дпкумент за спрпведуваое на Регулативата (ЕЗ) бр.
1085/2006, пд 17 јули 2006 гпдина, а кпја се пднесува на впсппставуваое на Инструментпт за претпристапна
ппмпщ (ИПА) за перипдпт 2007-2013 гпдина. Дпкументпт е ппдгптвен пд страна на Министерствптп за
земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп на Република Македпнија (МЗЩВ), сп технишка ппддрщка
пбезбедена преку имплементација на брпјни прпекти за спрпведуваое на структурни и правни рефпрми,
финансирани пд страна на ЕУ, а реализирани вп тесна спрабптка сп Еврппската кпмисија и други релевантни
институции, какп и екпнпмски и спцијални партнери на разлишни нивпа. Пваа прпграма е ппдгптвена вп
спгласнпст сп пдредбите утврдени вп Регулативата на Кпмисијата (ЕЗ) бр. 718/2007, какп и врз пснпва на
Регулативата на Спветпт (ЕЗ) бр. 1698/2005 пд 20 септември 2005 гпдина за ппддрщка на руралнипт развпј пд
страна на Еврппскипт земјпделски фпнд за рурален развпј (ЕАФРД), какп и пдлука на Спветпт пд 20 февруари
2006 гпдина, кпја ги ппставува стратещките наспки за рурален развпј (прпграмски перипд 2007-2013).
Изгптвуваоетп на прпграмата, нејзината имплементација и механизмите за следеое се вп спгласнпст сп
Заеднишките пдредби утврдени вп Регулативата на Кпмисијата (ЕЗ) бр. 718/2007, какп и сп дефинираните
принципи за ппмпщ (шлен 3.) и пдредбите за ИПА за рурален развпј (Ппглавје IV). Така, пваа прпграма вп
пптпплнпст придпнесува за плеснуваое на прпцеспт на транзиција на усвпјуваое на acquis communautaire.
Прпграмата е предмет на пдпбрение пд страна на Кпмисијата, на нашин специфициран вп шленпт 6. пд
Регулативата на Кпмисијата (ЕЗ) бр. 718/2007.
Целпсната пдгпвпрнпст за пваа прпграма ја има Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и
впдпстппанствп на Република Македпнија.
Вп првата фаза на израбптка, главните припритети се идентификувани вп кпнсултација сп разлишни
засегнати страни пд земјпдескп-прерабптувашкипт сектпр. Првишнп, беа ппдгптвени независни, темелни
студии за шетири земјпделскп-прерабптувашки пптсектпри (млекп и млешни прпизвпди, месп и месни
прпизвпди, пвпщје и зеленшук и винп и грпзје). Пснпва цел на пвие студии беще да се идентификуваат
главните слабпсти (недпстатпци) кпи треба да се рещат, и преднпсти (пптенцијали) кпи треба да се згплемат.
Шетирите пптсектпри се избрани врз пснпва на нивната важнпст вп креираое на земјпделскипт БДП и вп
спгласнпст сп прпцеспт на усвпјуваое на правптп на ЕУ, пднпснп Наципналната прпграма за усвпјуваое на
правптп на ЕУ (НПАА). Вп дефинираое и изгптвуваое на прпграмата ушествуваа единиците на лпкална
сампуправа, регипналните канцеларии на Наципналната агенција, федерацијата на фармерите, невладините
прганизации, какп и сектпрските спветпдавни технишки кпмитети.
Изгптвуваоетп на Прпграмата се базира на Наципналнипт развпен план (НРП), Наципналната стратегија
за земјпделствп и рурален развпј (НСЗР) и Наципналната прпграма за усвпјуваое на правптп на ЕУ, какп и врз
пснпва на Ппвеќегпдищнипт индикативен плански дпкумент, пптпа рамката на дпстапни мерки пд
Инструментпт за претпристапна ппмпщ за земјпделствп и рурален развпј (ИПАРД) и резултатите на
независните ппдсектпрски анализи.
Врз пснпва на резултатите пд кпнсултациите и дискусиите, при дефинираое на ИПАРД прпграмата беще
вклушена и прпценката на целпкупната ситуација вп руралните пбласти, развпјпт на земјпделствптп и сп негп
ппврзаните сектпри, и притпа врз пснпва на утврдени припритети, се направи дефинираое на главните
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прпблеми, какп и мпжните рещенија. За пптребите на прпграмата беще направена и анализа на регипналните
разлики, какп и нивна диференцијација и припритизација.
Република Македпнија е вп прпцес на стекнуваое на пплнпправнп шленствп вп Еврппската унија и сп
тпа испплнува критериум за кпристеое на претпристапна ппмпщ вп спгласнпст сп ЕУ Регулативата 1085/2006
пд 17 јули за впсппставуваое на Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА). Какп резултат на тпа, вп
рамките на петтата кпмппнента на ИПА, пднпснп кпмппнентата за рурален развпј (ИПАРД), земјата има правп
на претприемна финансиска ппмпщ за пдржливп земјпделствп и рурален развпј, сп фпкус на ппдгптпвка за
имплементираое на Заеднишката земјпделска пплитика и српдните пплитики на ЕУ и Еврппскипт земјпделски
фпнд за рурален развпј (ЕЗФРР), а вп функција на прилагпдуваое на сектпрпт кпн заеднишкипт пазар.
Израбптката на напреднаведената Наципнална прпграма за земјпделствп и рурален развпј 2007-2013,
беще надгледувана и пд страна на рабптната група за ИПАРД. Групата се спстпи пд претставници на
Министерствата за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп, финансии, екпнпмија, живптна средина и
прпстпрнп планираое, пбразпвание и наука, Секретаријатпт за еврппски пращаоа и Државнипт завпд за
статистика. Целта на групата е имплементација на Acquis communautaire вп делпт на Заеднишката
земјпделска пплитика и српдните пплитики, а вп наспка на спздаваое на кпнкурентнп и пдржливп
земјпделствп и пдржливи рурални заедници сп разнпвидна и здрава живптната средина.
Именп, главната ппщта цел на ИПАРД Прпграмата вп Република Македпнија е: "Ппдпбруваое на
кпнкурентнпста на земјпделските стппанства и прехранбената индустрија преку нивнп успгласуваое сп
стандардите на Еврппската унија и ппстигнуваое на пдржливпста на живптната средина и спцип-екпнпмскипт
развпј на руралните средини преку ппттикнуваое на екпнпмската активнпст и креираое на мпжнпсти за
врабптуваое."
Ппстигнуваоетп на главната цел ќе се реализира преку следниве специфишни цели на Прпграмата:

Ппдпбруваое на технплпщката и пазарната инфраструктура на кпмерцијалните земјпделски
стппанства и прехранбената индустрија вп наспка на згплемуваое на дпдадената вреднпст на
земјпделскп-прехранбени прпизвпди и дпстигнуваое на еврппските стандарди за квалитет, здравје,
безбеднпст на храната и живптната средина
Ппдпбруваое на квалитетпт на живптпт на руралнптп население

Вп Република Македпнија, беа избрани два припритета-ппдпбруваое на пазарната ефикаснпст и
имплементација на стандардите на Унијата и развпј на руралната екпнпмија преку сппдветни мерки,
систематизирани вп групи и ппдгрупи на инвестициите кпи се вклушени вп прпграма (Прилпг 1.).

Резултати од истражувањето
Вп пднпс на ИПАРД кприсниците, за пптребите на пва истражуваое, беще кпристен екпнпмски мпдел
кпј ги спдржи прихпдите и сите трпщпци ппврзани сп нивните бизниси, а неппхпдните ппдатпци беа спбрани
сп примарнп истражуваое, т.е преку теренски ппсети и директни интервјуа.
Земјпделскипт и прехранбенипт сектпр вп Република Македпнија ги ппфаќа активнпстите на
пдгледуваое на култури, пвпщје и зеленшук, прибираое на рекплтата, пдгледуваое и сеша на дрва,
пдгледуваое на живи живптни и живина, прпизвпдствп на млекп и млешни прпизвпди, прпизвпдствп на месп
и прпизвпди пд месп, јајца, дубривп, сирпва вплна и тн. Традиципналнп, акп земјпделскипт или прехранбен
прпизвпд се кпристи за директнп кпнсумираое, или какп сурпвина, се смета какп примарен земјпделски
прпизвпд. Дпкплку, пак, прпизвпдпт претрпи билп кпј вид на дппплнителна мпдификација, тпгащ тпј
претставува секундарен земјпделски прпизвпд.
Вп пваа смисла, за целите на пва истражуваое се анализирани две студии на слушај на типишни ИПАРД
кприснци на средства пд мерката 101. За пвпј тип на ИПАРД кприсници беще непхпднп, вп рамки на
разлишните групи и ппдгрупи на инвестиции кпи мпжат да аплицираат за средства пд ИПАРД фпндпвите, да се
систематизираат сите земјпделски активнпсти вп македпнскптп земјпделствп. Вп пваа прилика упптребен е
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традиципналнипт пристап и првишнп, сектпрпт е ппделен вп две главни групи: примарните земјпделски
прпизвпди и прерабптки (секундарни) земјпделски прпизвпди.
Именп, мерка 101 се фпкусира на ппдпбруваое на кпнкурентнпста на земјпделскипт сектпр преку
згплемуваое на квалитетпт на прпизвпдствптп сп кпристеое на мпдерни прпизвпдствени средства и
технплпщки ппдпбруваоа на прпцеспт на прпизвпдствп, а вп спгласнпст сп стандардите на Унијата кпи се
пднесуваат на благпспстпјбата на живптните, здравјетп на живптните и растенијата, какп и на стандардите за
живптната средина. Пд анализа на критериумите за прифатливи инвестиции, следува заклушпкпт дека
припритетен сектпр за мерката 101 е примарнптп земјпделскп прпизвпдствп. Тпа наметна пптреба пд
дппплителна ппделба на примарните земјпделски прпизвпди вп две ппд-групи, именп: примарни
земјпделски прпизвпди пд растенија и примарни земјпделски прпизвпди пд живи живптни. Сп цел да се
спберат ппдатпци неппхпдни за пресметка на БДВ, НДВ и прпдуктивнпста на трудпт кај ИПАРД кприсниците
пп мерка 101, за пптребите на пва истражуваое беа изгптвени кпнкретни и сппдветни пращалници (Анекс 2. И
Прилпг 3.). Секпј пращалник е спставен пд дел А за спбираое на ппщти инфпрмации за кприсникпт, и дел Б за
спбираое на ппдатпци за сите трпщпци и прихпди неппхпдни за пдредената земјпделска дејнпст, и тпа пред
и пп направената инвестиција, ппддржана сп средства пд ИПАРД фпндпвите.

Студија на случај број 1.
Мерка 101-Инвестиции вп земјпделските стппанства заради преструктурираое и приближуваое кпн
стандардите на ЕУ
Група на инвестиции 1014-инвестиции вп млекппрпизвпдствп
Ппдгрупа 10142-набавка на ппрема за мплзеое, ладеое и складираое на млекптп

Вкупната ИПАРД инвестиција направена за купуваое на специјализирана ппрема за мплзеое, ладеое и
складираое на млекп пд страна на кприсникпт вп пваа студија на слушај изнесува 15.000 евра. Благпдарение
на нпвата ппрема, кприсникпт е вп мпжнпст да дпдаде вреднпст на свпетп прпизвпдствп сп згплемуваое на
прпизвпдствптп и прпдажбата на сиреое, щтп кај БДВ имплицираще на прпмена пд 8,67%. Имајќи предвид
дека набавената ппрема е нпва и сп самптп тпа нема знашајни прпмени вп гпдищните ампртизаципни стапки,
кај кприсникпт се регистрираще знашителни прпмена кај НДВ пд 41, 78%. Разбирливп, сп нпвпнабевената
ппрема се заменува дел пд шпвекпвипт труд, па рабптниците мпжат да бидат ангажирани вп други
активнпсти, щтп придпнесе за згплемуваое на прпдуктивнпста на трудпт за 1,73%.

Студија на случај број 2.
Мерка 101-Инвестиции вп земјпделските стппанства заради преструктурираое и приближуваое кпн
стандардите на ЕУ
Група на инвестиции 1013-инвестиции вп растителнп прпизвпдствп
Ппдгрупа 10132-кпнструкција и рекпнструкција на ппстпешки стакленици

Вкупната ИПАРД инвестиција направена за рекпнструкција на ппстпешкипт стакленик кај кприсникпт вп
пваа студија на слушај изнесува 70.000 евра. Дпдадаваое на вреднпст настанува сп згплемуваое на принпспт
на дпматпт на метар квадратен, а сп тпа, и згплемуваое на прпдажбата на дпмати, щтп пак има резултираое
пд 8,8% прпмена на БДВ. Бидејќи вп пвпј слушај станува збпр за серипзен рекпнструктивен зафат, кај
кприсникпт се јави знашајна прпмена вп гпдищните ампртизаципни стапки, па ппради тпа прпмената кај НДВ е
скрпмна и изнесува 9, 66%. Рекпнструиранипт стакленик е на иста ппврщина какп и прехпднипт, па
прпдуктивнпста на трудпт незнашителнп е згплемена, пднпснп, самп за 0, 29%.
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Табела 1. Преглед на пресметаните индикатпри за ИПАРД кприсниците
Студија
на
слушај

Ппдмерка

Капацитет/гплеми
на

Вкупна
ИПАРД
инвестиција
вп евра

Прпмена
на БДВ вп
евра

Прпмена на
БДВ вп %

Прпмена
на НДВ
вп евра

Прпменан
на НДВ вп
%

Прпмена
117
вп FTE
(прпценк
а)

1.

10142

650 мплзни пвци

15.000

1184,45

8,67

856,56

41,78

0,8

2.

10132

1, 5 ха. дпмати

70.000

17688,52

8,8

17360,66

9,66

1

Методологија
Вп Република Македпнија, Државенипт завпд за статистика прибира ппдатпци за извприте на дпдадената
вреднпст и трпщкпвната структурата на БДП и гп пресметува пп прпизвпден метпд и пп текпвни цени. На
наципналнп нивп, македпнскипт Државен завпд за статистика ја пресметува БДВ вп земјпделствптп какп разлика
меду вреднпста на прпизведените стпки и услуги и медуфазната пптрпщувашка на стпки и услуги, дпдека нетп
дпдадена вреднпст се дпбива кпга дпдадената вреднпст ќе се намали за пптрпщувашката на фикснипт капитал,
надпместпците на врабптените и данпците на прпизвпдствп. Сппред класификацијата НКД118 и ппделбата на
сектпри и ппдсектпри, пресметките се врщат на нивп на вкупна екпнпмија, на нивп на институципнални сектпри и
ппдсектпри и сппред гплемината на делпвните субјекти.
Институципналните сектпри и пптсектпри се
119
дефинирани сппред преппраките дадени вп СНС93 и ЕСС95120, вп зависнпст пд видпт на прпизвпдствптп, видпт
на пснпвната дејнпст и функциите кпи ги изврщуваат. Истите се земаат какп ппказатели за нивнптп екпнпмскп
пднесуваое. Притпа, предвид се има нашинпт на управуваоетп на претпријатиетп. Щтп се пднесува дп
земјпделскп-прерабптувашкипт сектпр, Државнипт завпд за статистика пресметува БДВ вп два сегмети, вп делпт
земјпделствп, лпв и щумарствп и прпизвпдствп, какп и вп ущте некплку пддели.
За пптеребите на пва истражуваое и заради запазуваое на дпследнпст вп ппдгптпвката на екпнпмскипт
мпдел за пресметка на БДВ, НДВ и прпдуктивнпста на трудпт, какп и за пресметка на вкупнипт ппраст на сите три
индикатпри за кприсниците на средства пд ИПАРД фпндпвите, прифатен е истипт метпдплпщки пристап. Сите
пптребни влезни ппдатпци за пресметка на напреднаведените индикатпри се дефинираат какп щтп следи:
Брутп дпдадена вреднпст пп пснпвни цени е пснпвната категприја на БДП и претставува разлика меду брутп
вреднпста на прпизвпдствптп и медуфазната пптрпщувашка.
Брутп-вреднпст на прпизвпдствптп е вреднпст на стпките и услугите прпизведени вп текпт на една гпдина,
без разлика дали целата кплишина се прпдава или делумнп се шува вп залихи. Имајќи ги предвид спецификите на
прпцеспт на прпизвпдствп вп земјпделствптп и мпжнпстите за упптреба на сппствените прпизведени дпбра,
треба да се ппјасни дека брутп-вреднпста на прпизвпдствптп се спстпи пд три вида на прпизвпдствп: пазарнп
прпизвпдствп, прпизвпдствп наменетп за сппствена финална упптреба и непазарнп прпизвпдствп.
Медуфазната пптрпщувашка е вреднпст на прпизвпдите и пазарните услуги, кпи прпизвпдителпт ги кпристи
какп инпути вп прпцеспт на прпизвпдствп, сп исклушпк на пптрпщувашката на фикснипт капитал (ампртизацијата),
бидејќи фикснипт капитал и ппнатаму ќе се упптребува за да се прпизведат и други прпизвпди и услуги. Пваа
117 FTE=full-time equivalent
Сооднос меѓу вкупниот број на платени часови за даден временски период (скратено работно време, полно работно време, сезонски
работници), помножен со вкупниот број на работни часови он понеделник до петок за истиот период. Кога показателот FTE е 1.0, тоа значи
дека лицето исполнува работни задачи исто како да е вработен со полно работно време. Ако пак показателот за FTE се доближува до 0.5,
тоа значи дека лицето исполнува работни задачи како да е вработен на половина работно време. Во недостаток на веродостојни податоци за
вкупниот број на платеи часови како и вркупниот број на одработени часови, за потребите на овој проект користени се проценки.
118 НКД-национална касификација на дејности
119 СНС-систен на национални сметки
120 ЕСС-европски сметководствен систем
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категприја ја вклушува пптрпщувашката пд текпвните набавки, пптрпщувашката пд залихи, какп и пптрпщувашката
на сппствените прпизвпди и услуги вп текпт на прпцеспт на прпизвпдствп. Медуфазната пптрпщувашка вклушува и
упптреба на сурпвини, материјали, енергија, канцелариски материјали, рабптна пблека и резервни делпви,
трпщпци за трансппрт на врабптените, дневници, трпщпци за пдвпен живпт, автпрски хпнпрари и разни други
бенефиции кпи ги дпбиваат врабптените, а кпи се ппврзани сп врщеое на пснпвната дејнпст.
Надпместпци на врабптените се дефинирани какп фпндпви дадени на врабптените и рабптниците за
рабпта вп текпт на гпдината и исплатени вп гптпвп или вп натура. Пваа категприја на фпндпви вклушува плати,
надпместпци дпдадени на платите, спцијалните придпнеси, перспнален данпк, какп и сите надпместпци за храна,
превпз, сместуваое, пдмпр итн.
Нетп дпдадената вреднпст е резидуална гплемина на дпдадена вреднпст намалена за изнпспт на
ампртизацијата, надпместпците на врабптените и данпците на прпизвпдствп. Нетп дпдадена вреднпст за
индивидуални земјпделски стппанства претставува разлика меду дпдадената вреднпст и нетп-индиректните
данпци и средствата на врабптените. Именп, кај индивидуалните земјпделски прпизвпдители ппстпјат
пптещкптии пд пстваренипт вищпк затпа щтп е тещкп да се разгранишат платите на сппствениците и шленпвите
на нивните семејства, т.е. вп ппказателпт нетп дпдадена вреднпст кај индивидуалните стппанства се спдржат и
платите на сппствениците.
Ампртизација-пптрпщувашката на фиксен капитал вп текпт на пресметкпвнипт перипд се дефинира какп
намалуваое на текпвната вреднпст на пснпвните средства на прпизвпдителите, предизвиканп пд физишкптп
трпщеое, старееое и пщтетуваое.
Врабптени и сампврабптени. Вкупната врабптенпст вп Република Македпнија се следи вп спгласнпст сп
СНС93 и ЕСС95 кпнцептпт кпј ги ппфаќа сите лица, и врабптени и сампврабптени, т.е сите кпи се ангажирани вп
пдделни прпизвпдни активнпсти кпи спадаат вп прпизвпдните рамки на ситемпт.
Врабптените се сите лица кпи врз пснпва на дпгпвпр, рабптат за друга резидентна институципнална
единица и дпбиваат надпместпк кпјщтп вп наципналните сметки е прикажан какп средства за врабптените.
Сампврабптени се лица кпи се сампстпјни сппственици или партнери вп некпрппративни претпријатија. Вп
пваа категприја се вклушени сите прпценети сампврабптени, а прпценката се прави на пснпва на гпдищните
пресметки и ппдатпци дпбиени пд Управата за јавни прихпди, какп и врз пснпва на брпјпт на индивидуалните
земјпделски прпизвпдители кпи плаќаат придпнес за пензискп псигуруваое, сппред Фпндпт за пензискп
псигуриваое. Вп пваа категприја, истп така, спадаат и пдреден брпј на лица кпи немаат фпрмалнп регистрирана
дејнпст, а се прпценети сп ппмпщ на наципналната Анкета за рабптна сила.
Пп прибираоетп на сите неппхпдни ппдатпци, пресметката на БДВ, НДВ и прпдуктивнпста на трудпт, на
нивп на кприсници на средства пд ИПАРД фпндпвите се пдвива сппред следнипв екпнпмски мпдел:

)

Спстпјба пред инвестицијата

73

Спстпјба ппсле инвестицијата

Индикатпр

Заклучок
Пп впведуваоетп на Инструментпт за претпристапна ппмпщ вп Република Македпнија и првите
ппзитивни искуства пд ппддржаните инвестиции сп ИПАРД фпндпвите, кај прпизвпдителите пд
македпнскипт земјпделскп-прехранбен сектпр виднп се интензивираа иницијативите за превземаое на
нпви делпвни пптфати, активнпсти и ппстапки.
Пп спрпведуваоетп на теренски ппсети и интервјуа сп избрани ИПАРД кприсници и пресметка на целните
индикатпри, пснпвен заклушпк кпј щтп мпже да се извлеше е дека средствата пд ИПАРД фпндпвите инвестирани
вп македпнскипт агрпкпмплекс, придпнесуваат за згплемуваое на БДВ, НДВ и прпдуктивнпста на трудпт.
Сппред реализираните теренски ппсети, спбраните ппдатпци, интервјуа, резултатите пд пресметките
направени за пптребите на пвпј прпект, мпжат да се изнесат следниве специфишни заклушпци и преппраки:






Имајќи предвид дека ппгплемипт дел пд македпнскате ИПАРД кприсници, (пспбенп пние кпи мпжат
да кпристат средства предвидени сп мерка 101 пд ИПАРД прпграмата) се без сметкпвпдствени
ппдатпци и финансиски гпдищни извещтаи, сите спбрани ппдатпци на терен треба да се разгледуваат
сп резерва. Пспбена претпазливпст се преппрашува вп пднпс на вреднуваоетп на ампртизација,
залихите, трпщпците за рабптна сила и за сезпнските рабптници, а ппсебнп за тпшнипт брпј на
врабптени и ангажирани сезпнски рабптници. Пва пд пришина щтп ппспшениве ппдатпци се влезни
гплемини за пресметка на БДВ, НДВ и прпдуктивнпст на трудпт кај ИПАРД кприсниците. Сппред
стекнатите искуства пд неппсредните кпнтакти, внимателнпст вп прпценките на пправданпста на
ИПАРД инвестициите, првенственп прпизлегува пд пптребата за утврдуваое на верпдпстпјнпста на
ппдатпците кпи се спбираат директнп пд самите ИПАРД кприсници. Пттука, треба да се ппспши дека
прпблемпт станува се ппвеќе кпмплексен, а прпценките се ппмалку реални при намерата саканите
индикатпри да се пресметаат на наципналнп нивп.
Индикатпрпт "прпмена на БДВ на рабптна единица гпдищнп" не е леснп да се измери, пднпснп тещкп
е сп сигурнпст да се ппстават целните нивпа. Пва првенственп се дплжи на недпстатпкпт на билп
какви претхпдни искуства слишни на ИПАРД, какп и недпстигпт на статистишки ппдатпци за мереое на
пвпј тип на индикатпри.
Кпга примарна цел е пресметката на прпмената на БДВ, НДВ и прпдуктивпста на трудпт на нивп на
ИПАРД кприсник, а настаната какп резултат на влијаниетп на инвестицијата, вп Република
Македпнија, ппстпи пптреба за мнпгу ппсигурни/пптпшни ппдатпци пд страна на кприсниците. Имајќи
ги предвид спбраните ппдатпци пд студиите на слушај, ппдгптвените пращалници за прибираое на
трпщпците и прихпдите, преппраката е тие да бидат щтп е мпжнп ппкпнкретни и ппдетални и да ги
ппфаќаат сите прихпди и сите трпщпци ппврзани сп нивнипт бизнис, пред и ппсле реализираое на
ппддржаната инвестиција.

Истп така, треба да се нагласи дека улпгата на прерабптката и дпрабптката, пакуваоетп и маркетингпт на
земјпделскп-прехранбените прпизвпди, кпи се клушните елементи на ИПАРД прпграма за Република Македпнија,
не се традиципналнп спрпведувани активнпсти пд страна на македпнските земјпделскп-прехранбени
прпизвпдители. Дппплнителнп, вп Република Македпнија, за дпбар дел пд кприсниците на ИПАРД средствата,
импементацијата на кпнцептпт за дпдаваое на вреднпст кај прпизвпдите, сé ущте не е дпвплнп разбирлив
прпцес. Пттука, нема спмнение дека за ппуспещна реализација на ИПАРД фпндпвите, македпнските кприсници
74

ќе треба ппактивнп да ги усвпујуваат и применуваат нпвите регулативи, да впсппставуваат и пдржуваат нпви
делпвни кпнтакти, да имплементираат нпви прпцедури, какп и да истражуваат и изнапдаат нпви маркетинг
техники. Дпдаваоетп на вреднпст за македпнските земјпделскп-прехранбени прпизвпди неспмненп знаши
задплжителнп инвестираое вп впведуваое на нпви прпизвпди, истражуваое на пазарпт и ппстигнуваое на
екпнпмска пдржливпст.
И ппкрај наведените пптещкптии и недпстатпци, сепак треба да се нагласи дека сп упптреба на вистинска
кпмбинација и впсппставуваое на рамнптежа меду брпјните распплпжливи кпнцепти и критериуми,
македпнскипт земјпделскп-прерабптувашки сектпр е ппдгптвен да ги искпристи преднпстите и мпжнпстите кпи ги
нудат ИПАРД фпндпвите.
На крај, мпра да се нагласи дека македпнскипт земјпделскп-прерабптувашки сектпр има сппспбнпст да
пбезбеди релативнп виспк прпцент на "дпдадена вреднпст" вп брпјни сегменти каде тпа не е директнп мерливп,
нп кпи имаат ппзитивнп влијание врз целпкупнптп ппщтествп, пспбенп на:





Руралната екпнпмија и врабптуваоетп на нискп квалификувана рабптна сила;
Зашувуваое на квалитетпт и на плпднпста на земјищтетп;
Згплемуваое на безбеднпста на храната;
Защтита на живптната средина, прирпдните пејсажи, здравјетп на лудетп, живптните и растенијата
итн.
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Прилог 1.
Припритети и мерки, групи и ппдгрупи на инвестиции кпи се вклушени вп Наципналната прпграма за
земјпделствп и рурален развпј 2007-2013
Припритетна пска 1. Ппдпбруваое на пазарната ефикаснпст и имплементацијан а стандардите на ЕУ
Мерка 101-Инвестиции вп земјпделските стппанства заради преструктурираое и приближуваое кпн
стандардите на ЕУ пптребна е пресметка на БДВ вп примарнп прпизвпдствп и тпа:
1. Растителнп прпизвпдствп (лпзја, пвпщтарници и зеленшукпвп прпизвпдствп на птвпренп и на затвпренп)група на инвестиции за лпзпви насади. Пвие прпизвпди се ппфатени вп следниве групи и ппдгрупи на
инвестиции:
 1011 група на инвестиции вп лпзарствп
 10111 рекпнструкција на лпзпви насади
 Гплемина 0.5-20 ха. (или 0.5-50ха. за земјпделски задруги, правни субјекти вп
земјпделствптп, делпвни претпријатија кпи се занимаваат сп земјпделска
дејнпст)
 Замена на лпзпви насади ппстари пд 10 гпдини
 Лпзпвите насади мпра се вп регипните дефинирани вп Прлилпг 16., ст. 381 пд
Наципналната прпграма.
 Дпказ за закуп на земјпделскп земјищте и правп на кпристеое за минимум 10
гпдини.
 1012 група на инвестиции вп пвпщтарствптп
 10121 рекпнструкција на пвпщтарници
 Гплемина 0.5-15ха. (или 0.5-50 ха. за земјпделски задруги, правни субјекти вп
земјпделствптп, делпвни претпријатија кпи се занимаваат сп земјпделска
дејнпст)
 Замена на пвпщни насади ппстари пд 15 гпдини (Прилпг 22., стр. 407 пд
Наципналната прпграма)
 1013 Група на инвестиции вп растителнп прпизвпдствп
 10131 кпнструкција и рекпнструкција на ппстпешки пранжерии (без пластеници)
 10132 кпнструкција и рекпнструкција на ппстпешки стакленици
 10133 кпнструкција и рекпнструкција на пбјекти за ппст-жетвени активнпст пд пптпешките
пранжерии и стакленици (без пластеници)
 10134 мпдернизација на растителнп прпизвпдствп на птвпренп.
 Гплемина: пластеници 0.3-3ха; стакленици 0.1-2.5 ха.; на птвпренп 0.5-15 ха.
 Дпказ на правп на кпристеое на земјищтетп или дпгпвпр за кпнцесија и
кпристеое на пбјекти минимум 10 гпдини (самп за пластеници и пранжерии
2. Щтали за пдледуваое на живптни за млекп (гпведа, пвци и кпзи), щтали за пдгледуваое на гпјни живптни
(свиои за расплпд и свиои за гпеое) и живинарски фарми за брпјлери-група на инвестиции за
млекппрпизвпдствп. Пвие прпизвпди се ппфатени вп следниве групи и ппдгрупи на инвестиции:
 1014 Група на инвестиции за млекппрпизвпдствп
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 10141 Кпнструкција и рекпнструкција на щтали за мплзни живптни (гпведа, пвци и кпзи вп
лактација)
 10142 Набавка на ппрема за мплзеое, ладеое и складираое на млекптп
 Гплемина на щталата 5 крави/м2; 1 пвца или кпза вп лактација/1.4 м2
 Капацитет пд 10-100 мплзни крави; 50-500 мплзни кпзи; 300-3000 мплзни пвци.
 Дпказ за правп на кпристеое на пбјектите пд минимум 10 гпдини.
 1015 Група на инвестиции за месппрпизвпдствп
 10151 Кпнструкција и рекпнструкција на пбјекти за матприци и свиои за гпеое
 10152 ппдигаое на нпви и рекпнструкција на ппстпешки живинарски фарми.
 Гплемина: 1 матприца/1.3 m2; 1 гпјна свиоа/0.65 m2; 17 брпјлери/ m2
 Капацитет пд 2.000-8000 гпјни свиои; 40-100 матприци; 5000-30.000 брпјлери.
 Дпказ за правп на кпристеое на пбјектите пд минимум 10 гпдини.
Мерки 103-Инвестиции вп прерабптката и маркетинг на прпизвпди вп земјпделствп и рибарствп заради
преструктурираое на нивните активнпсти и нивнп дпближуваое кпн стандардите на ЕУ
1. Прерабптка на растителни прпизвпди (грпзје, пвпщје и зеленшук). Пвие прпизвпди се ппфатени вп следниве
групи и ппдгрупи на инвестиции
 1031 Група на инвестиции за прпизвпдствп на винп
 10311 Набавка на ппрема за ппдпбруваое на квалитетпт на винските прпизвпди
 Средни винарски визби
 Капацитет пд 1500-55000 хл. /гпищнп
 1032 група на инвестиции за прерабптка на пвпщје и зеленшук
 кпнструкција и рекпнструкција на за впсппставуваое и мпдернизација на спбирни центри за
пвпщје и зеленшук
 Средни прерабптувашки претпријатија
 Капацитет на спбирнипт центар пд 500-3000 т./гпдищнп.
 Дпказ за правп на кпристеое на пбјектите пд минимум 10 гпдини.
 Набавка на ппрема за ппдпбруваое и мпдернизација на прпизвпдствената технплпгија за
прерабптка на пвпщје и зеленшук
 Капацитет: за сущеое 40-500 т./гпдищнп; за замрзнуваое 500-5000 т./гпдищнп
и кпнзервираое 500-5000 т./гпдищнп.
2. Прерабптка на прпизвпди пд живптинскп пптеклп. Пвие прпизвпди се ппфатени вп следниве групи и
ппдгрупи:
 1033 Група на инвестиции за прерабптка на млекп и млешни прпизвпди
 10331 впсппставуваое и мпдернизација на спбирни центри за млекп
 Средни млекппрерабптувашки претпријатија сп центар за спбираое/ладеое и
складираое на млекп пд 1.500-30.000 л./дневнп.
 Дпказ за правп на кпристеое на пбјектите пд минимум 10 гпдини.
 10332 инвестиции вп мпдернизација и надпградуваое на технплпгијата на прпизвпдствените
лини вп млкарствптп сп специјализирана прпдукција
 Мали млекпрерабптувашки претпријатија сп капацитет пд 5.000-100.000
л./дневнп.
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 1034 Група на инвестиции за прерабптка на месп (прерабптки пд месп)
 10341 впсппставуваое на кланишни капацитети за живина
 10342 мпдернизација и надпградуваое на технплпгија вп ппстпешките кланишни линии за
гпведа, свиои и живина;
 10343 инвестиции за намалуваое на негативнптп влијание пд прерабптката на месп и
кланиците врз шпвекпвата пкплина.
 Кланишен капацитет: живина 5.500-30.000 грла/дневнп; гпведа 15-150
грла/дневнп; свиои 20-300 глави/дневнп; јагниоа 50-4000 глави/дневнп
 Капацитет за прерабптка на 2.000-25.000 т./гпдищнп.
Приоритетна оска 2: Развој на руралната економија
Мерка 302-Диверзификација и развпј на екпнпмски активнпсти вп руралните средини
 3021 Група на инвестиции за ппддрщка на микрп претпријатијата вп руралните средини и тпа
ппдгрупите
 30211 впсппставуваое на земјпделски и неземјпделски прпизвпдствени капацитети
 30212 впсппставуваое и мпдернизација на спбирни центри за пешурки и лекпвити/маслпдајни
растенија и зашини и капацитети за пдгледуваое на пешурки
 30213 впсппставуваое на рабптилници за рашни израбптки и ракптвпрби какп и рабптилници
за ппправка на земјпделска механизација
 3022 Група на инвестиции за прпмпција на активнпсти за развпј на рурален туризам
 30221 рекпнструкција на ппстпиешките пбјекти на земјпделските стппанства и нивна
пренамена ва пбјекти за развпј на руралнипт туризам и нивнп надппплнуваое сп капацитети
за рекреација
 30222 изградба и впсппставуваое на капацитети за даваое на кетеринг услуги, сместуваое на
ппвпренп
(камппви)
и
капацитети
за
рекреација
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Прилог 2.
Пращалник бр.1 за спбираое на ппдатпци пд ИПАРД кприсници прпизвпдители на примарни
земјпделски прпизвпди пд живи живптни
Мерка 101-Инвестиции вп земјпделските стппанства заради преструктурираое и приближуваое кпн
стандардите на ЕУ
Група на инвестиции 1014-инвестиции вп млекппрпизвпдствп
Ппдгрупа 10142-набавка на ппрема за мплзеое, ладеое и складираое на млекптп
А. Опщти ппдатпци
Земјпделскп стппанствп/Претпријатие
Опщтина:
Адреса:
Телефпн и E-mail:
Дејнпст:
Статус:

Физишкп лице
Правнп лице

Брпј на врабптени:
Гплемина:

микрп

малп

средни

Критериум сппред кпј претпријатиетп се класифицира вп еден пд напреднаведените
категприи:
 Брпј на врабптени
 Гпдищен прихпд, вкупен пбрт на средства
 Прпсешна вреднпст на вкупните средства
Лице за кпнтакт:
Наппмена: Ппдатпците за иметп на земјпделскптп стппанствп/претпријатиетп, дејнпста,
брпјпт на врабптените и гплемината на претпријатиетп, нема да бидат спставен дел пд
студијата. Истите ќе ппслужат за ппединешна анализа на прихпдите и трпщпците на
земјпделскптп стппанствп/претпријатие и ќе се кпристат вп екпнпмскипт мпдел за пресметка на
БДВ, НВА и прпдуктивнпст на трудпт на нивп на ИПАРД кприсник.
Б 1.1: Финансиски ппдатпци за вкупните прихпди и трпщпци за сметкпвпдствен перипд пд една гпдина,
пред ИПАРД инвестицијата
Мерн
а единица
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кплиш
ествп

Единеш
на цена

вкуп
нп

ТРОШОЦИ
Исхрана на дпбитпк и пвшарски кушиоа
Дпбитпшна храна-сппствена
Дпбитпшна храна-набавена
Кпнцентрати
Спл
Храна за пвшарски кушиоа
Дпдатпци вп исхраната
Ветеринарни услуги
Вакцини
Защтита пд паразити
Впда и ппеое
Залихи и пдржуваое
Енергија
Струја
Гас
Гпривп и мазивп
Другп
Брутп надпместпци за врабптени
Пвшар
Баш
Надпместпци за сезпнски рабптници
Ампртизација
Други трпщпци
Канцалариски (ситен) инвентар
Шуваое и складираое на млекп и
сиреое
Стрижеое на пвци
Рабптна пблека
Трансппрт на стадптп
Трансппрт на млекп/сиреое
Другп
ВКУПНИ ТРОШОЦИ
ПРИХОДИ
Млекп
Месп
Сиреое и други прерабптки
Вплна, кпжа и други прпизвпди
Дубривп
Дппплнителни услуги и дејнпсти
ВКУПНО ПРИХОДИ

Б 1.2: Финансиски ппдатпци за вкупните прихпди и трпщпци за сметкпвпдствен перипд пд една гпдина
ппсле ИПАРД инвестицијата
Мерн
а единица
ТРОШОЦИ
Исхрана на дпбитпк и пвшарски кушиоа
Дпбитпшна храна-сппствена
Дпбитпшна храна-набавена
Кпнцентрати
Спл
Храна за пвшарски кушиоа
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кплиш
ествп

Единеш
на цена

вкуп
нп

Дпдатпци вп исхраната
Ветеринарни услуги
Вакцини
Защтита пд паразити
Впда и ппеое
Залихи и пдржуваое
Енергија
Струја
Гас
Гпривп и мазивп
Другп
Брутп надпместпци за врабптени
Пвшар
Баш
Надпместпци за сезпнски рабптници
Ампртизација
Други трпщпци
Канцалариски (ситен) инвентар
Шуваое и складираое на млекп и
сиреое
Стрижеое на пвци
Рабптна пблека
Трансппрт на стадптп
Трансппрт на млекп/сиреое
Другп
ВКУПНИ ТРОШОЦИ
ПРИХОДИ
Млекп
Месп
Сиреое и други прерабптки
Вплна, кпжа и други прпизвпди
Дубривп
Дппплнителни услуги и дејнпсти
ВКУПНО ПРИХОДИ
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Прилпг 3.
Пращалник бр.2 за спбираое на ппдатпци пд ИПАРД кприсници прпизвпдители на примарни
земјпделски прпизвпди пд растенија
Мерка 101-Инвестиции вп земјпделските стппанства заради преструктурираое и приближуваое кпн
стандардите на ЕУ
Група на инвестиции 1013-инвестиции вп растптелнп прпизвпдствп
Ппдгрупа 10132-кпнструкција и рекпнструкција на ппстпешки стакленици
А. Опщти ппдатпци
Земјпделскп стппанствп/Претпријатие
Опщтина:
Адреса:
Телефпн и E-mail:
Дејнпст:
Статус:

Физишкп лице
Правнп лице

Брпј на врабптени:
Гплемина:

микрп

малп

средни

Критериум сппред кпј претпријатиетп се класифицира вп еден пд напреднаведените
категприи:
 Брпј на врабптени
 Гпдищен прихпд, вкупен пбрт на средства
 Прпсешна вреднпст на вкупните средства
Лице за кпнтакт:
Наппмена: Ппдатпците за иметп на земјпделскптп стппанствп/претпријатиетп, дејнпста,
брпјпт на врабптените и гплемината на претпријатиетп, нема да бидат спставен дел пд
студијата. Истите ќе ппслужат за ппединешна анализа на прихпдите и трпщпците на
земјпделскптп стппанствп/претпријатие и ќе се кпристат вп екпнпмскипт мпдел за пресметка на
БДВ, НВА и прпдуктивнпст на трудпт на нивп на ИПАРД кприсник.
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Б 2.1: Финансиски ппдатпци за вкупните прихпди и трпщпци за сметкпвпдствен перипд пд една гпдина,
пред ИПАРД инвестицијата
Мерн
а единица

кплиш
ествп

Едине
шна цена

вку
пнп

ТРОШОЦИ
Ппдгптпвка на земјищтетп
праое
дубреое
Вещташкп дубреое
Растенија
садеое
пестициди
инсектициди
фунгициди
Пдржуваое (крпеое, плевеое...)
спбираое
Впда-навпднуваое
Залихи и пдржуваое
Енергија
Струја
Гас
Гпривп и мазивп
Другп
Брутп надпместпци за врабптени
Надпместпци
за
сезпнски
рабптници
Ампртизација
Други трпщпци
Канцалариски (ситен) инвентар
Трансппрт дп и пд парцелата
Другп
ВКУПНИ ТРОШОЦИ
ПРИХОДИ
Примарна дејнпст
Пбем на прпизвпдствп
Прпсешен принпс
Единешна цена
Прихпди
ВКУПНИ ПРИХОДИ
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Дппплнителна
дејнпст (услуга)

Б 2.2: Финансиски ппдатпци за вкупните прихпди и трпщпци за сметкпвпдствен перипд пд една гпдина
ппсле ИПАРД инвестицијата
Мерн
а единица

кплиш
ествп

Едине
шна цена

вку
пнп

ТРОШОЦИ
Ппдгптпвка на земјищтетп
праое
дубреое
Вещташкп дубреое
Растенија
садеое
пестициди
инсектициди
фунгициди
Пдржуваое (крпеое, плевеое...)
спбираое
Впда-навпднуваое
Залихи и пдржуваое
Енергија
Струја
Гас
Гпривп и мазивп
Другп
Брутп надпместпци за врабптени
Надпместпци
за
сезпнски
рабптници
Ампртизација
Други трпщпци
Канцалариски (ситен) инвентар
Трансппрт дп и пд парцелата
Другп
ВКУПНИ ТРОШОЦИ
ПРИХОДИ
Примарна дејнпст
Пбем на прпизвпдствп
Прпсешен принпс
Единешна цена
Прихпди
ВКУПНИ ПРИХОДИ
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Дппплнителна
дејнпст (услуга)

д-р. Ванчо Узунов: АПСОРПЦИСКИОТ КАПАЦИТЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ИПА
ФОНДОВИ – ОПШТИ ПРАШАЊА
Резиме

Пвпј труд гп анализира пращаоетп на апспрпцискипт капацитет на Република Македпнија за
искпристуваое на финансиски средства пд фпндпвите на ЕУ ппзнати какп ИПА фпндпви. Најнапред е пбјаснет
тепретскипт кпнцепт на ппимпт апспрпциски капацитет, какп и апспрпцискипт капацитет на нпвите држави
шленки на ЕУ, а вп втприпт дел трудпт се бави сп анализа на апспрпцискипт капацитет на Република Македпнија.
Анализата дава пценка на макрпекпнпмскипт, финансискипт и административнипт (институципналнипт)
апспрпциски капацитет, вп кпј пак пдделнп се пценети аспектите на страната на ппбарувашката (т.е. капацитетпт
на администрацијата и сппспбнпста на апликантите да генерираат прпекти) и на страната на ппнудата (т.е.
сппспбнпста на државата за ефикаснп и ефективнп кпристеое на финансиски средства). Ппнудата ја
ппределуваат таканарешените прпектни варијабли, кпи се спставени пд рамка и структура, шпвешки ресурси и
алатки.
Анализата спдржана вп трудпт ппкажува дека, вп слушајпт на Република Македпнија, макрпекпнпмскипт и
финансискипт апспрпциски капацитет не претставуваат прешки за искпристуваое на ИПА фпндпвите. Медутпа,
спстпјбата вп пднпс на административнипт (институципналнипт) апспрпциски капацитет на државата е спсема
ппразлишна, и таа е всущнпст пснпвната пришина за вкупнипт низпк капацитет на државата за искпристуваое на
ИПА фпндпвите. Ппнатаму, вп рамките на административнипт апспрпциски капацитет на Македпнија, и ппкрај
пдделните ппдпбруваоа вп ппследните гпдини, сепак сите сегменти пстануваат недпвплнп унапредени и ппстпи
пптреба пд гплеми наппри за нивнп ппдпбруваое. Трудпт извлекува преппраки за унапредуваое за сите аспекти
кпи се анализирани.
Клушни збпрпви: апспрпциски капацитет; ИПА фпндпви; апспрпциски капацитет на Република Македпнија;
макрпекпнпмски апспрпциски капацитет; фнансиски апспрпциски капацитет; административен/институципнален
апспрпциски капацитет;
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Вовед
Вп рамки на јавните финансии на ЕУ, апспрпцискипт капацитет се дефинира какп нивп дп кпе една држава
(шленка на ЕУ или не) е сппспбна да ги искпристи пвпзмпжените (алпцираните) финансиски средства пд бучетпт
на ЕУ, и тпа на нашин кпј ќе спздаде знашителни резултати (т.е. на ефективен и ефикасен нашин). Искуствптп
ппкажува дека државите имаат пгранишен апспрпциски капацитет за искпристуваое на ЕУ фпндпвите, а пттука
прпизлегува идејата дека негпвптп надградуваое претставува ппсебна пбласт за истражуваое и ппщирпка
пплитишка активнпст.
Вп текпт на 1990-те гпдини ЕУ ѝ има дпделенп знашителна финансиска ппмпщ на Република Македпнија
низ разни прпграми, какп щтп се: ECHO, Obnova, PHARE, Прпграмата за реакција при неприлики и какп ппддрщка
на платнипт биланс. Вп перипдпт пд 2001 дп 2006 гпдина Република Македпнија има приманп финансиска
ппддрщка пд ЕУ вп рамки на прпграмата CARDS. Главна институција за ракпвпдеое сп таа ппддрщка била
Еврппската агенција за пбнпва EAR (European Agency for Reconstruction - EAR). Пд крајпт на 2005 гпдина Република
Македпнија има статус на држава кандидат за шленствп вп ЕУ. И ппкрај забелещките вп пднпс на спрпведуваоетп
на преппраките дадени вп гпдищните извещтаи за пстваренипт напредпк, Еврппската кпмисија има даванп
преппраки за заппшнуваое на претпристапни прегпвпри сп Република Македпнија. Сепак, заради пплитишки
пришини, државата сé ущте ја нема заппшнатп таа следна фаза пд прпцеспт на пристапуваоетп кпн ЕУ. Така,
ппшнувајќи пд 2007 гпдина, Македпнија е кприсник на претпристапна ппмпщ пд ЕУ вп рамки на нејзинипт
Инструмент за претпристапна ппддрщка нарешен ИПА (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA).
Првишната идеја за пращаоетп на апспрпцискипт капацитет на Македпнија за искпристуваое на
финансиската ппддрщка пд ЕУ била истакната вп 2004 гпдина121, пп щтп таа тема е предмет на пплитишки интерес
и пбласт на институципнална и административна интервенција и надградба. Вп пвпј мпмент, медутпа, дпвплнп е
да се каже дека, бидејќи тпа сепак не билп пбласт пд првпстепен и искрен интерес на владата122, резултатите вп
пднпс на спздаваоетп и надградбата на апспрпцискипт капацитет на Македпнија мпже да се пценат – вп
најдпбар слушај – какп скрпмни.
Имајќи гп претхпднп кажанптп вп предвид, пва истражуваоетп има две щирпкп дефинирани цели:



Првп, да се направи ппшетна пценка на капацитетите на Република Македпнија за ефективнп и
ефикаснп искпристуваое на ЕУ фпндпвите вп претпристапнипт перипд и да се дадат преппраки за
ппдпбруваое.
Втпрп, да се ппдигне свеста на јавните институции вп Македпнија – спбраниетп, министерствата,
лпкалните власти и други сппдветни институции – вп пднпс на ЕУ фпндпвите кпи ѝ се дпстапни на
Република Македпнија, какп и вп пднпс на прпблемите сп кпи се сппшува Македпнија вп пднпс на
нејзинипт апспрпциски капацитет за нивнп ппцелпснп искпристуваое.

Гледанп пд метпдплпщки аспект, вп спгласнпст сп услпвите (ToR) дефинирани пд страна на нарашателпт,
пва истражуваое е спрпведенп исклушивп какп анализа на релевантната дпкументација и ппдатпци (desk
research). Тпа се спстпи пд спбираое на распплпжливите ппдатпци и инфпрмации и нивнп пценуваое пд гледна
тпшка на елементите кпи гп спшинуваат апспрпцискипт капацитет на една држава. Вп таа смисла, треба да се
истакне и гплемипт недпстатпк на распплпжливи ппдатпци и инфпрмации за Македпнија, пспбенп пбјавени пд
пфицијални институции. Извещтаите и другите пфицијални дпкументи шестп се недпстапни пд пдделните webстраници, а не ппстпи ниту единствена пфицијална база на ппдатпци за алпцираните, дпгпвпрените и
исплатените финансиски средства пд ИПА фпндпвите. Идните прпдлабпшени истражуваоа на пваа тема би
требалп да претставуваат кпмбинација на анализираоетп на релевантната дпкументација и распплпжливите

121

Прва публикација на темата за ЕУ фпндпвите за екпнпмски и спцијален развпј и кпхезија вп Македпнија е една
брпщура ппд тпј наслпв, кпја била пбјавена вп 2004 гпдина.
122
Вп Република Македпнија пплитишкипт спстав на владата не е прпменет пд 2006 гпдина.
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ппдатпци (desk research), сп кпнсултации и разгпвпри сп заинтересираните страни (stakeholders), анкета и анализа
на слушаи (case studies).
Вп спдржинска смисла, трудпт е прганизиран на следнипт нашин: ппкрај пвпј впведен дел, тпј спдржи две
ппглавја; првптп ппглавје има два дела: најнапред станува збпр за тепретскипт кпнцепт на апспрпцискипт
капацитет, а пптпа е претставен апспрпцискипт капацитет на нпвите држави шленки на ЕУ; втпрптп ппглавје пд
трудпт се пднесува на анализата на апспрпцискипт капацитет на Република Македпнија, а истп така спдржи два
дела: првипт накраткп се задржува на перипдпт пред инструментпт ИПА (пред 2007 гпдина), дпдека втприпт се
пднесува на перипдпт пп впведуваоетп на ИПА (пд 2007 гпдина дп денес).

1. Апсорпциски капацитет за искористување на ЕУ фондови
Вп пва ппглавје најнапред станува збпр за тепретскипт кпнцепт на апспрпцискипт капацитет, а пптпа се
претставени аспектите на апспрпцискипт капацитет на државите кпи се сега „нпви“ шленки на ЕУ, нп за перипдпт
кпга се напдале вп претпристапната фаза. Ппглавјетп има две пснпвни цели: (i) да ѝ гп прикаже тепретскипт
кпнцепт на апспрпцискипт капацитет на ппщирпката јавнпст; и (ii) да ја претстави пснпвата сп кпја е пценет
апспрпцискипт капацитет на Република Македпнија за кпристеое на ЕУ фпндпвите. Негпвата израбптка е
базирана на претхпднп пбјавени трудпви на пваа тема, какп: M. Mrak, V. Uzunov, 2004; M. Mrak, D. Tilev, 2008; и G.
van Bork, 2011.

Концептот апсорпциски капацитет
Вп рамки на јавните финансии на ЕУ, апспрпцискипт капацитет се дефинира какп нивп дп кпе пдделна
држава, шленка или кандидат за шленствп вп ЕУ, е сппспбна да ги искпристи пвпзмпжените (алпцираните)
финансиски средства пд бучетпт на ЕУ, нп тпа да биде направенп на нашин кпи ќе даде знашителни резултати (т.е.
на ефективен и ефикасен нашин). Искуствата ппкажуваат дека државите имаат пгранишен апспрпциски капацитет,
па пттука прпизлегува идејата дека негпвптп надградуваое претставува ппсебна пбласт за истражуваое и
ппщирпка пплитишка активнпст.
Апспрпцискипт капацитет на една држава за искпристуваое на ЕУ фпндпвите е спставен пд три дела: (i)
макрпекпнпмски апспрпциски капацитет; (ii) (кп)финансиски апспрпциски капацитет; (iii) административен
(институципнален) апспрпциски капацитет. Притпа:


Макрпекпнпмскипт апспрпциски капацитет се дефинира и мери преку БДП. Вп таа смисла, бидејќи
искуствата ппкажуваат дека државите шленки на ЕУ имаат пгранишен апспрпциски капацитет за
ефективнп и ефикаснп кпристеое на надвпрещна инвестициска ппддрщка, вп текпт на ппстпјната
среднпрпшна финансиска перспектива на ЕУ (2007 – 2013) гпрната граница за изнпспт на средства пд
бучетпт на ЕУ за кпхезипни цели е утврдена на 4 прпценти пд БДП на пднпсната држава. Пттука,
дпкплку една држава има релативнп низпк БДП, таа нема да мпже да прими ппгплеми изнпси на
финансиска ппддрщка пд бучетпт на ЕУ.
 Финансиската ппддрщка пд ЕУ ппкрива дел пд вкупните трпщпци за пдделна прпграма или прпект. Вп
таа смисла, финансискипт апспрпциски капацитет на една држава се дефинира какп: (i) сппспбнпст за
кпфинансираое на прпграмите и прпектите кпи се финансиски ппддржани пд ЕУ, (ii) сппспбнпст за
планираое и гарантираое на тие придпнеси вп ппвеќегпдищните наципнални бучети, и (iii)
прибираое на планираните финансиски средства. Притпа, вппбишаената стапка на наципналнп
кпфинансираое изнесува пкплу 25 прпценти. Пттука, дпкплку дпмащнипт бучет на една држава е
недпвплен и вп најгплем дел се трпщи за „фиксни“ бучетски ставки, тпа истп така мпже да претставува
прешка за искпристуваое на ЕУ фпндпвите.
 Административнипт (институципналнипт) апспрпциски капацитет се дефинира какп: (i) сппспбнпст на
наципналните и лпкалните власти за навременп изгптвуваое на сппдветни развпјни планпви, прпграми
и прпекти, (ii) сппспбнпст за врщеое на нивен избпр, (iii) сппспбнпст за кппрдинираое на главните
партнери, (iv) сппспбнпст за справуваое сп административните бараоа и бараоата вп пднпс на
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известуваоетп, (v) сппспбнпст за финансискп ракпвпдеое, и (vi) сппспбнпст за мпнитпринг над
спрпведуваоетп на прпграмите и прпектите, при максималнп избегнуваое на неправилнпстите.
Административнипт апспрпциски капацитет на државата гп спшинуваат два дела:



Ппбарувашка (demand side), кпја ја спшинуваат квалитетпт на администрацијата и умещнпста на
ппднесувашите на прпекти да спздаваат (генерираат) прпекти.
Ппнуда (supply side), кпја ја спшинува сппспбнпста на државата за ефикаснп и ефективнп
ракпвпдеое сп финансиски средства. Таа сппспбнпст е ппределена преку таканарешените прпектни
варијабли.

Мереоетп на страната на ппнудата на административнипт капацитет се спстпи пд анализа на трите
прпектни варијабли. Тие се:




Рамка и структура, кпи се пднесуваат на нашинпт на назнашуваое на пдгпвпрнпстите и задашите на
институциите, или на пдделните сектпри вп рамките на тие институции; тпа треба да биде
направенп на јасен и целпснп разбирлив нашин.
Шпвешки ресурси, кпи се пднесуваат на сппспбнпста за детализираое на задаши и пдгпвпрнпсти на
нивптп на секпе рабптнп местп, за пценка на пптребнипт брпј и пптребната квалификуванпст на
кадарпт, какп и на сппспбнпста за врабптуваое на сппдветен кадар.
Алатки, кпи се пднесуваат на дпстапнпста на разлишни видпви рабптни ппмагала, вклушувајќи
инструменти, метпди, упатства, прирашници, системи, ппстапки и слишнп, кпи ја ппдпбруваат
ефективнпста на функципнираоетп на административнипт систем.

Сппдветнпста на рамката и структурата, шпвешките ресурси и на алатките варира вп спгласнпст сп фазите на
живптнипт циклус на еден прпект, кпј се следните: (1) ракпвпдеое; (2) прпграмираое; (3) спрпведуваое; (4)
пценка и мпнитпринг; и (5) финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла. Графикпнпт кпј е прилпжен вп прпдплжение ги
илустрираа наведените пднпси.

Апсорпцискиот капацитет на новите држави членки на ЕУ
Макроекономски апсорпциски капацитет
Десетте држави кпи станале шленки на ЕУ вп мај 2004 гпдина никпгащ не биле вп ситуација да дпбиваат
средства пд бучетпт на ЕУ вп висина пд пкплу 4 прпценти пд нивнипт БДП, щтп претставува гпрна граница
спгласнп сп acquis. Најгплеми приматели на средства биле балтишките држави, кпи вп ппследната гпдина пред
приемпт вп ЕУ примиле средства пд пкплу 0,8 прпценти пд нивнипт БДП. Вп слулајпт на Слпвенија,
претпристапната ппмпщ пд ЕУ вп 2003 гпдина била ппмала пд 0,2 прпценти пд слпвенешкипт БДП. Пвие брпјки
јаснп пптврдуваат дека макрпекпнпмскипт апспрпциски капацитет не претставувал пгранишувашки фактпр за
средствата алпцирани какп претпристапна ппмпщ за нпвите држави шленки на ЕУ.
Изведба
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Финансиски апсорпциски капацитет
Кпга прпсешната стапка на наципналнп кпфинансираое вп висина пд 25 прпценти ќе се примени вп пднпс
на изнпсите на финансиски средства наведени претхпднп, вкупнипт изнпс кпј е пптребен за наципналнп
кпфинансираое се прпценува на нивп еднаквп на 0,07 прпценти пд БДП на Слпвенија и 0,26 прпценти пд БДП на
балтишките држави. Пттука, финансискипт апспрпциски капацитет, т.е. сппспбнпста за пбезбедуваое на
наципналнптп кпфинансираое, истп така не претставувала гплема прешка за искпристуваое на ЕУ фпндпвите пд
страна на нпвите држави шленки вп гпдините пред нивнптп пристапуваое вп ЕУ.
Страна на ппбарувашката на административнипт (институципналнипт) апспрпциски капацитет –
развиваое на листа на прпекти (project pipeline)
Нивптп на екпнпмски развпј на државите кандидатки за влез вп ЕУ, генералнп, е мнпгу ппнискп вп
сппредба сп државите шленки. Вп слушајпт на државите кпи станале шленки вп мај 2004 гпдина, сп исклушпк на
некпи ппмали држави, нивнипт БДП пп жител изразен сппред паритетпт на куппвната мпќ изнесувал пкплу
пплпвина пд прпсекпт на ЕУ, а кај некпи бил дури и ппнизпк. Иакп пптребите пд инвестиции тпкму на тие држави
биле мнпгу гплеми, брпјпт на дпбрп ппдгптвени инвестициски прпекти и прпекти за институципналнп
зајакнуваое кпи се спремни за реализација бил мнпгу мал. Искуствата на тие држави за време на
претпристапнипт перипд ппкажуваат дека прпблемпт бил пспбенп изразен на регипналнп нивп, каде пд властите
се баралп да испрпграмираат кпристеое на гплеми изнпси на средства преку институципнални структури кпи, вп
ппвеќетп слушаи, биле фпрмирани краткп време претхпднп.
Државите кандидатки за влез вп ЕУ биле ппсебнп сппшени сп предизвикпт за ппдгптвуваое на ппгплем брпј
на зрели, виспкпквалитетни прпекти кпи требалп да бидат дпвплни за апспрбираое на знашителнп згплеменипт
изнпс на средства пд ЕУ кпи се пшекувалп да станат дпстапни пп нивнипт прием вп ЕУ. Пбемпт на тпј предизвик се
разликувал вп зависнпст пд гплемината и видпт на прпектите. Гплемите прпекти пбишнп бараат некплкугпдищна
ппдгптпвка пред да мпжат да ги дпстигнат стандардите на квалитет кпи се пптребни за ЕУ да пдпбри финансиска
ппддрщка за нив. Ппмалите и ппмалку кпмплексните прпекти мпже да бидат ппдгптвени за ппкраткп време. Истп
така, ппстпјат знашителни разлики вп пднпс на ппдгптвуваоетп кај разлишни видпви на прпекти. Ппдгптпвката на
инфраструктурни прпекти има пптреба пд инпути кпи се разлишни пд инпутите за прпектите за згплемуваое на
кпнкурентнпста или за ппдпбруваое на шпвешкипт пптенцијал. Вп таа смисла, прилпжената слика гп прикажува
целпкупнипт прпектен прпцес сп сите негпви спставни делпви [извпр: G. Van Bork, 2011].
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За изгптвуваое на дпбра листа на пптенцијални прпекти (project pipeline), властите мпра да бидат мнпгу
активни. Првенствената пдгпвпрнпст за израбптка на детална прпграма на активнпстите вп пваа пбласт, за
пбезбедуваое на адекватни ресурси, пспбенп финансиски ресурси и на дпвплнп пбушен кадар, какп и за
кпристеое на распплпживите средства на најдпбар нашин, им припада на самите држави кпи се кприсници на
финансиската ппддрщка пд ЕУ.
Искуствата ппкажуваат дека самп дел пд нпвите држави шленки на ЕУ успеале вп пптпплнпст да ја спгледаат
тещкптијата и кпмплекснпста на изгптвуваоетп на листа на прпекти. Тпа се пптврдува сп фактпт дека
активнпстите финансирани пд Еврппската кпмисија за зајакнуваое на капацитетите за генерираое прпекти вп тие
држави вп мнпгу слушаи не ги испплниле пшекуваоата. Вп некпи слушаи, еднпставнп не биле склушени дпгпвпри
за искпристуваое на средствата кпи биле распплпжливи за ппдгптпвка на прпекти.
Страна на ппнудата на административнипт (институципналнипт) апспрпциски капацитет
Страната на ппнудата на административнипт (институципналнипт) апспрпциски капацитет се пценува преку
призмата на петте фази на живптнипт циклус на еден прпект: (1) ракпвпдеое; (2) прпграмираое; (3)
спрпведуваое; (4) пценка и мпнитпринг; и (5) финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла.
(1) Ракпвпдеоетп (Management) претставува клушнп пращаое при пценуваое на административнипт
капацитет на една држава за искпристуваое на средства пд ЕУ фпндпвите. Вп пснпва, ракпвпдеоетп се
пднесува на делегираоетп на дплжнпсти и задаши, а клушни институции се ракпвпдните тела (РТ).
Искуствптп ппкажува дека не ппстпи стандарден мпдел за прганизираое на ракпвпдните тела кпј би мпжел
да биде преземен пд „старите” држави шленки на ЕУ, па затпа државите кандидатки за приклушуваое вп ЕУ
немаат јасен мпдел за следеое. Пна щтп треба да се истакне вп пвпј кпнтекст, е фактпт дека
ппределуваоетп (designation) на ракпвпдни тела претставува извпнреднп важна пдлука, всущнпст
предуслпв за натампщната ппдгптпвка, кадрпвскп екипираое, пбука и развпјпт на пптребните системи и
алатки и на ракпвпдните и другите тела.
Првп мнпгу битнп пращаое е прганизациската лпкација на ракпвпдните тела вп пднпс на владините
пргани. Тпа треба да се пдлуши земајќи ги вп предвид специфишните пкплнпсти на секпја држава, пднпснп
ппстпјните владини институции, навиките вп делпт на планираоетп, распределбата на мпќта меду
разлишните владини пргани и гплемината на државата. Пдгпвпрнпстите на ракпвпдните тела за ЕУ
фпндпвите се: прпграмираоетп, спрпведуваоетп, пценката и мпнитпрингпт и финансискптп ракпвпдеое и
кпнтрпла. Иакп некпи пд тие пдгпвпрнпсти мпже да бидат сппделени сп други тела, ракпвпдните тела се
пние кпи се пдгпвпрни вп крајна инстанца.
Државите кандидатки за влез вп ЕУ ппнекпгащ се спсредптпшуваат на квантитативните пптреби пд кадар за
ефикаснп рабптеое на ракпвпдните тела. Медутпа, искуствптп вп старите држави шленки на ЕУ ппкажува
дека ефективнптп и ефикаснптп искпристуваое на средствата пд ЕУ фпндпвите вп најгплема мера зависи
пд ппседуваоетп виспкпквалификуван и мптивиран кадар. Какп пресуднп важна се има ппкажанп и
ппдгптпвката на детални прганизациски щеми и ппстпеоетп ан дпбри пписи на рабптните места.
(2) ЕУ фпндпвите мпже да бидат канализирани дп државите и регипните кпи ги испплнуваат пптребните
услпви врз пснпва на ппвеќегпдищни прпграми (multiannual programmes), кпи пак пбезбедуваат
кпнцептуална рамка за финансиските интервенции. Спгласнп сппдветната регулатива кпја се усвпјува за
секпј среднпрпшна финансиска перспектива на ЕУ, една ппвеќегпдищна прпграма вппбишаенп треба да
спдржи: (1) стратегија и припритети за заеднишка акција на сппдветната држава и ЕЗ; и (2) мерки за
спрпведуваое на припритетите, индикативен финансиски план и пдредби за негпвптп спрпведуваое.
Вп принцип, ппстпјат два пристапа за прганизираое на прпцеспт на прпграмираое вп една држава. Еден е
пристаппт „пддплу нагпре” (bottom-up approach), кпј се базира на партнерствп сп регипните и екпнпмските
сектпри, а шија главна преднпст е тпа щтп тпј најшестп дпбрп ги пдразува реалните пптреби на тие субјекти.
Другипт пристап е пристаппт „пд гпре надплу” (top-down approach), кпј пбишнп е ппдпбар не самп заради
тпа щтп пвпзмпжува кпнзистентнпст на прпграмата, туку и затпа щтп гарантира дека предвидените мерки и
припритети ќе бидат наспшени кпн ппстигнуваое на целите на прпграмата.
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Искуствптп на државите вп нивнипт предпристапен перипд ппкажува дека прпцеспт на прпграмираое
претставува тещка задаша. Тпа е така не самп затпа щтп прпграмираоетп претставува макптрпен прпцес
(т.е. прпцес бара гплем шпвешки ангажман и кпј пдзема мнпгу време), туку и затпа щтп е прпцес кпј бара
медуминистерска кппрдинација. Заради тещкптиите за прганизираое на ефективна медуминистерска
кппрдинација, на стратегиските дпкументи щтп нпвите држави шленки мпрале да ги изгптват за перипдпт
2004 – 2006 гпдина – какп на пример наципналните развпјни планпви, прпграмите за кпристеое на
ппмпщта пд Заедницата, или единешни прпграмски дпкументи – шестппати им недпстасувала кпхерентна
стратегиска рамка. Пример за тпа се преклппуваоата и нејасните пписи на припритетите и мерките. Пд
пгрпмна важнпст е вметнуваоетп на финансиските, пптпшнп бучетските аспекти на прпграмираоетп, вп
една рана фаза. Вп спрптивнп, дпкументите леснп мпже да се претвпрат вп „списпк на желби” и да не
сппдветствуваат на ппстпјнипт финансиски капацитет на државата.
Медуминистерската кппрдинација кпја е пптребна вп прпцеспт на прпграмираоетп е теснп ппврзана сп
пращаоетп на партнерствп, иакп самптп тпа пращаое е мнпгу ппщирпкп. Тпа ги вклушува сите
заинтересирани страни вп прпцеспт на прпграмираое, вклушителнп и регипните, екпнпмските сектпри и
спцијалните партнери. Минимална фпрма на партнерствп е кпнсултацијата, при кпја заинтересираните
страни гп даваат свпетп мислеое за прпграмскипт дпкумент, нп истп така щтп треба да се наппмене дека,
самп една кпнсултација, тещкп мпже да прпизведе вистинска сппственпст над дпкумент.
Интересна карактеристика на прпцеспт на прпграмираоетп вп некпи држави кандидатки за влез вп ЕУ е тпа
щтп тпј предизвикал ппщирпка и прпдплжена дебата за стратегиските пращаоа за иднипт развпј на
државата. Иакп на самипт ппшетпк прпграмираоетп претставува тещка задаша, следната генерација на
прпграмски дпкументи ќе се пптпира врз нпвпфпрмираната култура на партнерствп. Пвпзмпжуваоетп на
шувствп на сппственпст врз прпцеспт на прпграмираое е пд пспбена важнпст за нпвите држави шленки на
ЕУ.
Вклушенпста на пплитишарите пд самипт ппшетпк на прпцеспт на прпграмираое е истп така неппхпдна. Тие
мпраат да му дадат пплитишки припритет и статус на тпј прпцес, а и да гп ппддржат сп ресурси –
финансиски и шпвешки. Пд пгрпмна важнпст е наципналнипт развпен план (National Development Plan –
NDP), кпј се изгптвува какп дел пд прпцеспт на прпграмираое на ппмпщта пд ЕУ, да биде дпкумент кпј
нема да се смета за дпкумент изгптвен „самп заради еврпинтеграцијата”, туку да биде вистинска
наципнална прпграма кпја ќе спдржи мерки финансирани и пд самата држава.
Пращаоетп на изгптвуваое верпдпстпјни индикатпри за пптребите на прпграмираоетп пстанува гплем
прпблем и вп старите држави шленки, а се разбира дека истптп важи и за нпвите држави шленки на ЕУ. Вп
тие држави шестппати еднпставнп нема ппдатпци кпищтп би мпжеле да се искпристат за утврдуваое на
верпдпстпјни индикатпри за квантитативнп фпрмулираое на целите, заради щтп, пак, целите шестп се
фпрмулираат самп квалитативнп.
За успех вп прпцеспт на прпграмираое, државата има пптреба пд специфишни вещтини. Една група се
аналитишките вещтини, пднпснп станува збпр за вещтини за израбптка на SWOT анализи, спцип-екпнпмски
анализи, развпјни стратегии, ппказатели и тн., дпдека другата група се прпцесни вещтини за ппзнаваое на
самипт прпцес на прпграмираое. Ппкрај вещтини, прпграмираоетп има пптреба и пд внимателнп
дизајнирани алатки за спрпведуваое на прпекти. На самипт ппшетпк треба јаснп да се распределат
задашите. Секпј ушесник вп прпцесите на прпграмираое треба да има јасен мандат дпбиен пд субјектпт
кпјщтп гп претставува.
(3) Клушнптп пращаое вп фазата на спрпведуваое (implementation) е фпрмираоетп на имплементациски
тела (ИТ), кпи сe задплжени за спрпведуваое на прпграмите. Структурата на државната администрација вп
пдделна држава е мпщне знашајна при пдлушуваоетп какп ќе се спрпведуваат прпграмите кпи се
финансирани сп ЕУ фпндпвите. Вп некпи држави се применува централизиран мпдел, кпјщтп кпнцентрира
кплку щтп е мпжнп ппвеќе мерки и активнпсти вп пгранишен брпј на клушни државни институции. Тпј мпдел
има свпи преднпсти пд аспект на намалуваое на административните трпщпци, нп негпва најгплема
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слабпст, пак, е тпа щтп тие „малубрпјни институции“ шестппати се далеку пд специфишнипт кпнтекст на
пдделните прпекти кпи се спрпведуваат. Вп други држави се кпристи ппращирен пристап.
Еден прпблем кпјщтп ппстпел кај гплем брпј држави кандидатки за влез вп ЕУ е птсуствптп на јасна
дефиниција за делегираоетп на задаши и за линиите на известуваое меду државните пргани и
имплементациските тела. Друг клушен прпблем е ппврзан сп прпцесите на (јавни) набавки. Искуствптп на
некпи држави укажува дека набавките нпсат виспк ризик за имплементациските тела. Државите мпра да се
зафатат сп рещаваое на тпј прпблем преку впсппставуваое сппдветни структури и прпцедури кпи ќе
гарантираат ппшитуваое на сппдветнптп закпнпдавствп и правилата.
Имплементациските тела пбишнп се задплжени за дефинираое на кпнтекстпт и мерките и за изгптвуваое
на листите на прпекти. Тие се истп така задплжени и за задаши пд типпт на пценка, избпр (селекција) на
прпекти кпи ќе бидат финансирани сп средства пд ЕУ и мпнитпринг на нивнптп спрпведуваое. Најважните
алатки на имплементациските тела се листите на прпекти (project pipeline). Нашинпт на кпј се прганизирани
листите на прпекти вп гплема мера зависи пд типпт на прпектите. За инфраструктурни и екплпщки прпекти,
кпи вклушуваат гплеми инвестиции, листата на прпекти пбишнп гп следи пристаппт „пд гпре надплу”, при
щтп наципналнипт развпен план претставува „шадпр дпкумент“, кпј треба да е ппткрепен сп наципнални
стратегии за ппединешни инфраструктурни сектпри. Пвие листи на прпекти всущнпст се ппдгптвуваат тпгащ
кпга се ппдгптвуваат стратегиските дпкументи. За ппмали прпекти и прпграми, листата на пптенцијални
прпекти се спздава сп ппмпщ на пристаппт „пддплу нагпре”, пднпснп преку тендери, каде активнпстите на
пбезбедуваое публицитет и прпмпција се пресудни.
Врабптените вп имплементациските тела мпра да бидат ппремени сп алатки за ефективнп пценуваое и
ппдредуваое на предлпг прпектите сппред нивната припритетнпст. Мнпгу шестп, прпграмските дпкументи
веќе спдржат пдредени упатства за избпрпт на прпекти, нп тие мпра да бидат надппплнети сп алатки за
врщеое на екпнпмски и финансиски cost-benefit анализи, какп и за мереое на ефектите врз живптната
средина. Анализираоетп на прпектите е задаша кпја пдзема дпста време и бара искусен кадар. Искуствптп
ппкажува дека пдлушувашки фактпр за ппределуваое на кадрпвските пптреби е брпјпт на прпекти, а не
нивната гплемина. За да мпже ефективнп да се прпцесуираат дпставените предлпг прпекти, пптребнп е да
се израбптат јасни, еднпставни и леснпразбирливи фпрмулари за пријавуваое. Искуствптп на ппгплем брпј
пд нпвите држави шленки на ЕУ истптака ппкажува, дека нејасните тендерски ппстапки, вп кпмбинација сп
лпщп израбптени фпрмулари за пријавуваое, се шеста пришина за дпцнеое сп спрпведуваоетп на прпекти
и прпграми ппддржани сп ЕУ фпндпви.
(4) Фазата на пценка и мпнитпринг ги ппфаќа сите институции и тела, шпвешки ресурси и сите алатки кпи се
пптребни за финансиски и физишки мпнитпринг на прпграмите. Спрпведуваоетп на пваа фаза вппбишаенп
ппдразбира: (i) ппстпеое на пдредена прганизациска структура, вп прв ред фпрмираое на кпмитети за
мпнитпринг (КМ); (ii) бараоата за финансискп и физишкп известуваое пд страна на кприсниците на
прпектите; и (iii) сппдветен систем за пценуваое (евалуација).
Мпнитпрингпт пбишнп гп спшинуваат две групи алатки. Првата пбезбедува детален систем за известуваое
на крајните кприсници. Втпрата група ппфаќа инфпрмативни системи за мпнитпринг, базиран на
инфпрматишка технплпгија. Тие мпже да се базираат на еден централен мпдел наметнат пд гпре (пристап
„пд гпре надплу”) или на мпдел „пддплу нагпре” кпј заппшнува пд пперативнптп нивп.
Вп пднпс на пценките, искуствптп ппкажува дела за нив пбишнп се ангажираат независни приватни субјекти
преку дпгпвпри. „Ex-ante”, среднпрпшните и „ex-post” пценките се врщат врз пснпва на пписпт на рабптните
задаши щтп гп изгптвуваат кпмитетите за мпнитпринг, кпищтп гп утврдуваат и метпдпт за пценуваое кпј
треба да се кпристи. Упптребата на стандардизиран припд вп пценките претставува важнп пращаое, пред
сè за да мпже да се прават сппредби и да се пцени вкупнипт ефект пд интервенциите финансирани пд ЕУ.
(5) Вп сите стари и нпви држави шленки на ЕУ важнпста на финансискптп ракпвпдеое и кпнтрпла се има
знашителнп згплеменп вп текпт на изминатите некплку гпдини. Фпрмираоетп ппсебни институции за
плаќаое ИП (paying authorities - PA) е една пд ппследиците на тпј тренд. Функципнираоетп на ИП е мнпгу
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слишнп вп пдделни држави шленки на ЕУ, а најшестп ги ппфаќа следните задаши: (1) управуваое сп
плаќаоата пд фпндпвите; (2) дпставуваое на сертифицирани бараоа за исплати дп Еврппската кпмисија;
(3) пбезбедуваое на брзп дпбиваое на средствата пд ЕУ пд страна на крајните кприсници; и (4) ставаое на
распплагаое на деталната евиденција за плаќаоата. Сé ппгплемите бараоа вп пва ппле дпвеле дп гплем
ппраст на ппбарувашката за кадар сп сметкпвпдствени и ревизпрски вещтини.
Ппстпјат 3 клушни пращаоа за државите кандидатки за влез вп ЕУ вп пбласта на финансискптп ракпвпдеое
и кпнтрпла: (1) навременетп назнашуваое на ИП, бидејќи мнпгу рабпти треба да бидат заврщени пред да се
пвпзмпжи леснп спрпведуваое на системпт; (2) пбезбедуваоетп сппдветна струшнпст – и пд квантитативен
и пд квалитативен аспект – за спрпведуваое на квалитетнп финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла; и (3)
впведуваоетп на системи, прпцедури и други алатки кпи се пптребни за ефикаснп финансискп ракпвпдеое
и кпнтрпла. Искуствптп ппкажува дека, иакп тие пращаоа најшестп биле кпректнп предвидени, мнпгу
држави се имаат сппшенп сп дпцнеое и прппусти вп спрпведуваоетп. Пттука, клушнипт предизвик за
државите кандидатки за шленствп е да пбезбедат системите кпи се пптребни за финансискп ракпвпдеое и
кпнтрпла да бидат имплементирани кпректнп и навременп.

2. Апсорпцискиот капацитет на Република Македонија за искористување на ИПА
фондовите
Пва ппглавје се пднесува на анализата на апспрпцискипт капацитет на Република Македпнија за ефективнп
и ефикаснп искпристуваое на ЕУ фпндпвите. Тпа има два дела: првипт накраткп се задржува на перипдпт пред
инструментпт ИПА (пред 2007 гпдина), дпдека втприпт дел се пднесува на перипдпт пп впведуваоетп на ИПА (пд
2007 гпдина дп денес). Притпа е следена истата структура и тпшки на анализа какп и втприпт дел на претхпднптп
ппглавје.

2.1. Периодот пред ИПА (пред 2007)
Република Македпнија има дпгпвпрнп уредени пднпси сп Еврппската кпмисија ущте пд 1996 гпдина, кпга
бил пптпищана сппгпдба за ппмпщ пд прпграмата PHARE. Вп 1997 гпдина Македпнија пптпищала Сппгпдба за
спрабптка (Cooperation Agreement), кпја била важешка дп 2004 гпдина, какп и сппгпдби за текстил, кпј биле
важешки вп перипдпт пд 1998 дп 2003 гпдина. Спгласнп заклушпците на Загребскипт Самит пдржан вп нпември
2000 гпдина, пд април 2001 гпдина Македпнија стана првата држава пд регипнпт сп пптпищана Сппгпдба за
стабилизација и аспцијација (Stabilization and Association Agreement - SAA). Таа Сппгпдба е влезена на сила пд
месец април 2004 гпдина.
Вп перипдпт пд 1996 дп 2001 гпдина, ЕУ ѝ има дпделенп знашителна финансиска ппддрщка на Република
Македпнија низ разни прпграми, какп щтп се: ECHO, Obnova, PHARE, Прпграмата за реакција при неприлики и
какп ппддрщка на платнипт биланс. Вп перипдпт пд 2001 дп 2006 гпдина Република Македпнија има приманп
финансиска ппддрщка пд ЕУ вп рамки на прпграмата CARDS.
Главна институција на ЕУ за ракпвпдеое сп таа ппмпщ била Еврппската агенција за пбнпва EAR (European
Agency for Reconstruction - EAR). Таа била активна вп Македпнија пд 2002 дп 2008 гпдина нп, пред да ја преземе
пдгпвпрнпста за спрпведуваоетп на прпграмата CARDS, EAR ја имала пбврската за спрпведуваое на прпграмите
кпи биле активни ущте пд 1997 гпдина. EAR била релативнп ефикасна вп ракпвпдеоетп на ппддрщката. Вкупнптп
ппртфплип на финансиска ппддрщка пд ЕУ кпе гп има ракпвпденп EAR изнесува пкплу 326 милипни евра. Дп
крајпт на 2006 гпдина, над 80 прпценти пд тпј изнпс биле дпгпвпрени (кпнтрактирани) и над 70 прпценти биле
исплатени (види гп графикпнпт ппдплу) [M. Mrak и D. Tilev, 2008, стр. 43].
Искуствптп стекнатп преку прпграмираоетп и спрпведуваоетп на ЕУ фпндпвите вп Македпнија вп
перипдпт 2001 – 2006 гпдина ппспшува на следните лекции *извпр: истп, стр 44+, а натампщната анализа ќе
ппкаже кплку тие лекции биле навистина наушени:
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Финансискп ппртфплип за ппддрщка пд ЕУ ракпвпденп пд ЕАР

Успещнптп спрпведуваое на ппмпщта бара пдреденп нивп на флексибилнпст кпе е над стандардите на
администрацијата вп државата. Пптпшнп, вп текпт на спрпведуваоетп ппстпеле прпблеми сп апспрпцискипт
капацитет, бидејќи државните институции [на РМ] не биле ппремени сп сппдветен кадар, какп сппред
квалитетпт, така и сппред брпјнпста. Пттука, апспрпцискипт капацитет мпра да биде земен вп предвид при
прпграмираоетп на ппмпщта вп иднина, а дел пд средствата треба да биде наспшен кпн ппдпбруваое на
капацитетите на јавната администрација.







Огранишените бучетски средства за инвестиции или за ппкриваое на пперативните трпщпци и
недпвплнипт рабптен прпстпр за сместуваое на кадарпт и ппремата претставуваат тесни грла за ефикаснп
спрпведуваое на претпристапната ппмпщ. Пттука, прпграмираоетп, пд една страна, треба да ги земе вп
предвид недпстатпшните бучетски средства нп, пд друга страна, државата треба да алпцира знашителни
средства какп дппплнение на ппддрщката пд ЕУ.
Владата [на РМ] се сппшила сп пптещкптии при испплнуваоетп на пбврските вп пднпс на ангажираоетп
кадар, бучетски средства и заврщуваоетп на апрпксимацијата на легислативата, щтп требалп да се слуши
пред заппшнуваоетп на прпектите. Спздаваоетп на ппблиска сппственпст врз ппмпщта пд ЕУ е мнпгу
битнп за ефективнп спрпведуваое на ппддрщката. Неппхпднп е да се земат вп предвид пптребите на
државата (така какп щтп се наведени вп пднпсните наципнални дпкументи). Бараоата за кпфинансираое
треба да дпведуваат дп ппблиска сппственпст. Пплитишката вплја и дпнесуваоетп на кпхерентни пдлуки
за сметка на кприсниците е мнпгу битнп за надминуваое на прпблемите вп пбезбедуваоетп пдржливпст
вп фазата на спрпведуваоетп на претпристапната ппмпщ. Тие пращаоа треба да бидат пдгпвпрени за
време на прпграмираоетп и спрпведуваоетп и треба да бидат ппддржани сп редпвен дијалпг меду
пднпсните служби на Кпмисијата и крајните кприсници на средствата.
Кппрдинацијата на дпнатприте е пд гплема важнпст за избегнуваое на преклппуваое на ппддрщката.
Хармпнизацијата на правните инструменти вп разни сектпри не секпгащ претставувала лесна задаша.
Тесна хпризпнтална ппврзанпст (меду сектприте и заинтересираните страни) мпже да се ппстигне преку
унапредуваое на кппрдинацијата меду министерствата и нивните сппдветни сектпри.

Ппкрај тие лекции, вп прпдплжение се прикажани и заклушпците на анализата за кпристеоетп на
средствата пд прпграмата CARDS, кпја е спдржана вп најнпвипт Ппвеќегпдищен индикативен плански дпкумент
на РМ (ПИПД 2011-2013):
„Вп пднпс на финансиската ппддрщка пред активираоетп на ИПА, направена е анализа на ппддрщката на
Република Македпнија преку прпграмата CARDS за перипдпт 2000 – 2006 гпдина, сп ппсебен псврт на ... три
сектпри кпи примиле најгплем дел пд вкупнипт CARDS бучет. Таа анализа заклушува дека знашеоетп и влијаниетп
на ппддрщката се задпвплителни, нп ефикаснпста и ефективнпста треба да бидат ппдпбрени. Најслаба тпшка на
94

CARDS прпектите кпи се спрпведени вп државата [РМ] претставува нивната пдржливпст. Вклушуваотп на
кприсниците вп фазата на прпграмираое шестп беще недпвплнп, щтп вп некпи слушаи резултираще сп недпстатпк
на сппственпст, щтп истп така имаще пдрза врз пдржливпста на прпектите. Тпа щтп вп фазата на дизајнираое не
беще направена детална анализа на пптребите, резултираще сп дпцнеоа и двпјни интервенции вп фазата на
спрпведуваое.“ *Republic of Macedonia, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Multi-annual Indicative
Planning Document (MIPD 2011-2013), стр. 6+.

2.2. Периодот по 2007 година
Вп пднпс на финансиската ппддрщка пд ЕУ кпн Република Македпнија, перипдпт ппсле јануари 2007 гпдина
претставува перипд вп рамките на инструментпт за претпристапна ппддрщка ИПА (Instrument for Pre-Accession
Assistance - IPA). Вп таа смисла, бидејќи правилата за финансиската ппддрщка, а пттука и пращаоата за
апспрпцискипт капацитет, се еднакви сп пние кпи се пднесуваат на другите државите кандидатки за шленствп,
натампщната анализа на македпнскипт апспрпциски капацитет за искпристуваое на ЕУ фпндпвите е направена
следејќи ја структурата на елементите кпи беа претставени вп претхпднптп ппглавје на трудпт.
Вкупната финансиска ппддрщка вп рамките на ИПА инструментпт се канализира преку пет кпмппненти: (1)
Транзициска ппмпщ и градеое институции; (2) Прекугранишна спрабптка; (3) Регипнален развпј; (4) Развпј на
шпвешки ресурси; и (5) Рурален развпј. Бидејќи спгласнп прпектните услпви (ToR-пт) пвпј труд е замислен какп
анализа на ппщтите пращаоа за апспрпцискипт капацитет на Македпнија, пднпснп какп еден дел пд една серија
трудпви кпи се пднесуваат на прпдлабпшена анализа на апспрпцискипт капацитет на Република Македпнија вп
секпја пд наведените пет кпмппненти, анализата спдржана вп пвпј труд не навлегува вп пдделнп анализираое на
аспектите вп секпја кпмппнента. Истптп се пднесува и за изнпсите на дпсега алпцираните, дпгпвпрените и
исплатените изнпси на ИПА фпндпви, щтп е израбптенп сп анализите за секпја пд наведените пет кпмппненти.
Макроекономски апсорпциски капацитет
Веќе беще наведенп дека, сппред ппстпјната среднпрпшна финансиска перспектива на ЕУ (2007 – 2013),
гпрната граница за изнпспт на средства кпј една држава мпже да гп прими пд ЕУ за кпхезипни цели е фиксирана
на нивптп пд 4 прпценти пд БДП на пднпсната држава. Притпа, државите кандидати за шленствп никпгащ не биле
вп спстпјба да примат пд ЕУ финансиски средства приближнп еднакви на 4 прпценти пд нивнипт БДП.
Истптп се пднесува и за Република Македпнија. Ппдатпците кпи се претставени вп табелата ппдплу
ппкажуваат дека, бидејќи изнпспт на ИПА фпндпви кпи ѝ се распплпжливи на Македпнија за перипдпт пд 2007 дп
2013 гпдина има растешки тренд сп стапка кпја е ппвиспка пд стапката на ппраст на дпмащнипт БДП, уделпт на
тие средства вп пднпс на македпнскипт БДП расте, нп е далеку пд плафпнпт пд 4 прпценти. Сппред пвпј
параметар, Македпнија би мпжела да прими пд ЕУ решиси шетири пати ппвеќе средства вп име на претпристапна
ппмпщ.
2007
Дпстапни
фпндпви

2008

2009

2010

2011

2012

2012

58

70

82

92

98

105

117

БДП

5965

6720

6703

7057

7308

7737

n.a.

Удел на ИПА
фпндпви (%)

0,97

1,04

1,22

1,30

1,34

1,36

Извпр: за ИПА фпндпвите: G. van Bork, 2011; за македпнскипт БДП: www.finance.gov.mk.
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Финансиски апсорпциски капацитет
Стандардната стапка за наципналнп кпфинансираое на прпектите кпи се финансирани сп претпристапни
фпндпви изнесува пкплу 25 прпценти. Имајќи гп тпа вп предвид, ппдатпците кпи се претставени вп табелата кпја
следи ппкажуваат дека, дури и вп слушај акп вкупнипт изнпс на претпристапни фпндпви кпи ѝ се распплпжливи на
Република Македпнија е искпристен вп истата гпдина вп кпја средствата се распплпжливи (т.е. без земаое вп
предвид на правилптп n+2 или n+3), средствата за кпфинансираое на прпектите кпи се пптребни какп издатпк пд
бучетпт на Македпнија не би требалп да претставуваат реална прешка. Пвпј заклушпк мпже да биде извлешен
дури и без ппдетална анализа на пднпспт меду „фиксните“ и „флексибилните“ изнпси на јавни расхпди пд бучетпт
на РМ.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012

Пптребни фпндпви
за кпфинансираое
на ИПА прпкети

14.5

17.5

20.5

23

24.5

26.25

n.a.

Бучет на РМ (мил.
евра)

1995

2227

2097

2148

2230

n.a.

n.a.

Удел на максимум
пптребни ИПА
фпндпви за
кпфинансираое (%)

0.73

0.79

0.98

1.07

1.10

Извпр: за македпнскипт бучет: www.finance.gov.mk.
Правна рамка
Прилагпдуваоетп на наципналната правна рамка на Република Македпнија кпн EU acquis самптп пп себе
претставува услпв за шленствп, нп, истп така е факт дека искпристуваоетп на ЕУ фпндпвите е услпвенп сп целпснп
трансппнираое на ЕУ легислативата123. Пттука, прпизлегува дека и правната рамка претставува еден пд
спставните делпви на апспрпцискипт капацитет на државата за искпристуваое на ЕУ фпндпви.
Пд друга страна, вп кпнтекст на спздаваоетп ппгплем апспрпциски капацитет на Република Македпнија за
искпристуваое на ЕУ фпндпви мнпгу е важнп да се знае дека, иакп самптп пренесуваое на EU acquis вп пние
делпви кпи имаат влијание врз кпристеоетп на ЕУ фпндпвите претставува неппхпден, тпа не е и дпвплен услпв за
искпристуваоетп на тие средства. Прeнесуваоетп на сппдветната легислатива мпра да биде следенп и сп нејзинп
спрпведуваое. Вп таа смисла, најбитни пбласти пд наципналната правна рамка кпи се пспбенп знашајни за
искпристуваое на ЕУ фпндпвите се следните: (i) јавни набавки; (ii) државна ппмпщ; (iii) защтита на
кпнкуренцијата; (iv) финансиска кпнтрпла и ракпвпдеое; (v) защтита на живптната средина; и (vi) еднакви
мпжнпсти124.
Правната рамка за јавни набавки вп Република Македпнија е прпменета сп цел успгласуваое сп acquis, нп,
сèущте ппстпјат знашителни прпблеми ппврзани сп нејзинптп спрпведуваое. Бирптп за јавни набавки (БЈН) е
ппременп сп кадар и има впсппставенп ппсебни сектпри за IT и сметкпвпдствп. Тпа гп кппрдинира и надгледува
спрпведуваоетп на стратегијата за развпј на системпт на јавни набавки. Медутпа, една пд најгплемите прешки за
ппдпбрп спрпведуваое на правната рамка за јавни набавки е фактпт дека БЈН нема изврщна мпќ над субјектите –
приватни и/или јавни – кпи не ппстапуваат вп спгласнпст сп закпнските прпцедури и бараоа. Пттука, шест е
слушајпт на пткажуваое или пдлпжуваое на тендерските ппстапки, щтп спздава пдплгпвлекуваоа и
123

European Commission: On the Implementation of Commitments Undertaken by the Acceding Countries in the Context of Accession
Negotiations on Chapter 21 – Regional Policy and Coordination of Structural Instruments, Commission Staff Working Paper, Annex to the
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2003)433 final, Brussels, 16.07.2003, стр. 2.
124
Исто, стр. 2-3.
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неефикаснпст. Ппнатаму, при прганизираоетп на јавни набавки ппгплем брпј пд јавните (државните) институции
се сппшува сп прпблеми вп две пбласти: (i) ппдгптвуваоетп и спрпведуваоетп на тендерските ппстапки (пптпшнп,
при спецификацијата на технишките и другите карактеристики на пна щтп се набавува, при ппределуваоетп на
дплжината на перипдите на тендерираое и тн.), и (ii) кај ппдгптвуваоетп на гпдищнптп и ппвеќегпдищнптп
финансискп планираое и прпграмираое (ненавременп дпнесени планпви за јавни набавки, несигурнпст при
планираоетп на изнпспт на средства за јавни набавки и тн.). Најнпвипт Извещтај на Еврппската кпмисија за
напредпкпт на Република Македпнија заклушува дека: „Вп пбласта на јавните набавки е ппстигнат напредпк.
Закпнската рамка за кпнцесии и јавнп-приватни партнерства сèущте треба да се прилагпди сп acquis. Ппстапките
на јавни набавки се пптранспарентни и е ппдпбренп спрпведуваоетп на закпнпт, нп административните
капацитети на дпгпвпрните пргани е сèущте слаб. Услпвите за спрпведуваое на судските пдлуки се ппдпбрени.
Административнипт капацитет вп пбласта на спрпведуваоетп на судските пдлуки пстанува недпвплен.“ *2011 EC
Progress Report, стр. 36+.
И вп пбластите на закпнската рамка за защтита на кпнкуренцијата и државна ппмпщ спстпјбата не е мнпгу
разлишна. Закпнската рамка е прпменета сп цел успгласуваое сп acquis, медутпа нејзинптп спрпведуваое сега
станува пращаое за загриженпст. Ппследнипт извещтај на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република
Македпнија истакнува дека е ппстигнат пдпределен напредпк вп пбласта на защтитата на кпнкуренцијата, а и вп
пднпс на сппјуваоата (mergers) и државната ппмпщ ппстпи ппдпбруваое при спрпведуваоетп, нп пстануваат
прпблеми вп пднпс на картелите. Квалитетпт (издржанпста) на пдлуките вп пбласта на државната ппмпщ треба
да биде ппдпбрен. Кпмисијата за защтита на кпнкуренцијата нема сппдветни бучетски средства. Кадарпт е
сппдветен за ппкриваое на пращаоата ппврзани сп државната ппмпщ, нп е недпвплен вп антитрустпвската
пбласт и пбласта на сппјуваоата. [Извпр: истп, стр. 39].
Вп пбласта на финансиската кпнтрпла, ппщтп гпвпренп, спстпјбата е следната – Државнипт завпд за
ревизија ппдгптвува сплидни извещтаи, медутпа, негпвите извещтаи шестп, а пспбенп кпга пткриваат злпупптреби
кај јавните институции, се избегнуваат пд страна на спбраниетп и владата. Пвпј заклушпк е еднакпв и вп
Извещтајпт на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија пд 2011 гпдина, вп кпј се истакнува
дека: „Напредпкпт вп пбласта на државната финансиска кпнтрпла главнп се пднесува на присппспбуваоетп на
закпнската рамка. Пптребни се наппри за да се пбезбеди нејзинп спрпведуваое, пспбенп вп пднпс на
впсппставуваоетп на системите за финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла. Капацитетпт на Државнипт завпд за
ревизија е ппдпбрен; медутпа, негпвата независнпст сèущте треба да се зајакне вп уставпт. Негпвата спрабптка сп
спбраниетп пстанува загрижувашка.“
Щтп се пднесува дп закпнската рамка за защтита на живптната средина, истп какп и вп ппвеќе други
пбласти, направен е напредпк вп пренесуваоетп на acquis вп наципналнптп закпнпдавствп и вп ратификуваоетп
на мултилатералните спгпдби за защтита на живптната средина, медутпа пптребни за знашителни наппри при
спрпведуваоетп на таа закпнска рамка. Административнипт капацитет сèущте е мнпгу слаб и на централнп и на
лпкалнп нивп. Пптребнп е згплемуваое на инвестициите, пспбенп вп сектприте ракпвпдеое сп птпад и
впдпснабдуваое.
Вп целина, вп ппглед на закпнската рамка кпја е неппхпдна за ппдпбрп искпристуваое на ЕУ фпндпвите
истп така е неппхпднп да се има вп предвид следнипт заклушпк на ппследнипт Извещтај на Еврппската кпмисија
за напредпкпт на Република Македпнија, кпј јаснп ппкажува дека напредпкпт вп пваа пбласт вп ппследнп време
е ппдзапрен: „Вп пднпс на закпнската рамка, не е забележан напредпк. Пптребни се дппплнителни наппри, сп
цел спрпведуваое на пплитиката на кпхезија вп спгласнпст сп правилата и пплитиките на ЕУ, пспбенп кај сектпрпт
за защтита на живптната средина. Ппвеќегпдищнптп прпграмираое и бучетската флексибилнпст пстануваат
несппдветни. Ппдгптпвките вп пваа пбласт ппкажуваат умерен напредпк.“ [Извпр: истп, стр. 56].
Препораки: За да се направи закпнската рамка ппппгпдна за ефективнп искпристуваое на ЕУ фпндпвите,
државата треба: (i) да гп заврщи пренесуваоетп; (ii) да ги ппдпбри административните капацитети пптребни за
спрпведуваое на нпвптп закпнпдавствп, преку едукација на врабптените вп разлишни пбласти; и (iii) да гп
ппдпбри капацитетпт на судствптп, сп цел спрпведуваое на закпнската рамка вп пднпсните пбласти.
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Административен (институционален) капацитет за искористување на ЕУ фондови
Спсема разлишнп пд спстпјбата вп пднпс на макрпекпнпмскипт и финансискипт апспрпциски капацитет,
административнипт (институципналнипт) капацитет на Република Македпнија е мнпгу низпк и всущнпст
претставува битна пришина за вкупнипт низпк капацитет на државата за искпристуваое на ИПА фпндпвите. Пвпј
заклушпк (став) е пптврден преку напдите на Извещтајпт на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република
Македпнија пд 2011 гпдина [истп, стр. 56]:
„Кај институципналната рамка е забележан мал напредпк. Вп спгласнпст сп преппраките, направени се
пдредени прпмени вп системите на ракпвпдеое и кпнтрпла вп рамките на пперативните структури за ИПА
кпмппнентите III и IV, вклушителнп кај самппценуваоетп и кај ракпвпдеоетп сп ризикпт, какп и кај прпцедурите
за известуваое за неправилнпсти. Беа ппдгптвени наспки за впсппставуваое на децентрализиран систем на
спрпведуваое без 'ex-ante' кпнтрпли, кпи беа дпставени дп Еврппската кпмисија. Пптребни се дппплнителни
знашителни ппдпбруваоа сп цел ппдпбруваое на ефикаснпста на пперативните структури кај ИПА прпграмите за
регипнален развпј и развпј на шпвешките ресурси. Тпа вклушува надминуваое на недпстатпкпт на
медуминистерска спрабптка вп рамките на тие прпграми. Ппдгптпвките вп таа пбласт ппкажуваат умерен
напредпк.
Пдреден мал напредпк е направен вп пбласта на административнипт капацитет. Пд страна на сппдветните
ИПА институции, какп щтп се Наципналнипт фпнд, Централнптп пдделение за финансираое и склушуваое
дпгпвпри, линиските министерства и институциите кприсници кпи се дел пд пперативните структури, беа
ппдгптвени анализи за пптпваренпста сп рабптни задаши сп планпви за ангажираое кадар вп 2011 гпдина.
Пбуките се направени вп спгласнпст сп планпт за 2010 и 2011 гпдина. Недпстатпшнипт брпј на сппдветни струшни
лица гп загрпзи прпцеспт на набавки вп некплку прпграми; релевантните министерства сèущте треба да ппкажат
дека имаат целпсна сппственпст врз спрпведуваоетп на прпграмите. Пптребнп е натампщнптп гплемп
ппдпбруваое на административнипт капацитет на сите институции, сп цел извлекуваое на целпсната кприснпст
пд пбуките и ушеоетп преку рабпта кај сите ИПА кпмппненти. Административнипт капацитет на државата вп таа
пбласт пстанува недпвплен.“ Истипт извещтај вп прпдплжение спдржи ппдетална пценка на наведените
пращаоа.
Страна на ппбарувашката – капацитет за ппдгптпвка на прпекти
Страната на ппбарувашката на административнипт (институципналнипт) капацитет на државата за
искпристуваое на ЕУ фпндпви е пдредена сп капацитетпт за спздаваое на дпбра листа на прпекти (project
pipeline), кпја ќе спдржи дпвплен брпј на дпбрп израбптени и фпрмулирани прпектни ппнуди. Впсппставуваоетп
на сппдветна листа на прпекти е знашајнп, иакп тпа сèущте претставува самп дел пд раната фаза на живптнипт
циклус на прпектите.
Капацитетите на Македпнија за ппдгптвуваое на сеппфатни прпекти и, пттука, за спздаваое на сплидна
листа на прпекти кпи ќе бидат ппгпдни за финансираое, се релативнп слаби. Тпа се пднесува и за јавните и за
приватните институции. Истп какп и вп пднпс на брпјни други пращаоа вп ппследните гпдини, пращаоетп за
слабипт капацитет на РМ за генерираое прпекти не се дебатира јавнп, медутпа, решиси еднпгласен е ставпт дека
тесните грла вп пднпс на капацитетите за генерираое на прпекти знашителнп ја намалуваат сппспбнпста на
државата за искoристуваое на ЕУ фпндпвите, какп впрпшем и на средства пд други извпри.
Неппвплната спстпјба вп Македпнија вп пднпс на капацитетпт за ппдгптпвка на листа на прпекти е резултат
на некплку пришини:
 Кпристеоетп на јавни, па дури и на приватни фпндпви (финансиски средства), вп мнпгу
гплем брпј на слушаи не е услпвенп сп ппстпеоетп на дпбрп ппдгптвени прпектни предлпзи.
Затпа, ппстпи гплем недпстатпк на притиспк врз – или иницијатива за – израбптувашите на
прпекти за изгптвуваое и пправдуваое на прпекти.
 Пд државните (јавните) службеници и другите функципнери реткп се бара да ппдгптвуваат
прпекти вп рамките на нивните секпјдневни активнпсти, дпдека пправдуваоетп на
издржанпста и знашеоетп на предлпзите за јавни пплитики шестп се прави врз пснпва на
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двпсмислени и нејасни „пплитикантски“ критериуми. Вп ппследните гпдини спстпјбата вп
пваа смисла е ущте ппвеќе бизарна, сп пглед на фактпт дека предизбпрните (пплитишки)
прпграми на едната (пд двете) пплитишки партии кпи гп спшинуваат владинипт кабинет пд
2006 гпдина – а кпј пп избприте стануваат пфицијални владини (наципнални) развпјни
прпграми – се базираат на стптици прпекти125. Медутпа, тие прпекти ниту се дел на некпи
кпхерентни прпграмски дпкументи (кпи всущнпст и не ппстпјат), ниту пак се бара тие да
бидат реалнп пценети, дпбрп израбптени и сплиднп фпрмулирани. Тие се пправдуваат
исклушивп сп двпсмислени (нејасни) „пплитикантски“ критериуми и впппщтп немпже да се
сметаат какп листа на развпјни прпекти.
Ппдгптпвката на прпекти не претставува ниту единствена, а ниту пак пснпвна дејнпст вп ниту
една јавна институција вп Република Македпнија. Спздаваоетп на приватни (кпнсултантски)
фирми вп државата шиј прпфесипнален ангажман е ппдгптпвка на прпекти има релативнп
кратка истприја (10 дп 15 гпдини), а и тпа се пдвива вп амбиент (пазар) вп кпј целпснп
недпстасуваат впсппставени стандарди за реалнп мереое на квалитетпт на ушинпкпт; пттука,
настрана пд некплку дпмащни или странски фирми пд такпв вид кпи претставуваат
исклушпк, ќе ппмине дпста време дпдека се стигне дп спстпјбата на спзреанпст дп нивптп на
медунарпдните стандарди на квалитет на ппстпјните приватни кпнсултантски фирми вп
Македпнија.
И ппкрај брпјните пбразпвни институции дури и на универзитетскп нивп кпи пд непдамна се
впсппставени вп државата, неппхпдните вещтини за ппдгптпвка на прпекти шестп се
стекнуваат преку ушеое низ рабптеое, или преку дппплнителнп пбразпвание.

Препораки: За Република Македпнија е пд пгрпмна важнпст да заппшне сп систематскп рещаваое на
прпблемпт сп нискипт капацитет за ппдгптпвка на прпекти. Прв шекпр претставува целпснптп напущтаое на
ппстпјната пракса на злпупптреба на идејата за „прпекти“ и „набрпјуваое на прпекти“ какп пправдуваое за
пплитишка нпминација. Втпр аспект е целпснптп избегнуваое на „пплитикантските“ критериуми и мещаое какп
пснпва за пправдуваое на предлпг прпектите. Државата треба да заппшне сп спздаваое на сеппфатна листа на
прпекти преку два канали: (i) гплемите инвестиципни прпекти треба да се ппдгптвуваат централизиранп на
наципналнп нивп, бидејќи нивната ппдгптпвка бара ппвеќе време и ресурси; и (ii) ппмалите прпекти треба да се
ппдгптвуваат сппред пристаппт „пддплу нагпре“ и пд страна на заинтересираните ентитети на лпкалнп нивп. За
да се израбпти листа на прпекти неппхпднп е да се ппдпбрат прпфесипналните капацитети вп државата кпи се
сппспбни за ппдгптпвка на специфишни предлпг прпекти преку тренинг и специјализирана пбука. Сп цел
ппдпбруваое на капацитетите за генерираое прпекти, ЕУ има пбезбеденп знашителна технишка ппмпщ за
државите кандидати. На ппдплг рпк, вп пваа пбласт треба да се спздадат дпмащни капацитети.
Страна на ппнудата – капацитет за спрпведуваое на прпекти
Пвпј дел пд административнипт апспрпциски капацитет на Република Македпнија е пценет спгласнп петте
фази на живптнипт циклус на еден прпект, кпи се: (1) ракпвпдеое; (2) прпграмираое; (3) спрпведуваое; (4)
пценка и мпнитпринг; и (5) финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла.
1. Ракпвпдеое
Ракпвпднипт аспект на апспрпципнипт капацитет се пднесува на пращаоетп за институципналната
структура кпја пвпзмпжува ефикаснп искпристуваое на ЕУ фпндпвите, щтп всущнпст ја ппфаќа прганизацијата на
ракпвпдните и на ппсреднишките тела, нивнптп ппремуваое сп кадар, какп и на нашинпт на делегираоетп
рабптни задаши. Какп држава кандидат за шленствп пд 2005 гпдина, Република Македпнија има пристап дп сите
пет кпмппненти на ИПА ущте пд 2007 гпдина. Сп цел изградба на Децентрализиран систем за имплементација,
владата на РМ врщи именуваое (назнашуваое) на кпмпетентни тела и владини пргани сп надлежнпсти ппврзани
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сп структурните кпмппненти на ИПА. Дпсега Македпнија гп има децентрализиранп ракпвпдеоетп сп ИПА
фпндпвите кај сите кпмппненти, псвен кај кпмппнентата II. Медутпа, тпа не знаши дека прпцеспт на акредитација е
спрпведен на лесен нашин126. Заради испплнуваое на услпвите за делегираое на ракпвпдните пвластуваоа пд
страна на Еврппската кпмисија, Република Македпнија ги има фпрмиранп и/или именуванп следните тела и
ракпвпдни лица: (i) Наципнален ИПА кппрдинатпр (National IPA Co-ordinator - NIPAC); (ii) Службеник пвластен за
акредитираое (Competent Accrediting Officer - CAO); (iii) Наципнален службеник за пвластуваое (National
Authorising Officer - NAO); (iv) Наципнален фпнд (National Fund - NF); (v) Прпграмски службеници за пвластуваое
(Programme Authorising Officers - PAO); (vi) Централнптп пдделение за финансираое и склушуваое дпгпвпри
(Central Finance and Contracting Department – CFCD); (vii) Стратегиски кппрдинатпр (Strategic Co-ordinator); (viii)
Ппвиспки службеници за прпграмираое (Senior Programming Officers - SPOs); (ix) Пперативни структури (Operating
Structures); (x) Сектпрски кпмитети за мпнитпринг (Sectoral Monitoring Committees - SMCs); (xi) Ревизпрскп телп
(Audit Authority). Прилпжената слика гп ппкажува целпкупнипт систем за спрпведуваое на ИПА. [Извпр: M. Mrak,
D. Tilev, 2008, стр. 48].
Настрана пд спздаваоетп на нпви институции и именуваоетп на ракпвпдни лица, квалитетпт на
ракпвпдеоетп вп смисла на апспрпцискипт капацитет за искпристуваое на ЕУ фпндпвите е ущте ппвеќе зависен
пд спстпјбата и нашинпт на надградуваое на квалитетпт на јавната (државната) администрација. Вп таа смисла,
пценката на квалитетпт на шпвекипт капитал ангажиран вп администрацијата на Република Македпнија ппкажува
слабпсти заради следните пришини:
 Практиките на регрутираое кадар вп државната администрација се несппдветни; пп правилп, врвните
ракпвпдни места се пппплнуваат сп кандидати кпи имаат пплитишка ппзадина или партиски активисти
кпи не ппседуваат сппдветни вещтини за ракпвпдеое, а истптп мнпгу шестп се пднесува и за другипт
кадар; таквата практика е ппследица и на пплитиката на ппзитивна дискриминација вп пднпс на
малцинствата, кпја се применува какп пбврска прпизлезена пд Пхридскипт рамкпвен дпгпвпр.
 Какп ппследица на тпа, вп ппследните гпдини вп Македпнија шеста практика претставува ппјавата на
напущтаое на рабптните места пд страна на „старите“ и „пплитишки неппдпбните“ а сепак искусни
државни службеници, кпи имаат ппминатп разнпвидни пбуки; истите практики, еднпвременп, наместп
да впдат кпн намалуваое, резултираат сп згплемен брпј на државни службеници, бидејќи испразнетите
рабптни места се пппплнуваат сп ппвеќе нпви врабптени пткплку щтп е пптребнп; Вп Македпнија шестп
– нп не и јавнп – се збпрува за државни службеници кпи се врабптени, а кпи дури не пдат редпвнп на
рабпта.
 Практиките на унапредуваое, пп правилп, се врщат сп фавпризираое на пријателски „врски“, шленствп вп
пплитишките партии и тн.
 Истп така, ппстпи недпвплна пбука и редпвнп дпквалификуваое на државната администрација.
Анализите кпи се спдржани вп најнпвипт Ппвеќегпдищен индикативен плански дпкумент на РМ (ПИПД
2011-2013) и вп Извещтајпт на Еврппската кпмисија за напредпкпт на Република Македпнија пд 2011 гпдина ги
ппдвлекуваат следните пращаоа ппврзани сп рефпрмата на државната администрација вп Македпнија (самата
таа рефпрма претставува клушен припритет вп рамките на Пристапнптп партнерствп (Accession Partnership):




Пдгпвпрнпста за пперативнп ракпвпдеое сп целпкупната државна администрација е пренесена врз
„нпвптп“ Министерствп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација, дпдека Агенцијата за државни
службеници е претвпрена вп Административна агенција кпја има пдгпвпрнпст самп за надгледуваое;
вп целина, нпвата институципнална ппставенпст пбезбедува дпбра ппшетна пснпва за придвижуваое
на рефпрмата на државната администрација, иакп бучетскипт, прпстпрнипт и административнипт
капацитет на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација се недпвплни;
Закпнпт за државни службеници беще прпменет сп цел впведуваое на нпви правила за избпр на нпви
врабптени и нивнп унапредуваое; медутпа, тие измени се недпвплни за пбезбедуваое стратещки
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рещенија за сите ппстпјни предизвици. Правната рамка за државната и јавната администрација
пстанува расцепкана, сп щтп на пдделни институции им пвпзмпжува разлишна регулиранпст,
вклушителнп и вп дпменпт на утврдуваоетп на платите. Пстануваат пснпвните недпстатпци, пспбенп
вп пднпс на правилата за избпр, пценуваое и унапредуваое, именуваоетп на виспки функципнери и
птпущтаоетп пд рабпта. За вградуваое на принципите на транспарентнпст, апплитишнпст, избпр
базиран на квалитет и сппдветнп унапредуваое, неппхпднп е натампщнп ппдпбруваое на клушните
закпни пд пваа пбласт;
Иакп владата презема шекпри за рещаваое на прпблемпт сп гплемипт брпј на привременп
врабптените лица, гплем брпј на пращаоа пстануваат птвпрени. Вп извещтајнипт перипд еден дел пд
привременп врабптените лица дпбиле трајни рабптни места, нп дпбар дел пд рабптните места сé
ущте пстануваат да бидат пппплнети сп привременп врабптени лица; и ппкрај бараоата, властите не
пбезбедија пфицијални ппдатпци за пвие пращаоа. Вп пдреден брпј на слушаи беще забележан
недпстатпк на кпнзистентнпст вп применуваоетп на бараоата за пбразпвание или искуствп при
врабптуваоетп; се шини дека некпи пд бараоата биле прилагпдувани за пдделни кандидати. На
слишен нашин, ппстапките при врабптуваоетп на нпв кадар на привремена рабпта вп гплем брпј
слушаи не сппдветствуваще на прпцедурите спгласнп закпните. Наспбираоетп на таквите примери
предизвикува серипзна загриженпст дека принциппт на избпр базиран на квалитет и апплитишнпст не
се следи дпследнп.
Системпт за ппределуваое на платите на државната администрација пстанува расцепкан, сп щтп
влијае негативнп врз единствптп и мпбилнпста на државната и јавната администрација. Практиката на
плаќаое на паущалнп ппределени издатпци на јавни службеници за пдрабптуваоетп на пдредени
рабптни задаши кпи се ппврзани сп нивнптп рабптнп местп и ппнатаму се спрпведува на
нетранспарентен нашин и без сппдветна пправданпст.
Вп перипдпт пд февруари 2011 гпдина, спгласнп принциппт на правишна застапенпст, пкплу 1,600
државни службеници пд немнпзинските заедници биле врабптени вп државна служба. Медутпа,
прпдплжува трендпт на избпр на луде пд тие заедници врз квантитативна пснпва, без пглед на
вистинските пптреби на институциите. Таа практика укажува на недпвплнптп нивп на кппрдиниранпст
вп пднпс на пращаоетп за правишна застапенпст меду Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и
администрација и Секретаријатпт за спрпведуваое на Пхридскипт рамкпвен дпгпвпр. Избпрпт
прпдплжува да биде ранлив заради прегплемп пплитишкп влијание.

2. Прпграмираое (капацитет за израбптка на стратегиски среднп и дплгпрпшни развпјни планпви)
Сппспбнпста за израбптка на сппфатни и детални среднп и дплгпрпшни развпјни планпви и прпграми (т.е.
екпнпмскптп прпграмираое) е критишна за развпјпт на една држава и, вп тпј кпнтекст, истп така е мнпгу знашајна
за искпристуваоетп на ЕУ фпндпвите. Какп щтп беще претхпднп наведенп, финансиската ппддрщка пд ЕУ се
канализира врз пснпва на прпграмски дпкументи.
Среднпрпшнптп екпнпмскп прпграмираое вп Република Македпнија има релативнп кратка истприја. На
ппшетпкпт на транзицијата впдеоетп на пплитиката вп државата билп базиранп пред сé на ad hoc мерки. Какп
ппследица на тпа, ппстпелп птсуствп на ппбарувашка за прпграмираое. А заради таквата прпдплжена практика,
пак, вп државата не биле развиени сплидни вещтини за прпграмираое. Пд друга страна, медутпа, на ппшетпкпт на
претхпдната деценија се пшекуваще дека ќе дпјде дп ппстепен ппраст на ппбарувашката за пбјективнп и
кпхерентнп спветуваое при впдеоетп на екпнпмската пплитика вп Република Македпнија, најмалку заради две
пришини. Првп, државата се напдаще на ппшетпкпт на преминпт кпн една фаза вп кпја напприте за стабилизација
требале да бидат надппплнети сп кпнзистентни мерки на пплитиката кпи биле неппхпдни за кпнсплидираое на
екпнпмската стабилнпст и за забрзуваое на екпнпмскипт ппраст. Втпрп, се пшекуваще дека државата ќе направи
пзбилнп придвижуваое вп прпцеспт на приклушуваое кпн ЕУ, заради щтп требаще да дпјде дп ппраст на
знашеоетп на прпграмираоетп за ефикаснп искпристуваое на ЕУ фпндпвите.
Медутпа, слушуваоата вп ппследните гпдини ппкажаа дека тие пшекуваоа биле нереални. Иманп, вп
мпментпт, Република Македпнија практишнп нема наципнален развпен план НРП (National Development Plan –
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NDP), пднпснп, пфицијалнп ппстпи еден застарен дпкумент кпј служи какп такпв план. Првипт НРП на Македпнија
биз израбптен вп првата пплпвина на 2006 гпдина нп, сп прпмената на пплитишките партии кпи ја спшинувале
владата, щтп се слуши вп септември истата гпдина, и бидејќи тпј план не ги спдржеще предизбпрните ветуваоа на
партиите кпи ја псвпиле власта, беще пдлушенп тпј дпкумент да биде птфрлен и да се пристапи кпн израбптка на
нпв такпв дпкумент. Нпвипт НРП, наслпвен какп „Македпнија – Наципнален развпен план 2008-2013 (рабптна
верзија)“, бил ппдгптвен и ппставен на web-страницата на владата сé дп 2010 гпдина, кпга е птстранет и дп денес
не е заменет сп нпв. Тпј дпкумент сéущте фпрмалнп служи какп НРП, нп пценката спдржана вп најнпвипт
Ппвеќегпдищен индикативен плански дпкумент (ПИПД 2011-2013) ппспшува дека: „пптребен е нпв НРП, сп цел да
се дпбие целпсна развпјна стратегија кпја ќе пвпзмпжи сппдветнп искпристуваое на сектпрските стратегии
(Наципналната стратегија за развпј на МСП, Стратегија за индустриската пплитика, Наципналната прпграма за
истражуваое на пазарпт, Наципналната стратегија за истражуваое и инпвации и тн.), кпи пак мпже да се сметаат
за сппдветна дпмащнп-израбптена рамка на пплитиката, и така да се заппшне придвижуваоетп кпн ппдпбрп
наспшена ппддрщка пд ЕУ.“
Следен мнпгу знашаен прпграмски дпкумент за искпристуваое на ЕУ фпндпвите е Ппвеќегпдищнипт
индикативен плански дпкумент (ПИПД). Дпсега Еврппската кпмисија има усвпенп 4 ПИПД-а за Република
Македпнија, кпи се пднесуваат на перипдите 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011 и 2011-2013. Настрана пд тие
дпкументи, вп државата ппстпи и гплем брпј на други прпграмски (стратегиски) дпкументи, какп на пример:
Наципнална прпграма за прифаќаое на Acquis, какп клушен наципнален дпкумент кпј ги пдразува главните
припритети вп прпцеспт на интегрираоетп вп ЕУ; Стратегија за рефпрма на јавната администрација (2010-15);
Стратегија за рефпрма на кривишнптп закпнпдавствп (2007-11); Наципнален акциски план за спрпведуваое на
рефпрмите вп пенитенцијарнипт систем (2009-14); ревидирана Наципнална стратегија за врабптуваое;
Наципнална трансппртна стратегија (2007-17); Наципнална стратегија за земјпделствп и рурален развпј (2007-13);
Наципнална стратегија за пдржлив развпј (2008-30); Наципнална стратегија за намалуваое на сирпмащтијата и
спцијалнп вклушуваое (2010-20); Наципнална стратегија за развпј на МСП (2011-13); и Наципнална стратегија за
инвестиции вп защтита на живптната средина (2009-13).
Самипт брпј на наципнални стратегии и прпграмски дпкументи мпже да укажува дека прпграмираоетп вп
Македпнија е сплиднп напреднатп, медутпа, анализата спдржана вп ПИПД 2011-2013 ппспшува дека: „ ... вп пднпс
на лпгиката на интервенцијата сп ппддрщката, заклушпкпт е дека целите вп стратегиските прпграмски дпкументи
не спдржат јасни припритети ппткрепени сп мерливи индикатпри за ушинпкпт. Ппнатаму, прпцеспт на избпр на
прпекти не е секпгащ ппткрепен сп пбјективен нашин за ппределуваое на најзнашајните и трпщкпвнп-издржаните
прпектни ппнуди. Вп целина, направените интервенции биле сппдветни за пстваруваое на планираните исхпди и
нивнипт придпнес за пстваруваое на прпграмираните цели вп ппщта смисла се смета какп ппзитивен и
сппдветнп секвенципниран, нп не и недпвплнп припритизиран.“ [Извпр: MIPD 2011-2013, стр. 6]. Пптпа, „ ...
пптребна е ппддрщка за ппдпбрп и ппкппрдиниранп планираое и прпграмираое на финансиската ппддрщка пд
ЕУ. Кпнкретнп, стана јаснп дека сектпрскипт пристап, и ппкрај негпвата ппщта слпженпст, ќе гп згплеми
квалитетпт на финансиската ппддрщка пд ЕУ и ќе гп згплеми нејзинптп влијание вп државата. . . . Заради
гплемипт брпј на пбласти кпи пстануваат неппспшени вп рамките на Наципналната прпграма за прифаќаое на
Acquis и Пристапнптп партнерствп, пвпј ПИПД сéущте ппкрива гплем брпј на пбласти. Медутпа, направен е и
наппр за ппстигнуваое на ппгплема специфишнпст и фпкусиранпст на припритетите, а не за еднпставнп
вклушуваое на пбластите каде кпнкретната прпектна ппддрщка мпже најлеснп да биде материјализирана вп
наредните гпдини, сп щтп е избегнат пристаппт на еднпставнп наредуваое на сите изгледни рефпрмски
пптреби.“ [Извпр: MIPD 2011-2013, стр. 7].
Знашаен дел пд прпцеспт на прпграмираое се пднесува на капацитетпт за вклушуваое на партнерства.
Медутпа, при ппдгптвуваоетп на прпграмските дпкументи вп Република Македпнија не се вклушуваат разлишните
страни (субјекти) кпи имаат сппствени интереси вп пдредена пбласт. Тпа неизбежнп впди кпн недпстатпк на
сппственпст врз прпграмите, щтп мнпгу шестп претставува типишна карактеристика за Македпнија. Самипт
кпнцепт на партнерствп („партнеринг“) меду разнпрпдните – јавен, приватен, градански – сектпри вп ппщтествптп
е мнпгу малку ппзнат, затпа и реткпприменуван, какп на централнп, така и на лпкалнп нивп, а пспбенп на
фпрмален нашин. Именп, „Пбезбедуваоетп на активнп ушествп на граданскптп ппщтествп вп прпцеспт на
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дпнесуваое пдлуки претставува клушна цел ппределена сп Пристапнптп партнерствп. Иакп вп државата ппстпи
дп ппределен степен вклушуваое на граданските (невладините) прганизации при ппределуваоетп на мерките на
пплитиката и при пищуваоетп нпви закпни, сéущте ппстпи гплем прпстпр за ппдпбруваое на спрпведуваоетп на
стратегијата и акципнипт план на владата за спрабптка сп граданските прганизации.“ [Извпр, истп, стр. 16].
Следен битен елемент на прпграмираоетп е медуминистерската кппрдинација, а пдгпвпрнпста за тпа и
припада на владата. Сепак, неппстпеоетп на целпсна и сеппфатна медуминистерска кппрдинација, ущте ппвеќе
на сппдветна медуминистерска кпмуникација вп Република Македпнија, претставува шестп дебатиранп пращаое,
вп смисла на една пд битните алки (или неизбежните пптреби) кпи недпстасуваат вп рабптеоетп на владата.
Преппраки: Вп Република Македпнија ппстпи ургетна пптреба пд заппшнуваое на рещаваое на
прпблемите ппврзани сп среднпрпшнптп екпнпмскп прпграмираое какп дел на систематската анализа на
пплитиката. Искуствата на државите кандидатки за шленствп вп ЕУ ппкажуваат дека недпстатпкпт или
несппдветнпста на капацитетите вп таа пбласт претставувале гплема прешка не самп за искпристуваоетп на ЕУ
фпндпвите, туку и за ракпвпдеоетп сп нивнипт екпнпмски и спцијален напредпк.
Ппстпјат некплку ппции за спздаваое на капацитети кпи ќе бидат сппспбни за генерираое на среднп и
дплгпрпшни развпјни планпви. На кратпк рпк, рещение претставува кпмбинацијата на странска експертиза сп
ппстпјните дпмащни капацитети, кпи мпжат да бидат унапредени преку пбразпвание и тренинг на пдредена
група ппмлади прпфесипналци. На ппдплг рпк, медутпа, за пдрабптуваое на таа задаша треба да се впсппстави
пппдржлива институципнална рамка. Треба да се направи прпценка дали таквата рамка мпже да се базира на
една ппстпјна јавна институција шии капацитети ќе бидат сппдветнп унапредени, или е пптребнп спздаваое на
целпснп нпва институција кпја ќе ја пбавува таа задаша.
Мнпгу важен дел пд вкупнипт прпцес на екпнпмскп прпграмираое е финансискптп прпграмираое. Пд
најгплема важнпст е да се ппстигне среднпрпшнптп фискалнп планираое, а вп негпвите рамки и импликациите
врз дпмащнптп кпфинансираое на прпектите ппддржани пд ЕУ, да претставува спставен дел на вкупнптп
екпнпмскп планираое ущте пд самипт негпв ппшетпк. Вп спрптивнп, прпграмите и прпектите ќе бидат
ппдгптвувани без јаснп спзнание на финансискипт капацитет на државата. Непдамнещните рефпрми вп пбласта
на ракпвпдеоетп сп јавните трпщпци се на линија сп впведуваоетп на систем на бучетираое базиран на
ушинпкпт (performance-based budgeting system) кпј, меду пстанатптп, бара знаеое за екпнпмскп прпграмираое.
Пттука, рефпрмскипт прпцес ќе спздаде притиспци врз државните службеници да стекнуваат знаеоа кпи се
пптребни за прпграмираое. Ппстпјат прпграми за тренинг и пбука на ракпвпдителите пд среднп нивп вп јавните
(државните) институции, нп ним треба да им се даде ппгплемп знашеое и тие треба да станат дпстапни на
ппщирпка пппулација на државни службеници. Истп така е пптребнп и спздаваое на други мпжнпсти за тренинг
и пбука.
Следнп пращаое ппврзанп сп екпнпмскптп прпграмираое е кпристеоетп на партнерства. Треба да се
направат знашителни наппри за да се заппшне спздаваое на култура на партнерства меду разлишните ентитети на
наципналнп, регипналнп и лпкалнп нивп. Партнерствата се пптребни заради пбезбедуваое сппственпст врз
прпектите кпи ќе бидат спрпведени. Пттука, пптребнп е згплемуваое на свеста и знаеоетп кај државните
институции, пд една страна, нп и кај приватнипт и граданскипт сектпр, пд друга страна, за разлишните пблици на
партнерства кпи се пспбенп битни вп фазата на прпграмираое.
Трет дел кпј е ппврзан сп екпнпмскптп прпграмираое е медуминистерската кппрдинација. Вп таа смисла,
пптребнп е рещаваое на две пращаоа: (i) впсппставуваое на структури кпи пбезбедуваат медуминистерска
кппрдинација; и (ii) ппдигнуваое на свеста на ракпвпдните и пстанатите државни службеници за пптребата пд
такпв вид на спрабптка.
3. Спрпведуваое
Искуствата на шленките на ЕУ вп нивнипт претпристапен перипд укажуваат на прпблеми вп спрпведуваоетп
на прпектите пп нивнптп пдпбруваое, па затпа и таа фаза бара ппсебнп внимание пд страна на наципналните
власти.
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Спрптивнп на ракпвпдеоетп и прпграмираоетп на ЕУ фпндпвите, каде улпгата на македпнските ентитети
вп претпристапнипт перипд е сепак пгранишена, при спрпведуваоетп на прпектите лпкалните институции имаат
мнпгу ппгплема улпга. Лпкалните субјекти кпи се вклушени вп спрпведуваоетп на прпектите не се самп јавни
(државни) институции, на централнп или лпкалнп нивп, туку истп така приватни фирми, НВП и тн.
Спрпведуваоетп на прпекти, а вп таа смисла истп така и стандардните пперативни дплжнпсти (ингеренции)
на владата на Република Македпнија, им се делегирани на имплементациските тела и на јавни (реткп и
приватни) интермедиерни тела. Вп щирпка смисла на збпрпт, министерствата за пргани дпнпсители на пдлуки
(пплитики), дпдека разнпрпдните агенции и друг вид на интермедиерни институции се пргани спрпведуваши на
пдлуките (пплитиките). Пднпсите на субпрдиниранпст меду ракпвпдните и имплементациските тела е јасна, нп
сепак самата пп себе не претставува гаранција за успещнп спрпведуваое на прпектите финансирани пд ЕУ.
Щтп се пднесува дп квалитетпт на шпвешките ресурси вп имплементациските тела вп Република
Македпнија, важат ппмалку или ппвеќе истите карактеристики кпи беа претхпднп претставени (какп дел вп
текстпт кпј се пднесува на ракпвпдеоетп сп прпекти).
Вистинска грижа вп пднпс на хиерархијата вп државната администрација вп Република Македпнија
претставува квалитетпт на административните системи и алатки кпи се применуваат при спрпведуваоетп на
прпектите. Шестп недпстасуваат разните видпви на впдиши, прирашници, впсппставени системи на пперативнп
рабптеое, фпрмулари и други слишни ппмагала сп кпи се згплемува ефективнпста вп функципнираоетп на
административнипт систем. Тпа спздава ранливпст и кај ракпвпдните и кај имплементациските тела вп
Македпнија пд прпмени или птпущтаое на квалификуванипт кадар и експпниранпст кпн мпжнпсти за
злпупптреба.
Препораки: Ппстпи гплем брпј на разлишни активнпсти кпи треба да бидат преземени вп Република
Македпнија сп цел унапредуваое на капацитетите за спрпведуваое на прпекти, преку зајакнуваое на ппстпјните
институции и/или спздаваое на нпви институции. Зајакнуваоетп на капацитетите за спрпведуваое, вп пснпва, се
спстпи пд два дела. Првипт вклушува регрутираое на квалификуван и искусен нпв кадар и пбука на ппстпјнпт
кадар вп сите релевантни тела. Втприпт дел вклушува спздаваое на виспкп квалитетни административни системи
и алатки, вклушителнп и нпви инструменти, метпди, впдиши, прирашници, пищани рабптни прпцедури, фпрмулари
и тн., наменети за ппдпбруваое на ефективнпста вп функципнираоетп на администраивнипт систем.
4. Оценка и мпнитпринг
Какп дел пд живптнипт циклус на прпектите, пднпснп какп дел пд спрпведуваоетп на редпвните
задплженија на државните институции вп Македпнија, пценуваоетп и мпнитпрингпт на спрпведуваоетп на
прпектите се напда на ппшетен стадиум на развиенпст. Тие активнпсти шестп решиси и не се пратктикуваат, а
недпстатпкпт на сплидни инфпрмациски системи за мпнитпринг е пшигледен. Една пценка на пвпј аспект
ппспшува дека: „Какп щтп е ппдвлешенп вп Пристапнптп партнерствп, ппстпјните институципнални структури и
административни капацитети вп пбластите на прпграмираое, ппдгптпвка на прпекти, мпнитпринг, пценуваое и
финасискп ракпвпдеое и кпнтрпла треба да бидат унапредени. Сп тпа ќе се згплеми капацитетпт на
министерствата за спрпведуваое на кпхезипната пплитика на ЕУ.“ *Извпр, истп, стр.14+.
Препораки: Впсппставуваоетп на функципнален мпнитпринг систем кпј ппфаќа (i) ппределуваое на
ппдатпците и ппказателите кпи треба да бидат спбирани; и (ii) пбука на кприсниците. Пва вклушува и израбптката
на кпмпјутеризиран мпнитпринг систем за спбираое на сите финансиски ппдатпци
5. Финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла
Вп пднпс на распплпжливпста и квалитетпт на дпмащните шпвешки ресурси сп ракпвпдни и ревизпрски
вещтини пшигледнп е дека спстпјбата е ппдпбрена вп текпт на ппследната деценија, нп вкупната залиха на
експерти пп финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла е недпвплна, а вп некпи слушаи нивните вещтини сéущте не се
спсема сппредливи сп медунарпдните стандарди. Именп: „Вп пднпс на финансискптп ракпвпдеое, ракпвпдната
пдгпвпрнпст сéущте не е ппврзана сп јавната интерна финансиска кпнтрпла. Вп извещтаите на Државнипт завпд
за ревизија и ппнатаму се истакнува ппределен брпј на недпстатпци вп пднпс на примената на стандардите на
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интерна финансиска кпнтрпла, на правилата за јавни набавки и на пплитиките вп пднпс на шпвешките ресурси.
Квалитетпт на стратещкптп планираое вп централните и лпкалните институции е недпвплен и сéущте е пгранишен
на бучетскп планираое. Генералнипт секретаријат на владата не практикува ефективна улпга на
административнп ракпвпдеое. Пценката на влијаниетп на регулативата (regulatory impact assessment) не се
применува систематишнп.“ *2011 EC Progress Report, p. 10-11].
Препораки: Финансискптп ракпвпдеое и кпнтрпла претставува ущте една пбласт на активнпсти кпи вп
Република Македпнија треба да бидат знашителнп унапредени. Слишнп на претхпднп кажанптп, кприснп е да се
изгради систем на финансискп ракпвпдеое и кпнтрпла вп тесна кппрдинација сп надградбата на
институципналните аранжмани вп другите пбласти на прпектнипт циклус.
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