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Краток аналитички преглед на работењето на 

Националната оперативна структура 

Активности на ниво на програмата 

• Оперативната структура за управување 

со територијалната соработка во рамките 

на Министерството за локална самоупра-

ва како назначено тело задолжено за 

координација на Програмата во Републи-

ка Северна Македонија заедно со другите 

надлежности и одговорности продолжи 

со координирање на назначувањето на 

контролори од прво ниво на партнерите 

од ИПА-проектот во земја. Табелата 

прикажана овде, ги илустрира постигна-

тите резултати и административни про-

цеси и услуги на Националната оператив-

на структура до денес. Како резултат на 

процесите за управување со верифика-

циии, националното кофинансирање од 

15% е исплатена на сите корисници на 

IPA кои поднесоа барање соодветно и 

согласно  правилникот за постапка опи-

шан во Системот за управување и 

контрола (МЦС), основен документ во употреба во програмата кој се применува за сите актери 

вклучени на ниво на програмата и на ниво на проекти. Во оваа насока, барањата за 

кофинансирање за плаќање што беа доставени од корисниците на ИПА до денес беа 

обработени и платени навремено.  Следната табела ги илустрира податоците за соодветниот 

период во рамките на програмата до денес. 

• Во зависност од сериозноста на влијанието на КОВИД-19 на меѓународно ниво, условите за 

избувнување во земјата - вклучително и оние кои се прераснуваат на ниво на пандемија, 

очигледно влијаеа на сите аспекти од секој-

дневниот живот сериозно влијаејќи и на 

активностите во програмата, а особено на 

комуникацискиот план и стратегијата за нејзино 

спроведување во целина. Заради намалувањето 

на влијанието на условите врз секојдневните 

активности во Министерството за локална само-

управа, и поради условите со епидемијата од 

КОВИД-19, беа утврдени нивоата на ризици на 

работните места, за кои управителот на Националното тело утврди соодветни заштитни мерки 

кои се спроведуваат до денес. Упатствата за спроведување од советите на Управувачкото и на 

Националното тело на Програмата станаа задолжителни за сите учесници вклучени во 

програмата. 
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Активностите за техничка поддршка 

Во согласност со одлуката од 20-та напишана постапка на Заеднички Комитет за следење на 

Програмата (ЈМС)  за одобрување на барањето за измените во повеќегодишниот буџетски план 

на проектот за техничка поддршка за Националната оперативна структура, се спроведуваат 

следните последователни активности: 

• Стручни услужни дејности за поддршка на ниво на управување и имплементација - 

регрутирање на ново-вработено лице кој е ангажирано на работно место службеник за 

следење и контрола (МСО) со надлежности и одговорности за поддршка на Националната 

оперативна структура и на Антена службеникот на Заедничкиот Секретаријат на Програмата 

со седиште во Битола. МСО одигра важна улога, особено со асистенција во работата на 

службеничката за финансии и контрола и на службеникот одговорен за нерегуларности во 

програмата за време на извршените надзори над контролорите од прво ниво (FLC) за време 

на посетата на проекти реализирано во 

текот на месец август 2020 година, како и 

поддршката кон Националната структура во 

рамките на секојдневните активности во 

собирање и обработка на референтните 

податоци за генерирање разни извештаи на 

управувањето со верификации како и за 

плаќања на националното кофинансирање 

на корисниците на IPA. Исто така, МСО ги 

координира активностите помеѓу давателот 

на услуги и назначената Национална струк-

тура во рамките на Министерството за 

локална самоуправа во делот на спроведувањето на тековните активности проследени со 

условите од секундарниот план на набавки во ТА проектот од договорот за услуги за развој на 

модулот за информации. 

• Активности за развој на алатка за управување и имплементација 

 Министерството за локална самоуправа ја реализира набавката на ИТ опрема - хардвер и софтвер 

за развивање на Модул за информации. Повеќе за тоа е објаснето во горната содржина во врска 

со ова тема. Овде подолу е прикажан начинот на работа со Модулот за информации и  дигиталната 

трансформација на административните процеси и услуги во рамките на Системот за управување 

и контрола, спроведувани од Националното тело на Програмата во земјата. 
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• Учество на онлајн состаноци на Оперативната структура на Националното тело 

и другите тела и засегнатите страни вклучени во спроведувањето на програмата. 

За да се намали влијанието од КОВИД-19 и евентуалното влошување на состојбата врз секој-

дневните активности, сите планирани состаноци во овој период беа организирани on-line преку 

видео конференција со помош на алатката ZOOM за  состаноци. Во врска со ова прашање, најчесто 

се организираа редовни неделни состаноци на вработените со учество на оперативната структура 

од просториите на министерството во Скопје и на службениците од антената и за следење и 

контрола на програмата, стационирани во Битола. Овој пристап за комуникација помогна да се 

работи без прекини во текот на целиот период на пандемијата. Исто така, и како што е споменато 

погоре во ова издание, беа закажани редовни on-line состаноци со група мултидисциплинарни 

експерти ангажирани за развивање на софтвер на модулот за информации како дел од опсегот на 

работи од условите на договорот за услуги. 

• Заштеда од буџетот за техничка помош 

Во координација со Управувачкото тело на програмата и со проследената информација преку е-

пошта од Координаторот на ЈС, д-р Спирос Арсениу во ноември 2020 година, Националното тело 

на програмата го достави новиот предлог буџет  со проекција на проценета заштеда од техничка 

помош (буџет на НМК) што ќе се алоцира за период 2020-2023 година. Заштедените средства се 

предвидени да се пренаменат за останатите две приоритетни оски на програмата. 

• Публицитет, информации, промоции 

Почитувајќи ги одредбите од IPA II регулативите и правилата за публицитет на програмата, сите 

испораки и документи ги содржат во нив и на видливо место: името на проектот, логото на 

програмата, кофинансирањето од IPA II и амблемот на Европската унија, во согласност со 

одредбите на Програмата и одредбите на Регулативата (ЕУ) 447/2014 и Регулативата (ЕУ) 1303/2013. 

Целокупната документација на проектот ТА од објавувањата, информации и промоции се 

обезбедени за наредната ревизија односно верификација на трошоците за 2020 година, како што 

се на пример: договорите и документите во постапка за доделување (повик, тендер, евалуација, 

одлука и сл.); потврда за прифаќање на набавки и услуги; фактури и испратници во кои се наведени 

името на проектот и на Програмата; документи за плаќање итн. 

• Подготовка и извршување на верификацијата на FLC за трошоците за техничка 

помош направени во 2020 година, последователна активност 

Сите сметководствени и други придружни документи поврзани со трошоците за проектот за 

техничка помош (ТА), што се припишуваат на верификацијата на трошоци, ќе бидат обезбедени 

навреме и ќе му бидат достапни на контролорот на FLC до крајот на третата недела од месец 

декември. Националното тело на програмата ќе ги процесира во MIS систем на програмата и во 

меѓувреме, ќе достави на контролорот на FLC за 

верификација, табела на верифицирани трошоци 

од Анекс 8.2_б_Т4 заедно со сите придружни 

документи. Верификацијата ќе вклучува деклари-

рани трошоци или исплатени средства во 2020 

година, вклучително и последната реализирана 

исплата прикажана во последниот извод од 

банка издаден на крајот на годината 


