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Проект: Техничка помош за спроведување, набљудување и контрола на 
INTERREG IPA Програмата за прекугранична соработка 

„Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“ (CCI 2014TC16I5CB009) 

Проектен партнер: Национално тело на Програмата, (Министерство за локална самоуправа) 

 

Тековни активности на Оперативната структура на 
Националното тело во рамките на  Програмата 

Верификација на управувањето 

Според барањата на регулативите на ЕУ, член 23 (4) од Рег. 1299/2013 и член 125 (4) од Рег. 

1303/2013 во овој програмски период (2014-2020), во смисла на програмата за соработка помеѓу 

двете земји учеснички со заедничко управување, и врз основа на правилата од процедурата 

опишана во Системот за управување и контрола (MSC) на IPA II Програмата за прекугранична 

соработка „Грција - Република Северна Македонија“ 2014-2020, секое барање на IPA корисниците 

за назначување на контролор за FLC навремено е одобрено од службеникот за финансии и 

контрола. Применетите постапки за FLC се однесуваат на верификација на управувањето за 25 

последно доставени табели со декларирани трошоци за проектите на корисниците на IPA во 

рамките на првиот квартал од 2021 година. Процесот на верификација на единствениот корисник 

на проектот, како што е регулирано со MSC, завршен е во рамките на максималниот период од 45 

работни денови од датумот на поднесување на барањето од страна на IPA корисникот. Со идната 

дигитализација на процесите за верификација на управувањето со вклучување во функција на 

Информативниот модул што е инсталиран во Министерството за локална самоуправа, периодот на 

валидација ќе се намали најмалку за 60%. Повеќе информации за работата на системот и за 

статистичките податоци генерирани од процесот на верификација на управувањето ќе бидат 

презентирани во следниот број на електронскиот весник кој е предвидено да биде објавен до 

првата недела од јули 2021 година. 

 

Национален придонес 

Според правилата од процедурите опишани во Системот за управување и контрола (MCS) на 

Програмата, за корисниците од територијата на Република Северна Македонија, националниот 

придонес (15%) се обезбедува од националниот буџет на Република од Северна Македонија и се 

администрира од Министерството за локална самоуправа (Национално тело на Програмата). 

Врз основа на сите административни проверки од назначената оперативна структура, сите барања 

за плаќање примени во првиот квартал од 2021 година редовно се одобрени од раководителот на 

NA, кој ѝ одобри на сметководствената служба (SOZR) трансфери за плаќања кон соодветните 

корисници на износи на финансирање од 15% согласно проверениот и заверен износ на FLC и 

одобрен од Управувачкото тело. 
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Јануари, 2021 

 

FLC Супервизија 

FLC Извештаи за следење за втор семестар на 2019 и прв семестар на 2020 година 

 

Врз основа на воспоставениот систем на FLC во Република Северна Македонија и според 

процедурите опишани во Анекс 8.1 на Системот за управување и контрола, оперативната структура 

на Националното тело достави информации и податоци во врска со наодите на администраторот и 

проверките на лице место на IPA проектите со цел да се финализира извештајот на MA кон 

Ревизорското тело. За оптимално планирање на идните активности, Службеникот за финансиска 

контрола во координација со контролорот за FLC, назначен за соодветниот IPA проект (по извршенa 

првa проверка на FLC), достави до МА индикативен распоред за теренски проверки за следниот 

семестар. Распоредот првично е одобрен од Координаторот (раководител на оперативната 

структура). 

23. февруари 2021 

 
Извештај за проценка на ризици 

Специфична проценка на ризик по известување за наводен случај на неправилности кај 
корисник на IPA (проверка на лице место) 

Управувачкото тело на Програмата по пријавеното известување од контролорот на FLC „за наводен 

случај на неправилности на еден корисник на IPA проект“, и според специфичните методолошки 

чекори и индикативните критериуми за истражување на случајот, доставило упатства за истрагите 

за проценка на ризик до Националното тело и назначената оперативна структура. Цел на истрагата 

беше да се утврди нивото на изложеност на ризик земајќи ја предвид веројатноста за појава и 

влијанието. Последователно, тим за проценка на ризик составен од делегирани членови на 

Националното тело го посети на лице место корисникот на IPA проектот на 23. февруари 2021 

година. 

Извештајот на Националното тело за проценка на ризикот во наведениот случај беше доставен до 

Управувачкото тело во текот на првата недела од март 2021 година. 

Според барањата на ЕУ, и врз основа на описот на MCS на шестмесечните програмски процедури за 

проценка на ризиците, Управувачкото тело во координација со Националното тело разви систем за 

испитување и спроведување соодветна постапка во случаи на наводни или реални случаи на 

неправилност и/или измама при спроведување на националното законодавство на двете земји и 

на Европската Унија. Националното тело ја обезбедува имплементацијата на механизмите за 

контрола и известување во согласност со регулативите на Комисијата (ЕС) 1303/2013 и 447/2014. 
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19. март 2021 
 

7-ми состанок на Заедничкиот Комитет за набљудување одржан на ZOOM платформата 

На покана од Управувачкото тело на Програмата во договор со ко-претседавачите, на 19. март 2021 
година Заедничкиот комитет за набљудување (JMC) на програмата Interreg IPA CBC „Грција - 
Република Северна Македонија 2014-2020“ се состана онлајн преку платформата ZOOM на својот 7-
ми JMC состанок. Во име на Националното тело, министерот за локална самоуправа, м-р Горан 
Милевски како ко-претседател на Комитетот, во својот поздравен говор ги потсети учесниците за 
важноста на состанокот. Најпрво, тој ја изрази својата загриженост за досега невидената состојба со 
пандемијата КОВИД-19 со верба дека „сѐ ќе се врати во нормала“ веднаш штом ќе се изврши 
имунизацијата на граѓаните од двете страни на границата, уверувајќи ги учесниците дека следниот 
состанок би можел да биде одржан со физичко присуство. Посебно внимание, м-р Милевски 
посвети на препораките од извештајот на Заедничкиот управувачки комитет во врска со резултатите 
од конечната проценка на проектите од вториот повик. 
Повеќе информации за состанокот и одлуките на Комитетот може да се најдат на веб страната на 
Програмата на следниот линк: 
http://www.ipa-cbc-programme.eu/event/170_7th-Joint-Monitoring-Committee-meeting  
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Тековни активности на Оперативната структура на Националното тело во рамките на 
Проектот за техничка помош за спроведување на Програмата 

јануари 2021 

 

Оперативната структура на Националното тело организираше тренинг за сите корисници на Инфо 
модулот 

Во рамките на договорот за услуги за развој на Инфо модул 
и во согласност со одредбите на TOR опишани во Дел 3.5, беа 
организирани неколку обуки за сите корисници на системот 
во текот на месец јануари 2021 година. Одржување на 
обуките со физичко присуство беше одбиено од страна на 
Оперативната структура заради околностите со епидемијата 
на КОВИД-19 и препораката на Владата согласно протоколот 
за организација на настани за време на пандемијата. 
Алтернативно, како што е опишано во TOR, во Дел 3.5, како 
опција беше решено да 
се организираат онлајн 

сесии. Затоа, Оперативната структура одлучи прво да се 
постигне взаемна согласност со сите учесници со покана за 
пополнување на онлајн Прашалник со истражување за 
предложените опции. Повеќе од 75% од анкетираните 
изјавија дека најверојатно ќе учествуваат во обука преку 
Интернет наместо лице в лице. Според резултатите од 
истражувањето, датумите 25. - 27. јануари (10: 00 - 11: 00 
часот) беа потврдени за обуките на секоја од формираните 
групи одделно, во зависност од достапноста на секој од 
учесниците. 

Групите за обука се сумирани подолу: 

I. Две сесии за обука за сите корисници на  IPA проектот од Првиот CfPP и за контролори на 
FLC и службеници на JS и антени на ETCP во земјата беа целосно (100%) спроведени онлајн 
на 25. и 26. јануари 2021 година. Корисниците беа водени преку алатките на апликациската 
платформа, чиј дизајн е едноставен за употреба, а исто така беа споделени упатства за 
специфични прашања поврзани со начинот на пристап, корисничките лозинки за пристап до 
поставките на апликациската платформа и други прашања. 

II. Посебна сесија на обука со лично присуство спроведена единствено за назначената 
оперативна структура на NA на 27. јануари 2021 година. Обуката беше направена 
поединечно за секој корисник во просториите на Министерството за локална самоуправа. 
Генерално, обуката за предвидената оперативна структура беше спроведена со 70% лично 
присуство и 30% онлајн (преку Интернет). 
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III. Обука за корисниците на IPA од Вториот CfPP дополнително ќе се спроведе во рамките на 
семинарот за финансиско управување, кој е предвиден да се одржи во текот на 2021 година. 

По завршувањето на обуките (I и II) беше извршено комплетно тестирање за прифаќање од страна 
на корисникот, тестирање на конфигурацијата и тестирање на стрес и оптоварување. Протоколот за 
прифаќање на системот беше потпишан од Националното тело. Заради околностите предизвикани 
од пандемијата во овој период, Министерството за локална самоуправа (Договорниот орган) го 
одобри барањето за продолжување на договорот за услуги на „Интек системи“ од Скопје 
(Изведувачот) за најмногу еден месец, што овозможи давателот на услугите да ги заврши работите 
и заостанатите обврски според договорот. Предавањето на системот се случи во просториите на 
Министерството за локална самоуправа на 12. март 2021 година. Официјално, системот ќе биде 
ставен во функција веднаш штом ќе се внесат ажурираните податоци за IPA проектите од Првиот 
повик. 

23. февруари 2021 

 
Прва неофицијална посета на Оперативната структура на Националното тело на JS 

Антена канцеларијата во Битола 

На 23. февруари 2021 година, назначен персонал на 

Оперативната структура на Националното тело престојуваше 

во неофицијална прва посета на Антена канцеларијата на 

Заедничкиот секретаријат во Битола. Тие беа срдечно 

пречекани од Антена службеникот и од неговиот нов колега, 

службеник за набљудување и контрола, кој е сместен во 

истите простории. Посетителите накратко беа запознаени со 

работата на Антената во Битола, истакнувајќи ја важноста на 

канцеларијата предвидена за имплементација на комуника-

циската стратегија на програмата, а пред сѐ со фокус на 

поддршката дадена на корисниците на IPA проектот во 

Република Северна Македонија. Посетителите исто така 

имаа можност да ја видат и функционалноста на 

канцеларијата по најновата набавка и инсталација на ИТ 

опрема за потребите на службеникот за набљудување, како 

и канцеларискиот мебел и столови, малата кујна и другите 

потребни предмети (кутија за прва помош, апарат за гаснење 

пожар и заменетите канцелариски светла). 

По краткиот засебен состанок што се одржа со службеникот 

за набљудување, гостите продолжија според закажаната агенда со истрага на лице место за 

пријавениот случај на сомневање за нерегуларности на корисник на IPA во Битола. 
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5-та FLC верификација на трошоците на ТА проектот за периодот јануари 2020 година - февруари 
2021 година 

Активностите опфатени со Техничката помош се 

финансираат во рамките на целокупниот повеќего-

дишен план за буџет на ТА за 2020 година и во 

согласност со последната измена на буџетот одобрена 

од JMC. 

Направените испораки / активности од подобните 

категории одговараат на потребите и активностите на 

проектот одобрени со последната измена од 27. април 

2020 година и беа спроведени во периодот на кој се 

однесуваат. Настанатите трошоци беа прикажани во табела на трошоци што покриваат период од 

14 месеци, односно од 1. јануари 2020 година до 3. март 2021 година. 

Следејќи го прирачникот за проектот за ТА, повеќегодишниот план за буџет во 2021 година ќе се 

прилагоди на потребите на програмата според активностите на проектот ТА што се предвидени за 

наредниот период од 2021 година. Барањето за измена од Националното тело ќе следи веднаш 

штом се потврдат последните декларирани трошоци. 
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