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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) 

Партнер на проектот: Национално тело на програмата, (Министерство за локална 
самоуправа) 

 

Тековни работи на оперативната структура на Националното тело 
во рамките на Програмата 

 

31. мај 2021 
 
Втор состанок на Програмскиот комитет на новиот програмски период 2021-2027 година 
 

Програмскиот комитет на INTERREG IPA Програмата за прекугранична соработка „Грција - 
Република Северна Македонија 2021-2027“ го одржа својот втор состанок на 31. мај 2021 
година преку телеконференција, по покана од Управниот орган на европските програми за 
територијална соработка. 

Господин Зоран Димитровски, заменик-министер за локална самоуправа на Република 
Северна Македонија, во својство на претседател на Програмскиот комитет, првично ги 
поздрави учесниците, им се заблагодари на претставниците на ЕК, како и на 
претставниците на двете земји и посака успешен Втор состанок на Програмскиот комитет. 

Тој ја изрази подготвеноста и желбата на земјата партнер да го заврши тековниот 
програмски период 2014-2020 година со достигнати индикатори и да ја продолжи 
успешната соработка во новиот програмски период. 

По дискусијата, Програмскиот комитетот едногласно одлучи за новата IPA Програма за 
прекугранична соработка 2021-2027 година да го одобри следното: 

Усвојување на политики за цели (Policy Objectives - PO): 

• PO 2: Позелена Европа 
• PO 3: Повеќе поврзана Европа 
• PO 4: Повеќе социјална Европа 
• ISO 1: Подобро управување со соработката 

2. Избор на тематски цели: 

• Стратешки фокус на областа Преспа 
• Транзиција кон економија со помалку јаглерод 
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• Зачувување на живеалиштата и биодиверзитетот и заштита на природната средина 
и прекуграничните средства 

• Подобрување - надградба на здравствените и социјалните услуги 
3. Програмска географија: вклучување на Кожани како дел од Програмската функционална 
област 

 
Јануари - октомври 2021 година 
Управување со процесот на верификации 

Според барањата на регулативите на ЕУ, член 23 (4) од Reg. 1299/2013 и член 125 (4) од 
Reg. 1303/2013 во однос на програмата за соработка и врз основа на правилата на 
постапката опишани во системот за управување и контрола (MSC), процесот на назначување 
за контрола на FLC на секое барање на корисникот на IPA навремено и регуларно е одобрен 
од Службеникот за финансии и контрола. 

Табелата подолу ги илустрира достигнувањата и резултатите поврзани со имплементација 
на досегашните процеси на управувањето со верификациите во Република Северна 
Македонија. 

Управување со верификации во Република Северна Македонија 

КОНТРОЛА ЗА ПРВО НИВО - FLC,           ажурирано на 12.10.2021 година 

Број на корисници на IPA Проверки на трошоците на проекти 

1st CfPPs Поднесени барања 
Вкупно  

проценето 
Вкупно     

признато 
Потврдено во 
2021 година   

Вкупно 
потврдено 

89 78 445 221 43 221 

100% 87,6% 100% 49.7% 9,7% 49.7% 

Националното тело со цел постојано обезбедување на квалитетот на управувањето со 
верификациите врши систематски надзор врз активностите и резултатите на 
контролорите. Во рамките на активностите за следење и контрола на перформансите на 
FLC, Националното тело, исто така, обезбедува проверките на лице место да се 
спроведуваат најмалку еднаш за секој партнер и за секој проект во текот на животниот 
циклус на проектот. 

Меѓутоа, проверките на квалитетот се спроведуваат секогаш кога се смета дека е потребно, 
со цел да се потврди ефективноста на воспоставениот систем FLC во земјата. 

 

Национално ко-финансирање 

 

Според правилата на постапката опишани во Системот за управување и контрола (MCS) на 
Програмата, за корисниците на територијата на Република Северна Македонија, 
националното ко-финансирање (15%) се обезбедува преку националниот буџет на 
Република на Северна Македонија и се администрира од страна на Министерството за 
локална самоуправа (Национално тело на Програмата). 
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Врз основа на сите административни проверки од назначената Оперативна структура, сите 
67 барања за плаќање до денес беа поставени во информативниот систем во периодот 
јануари - октомври 2021 година (до денес). Со одобрување на раководителот на 
Националното тело, сметководствената служба (СОЗР) беше овластена да изврши 
соодветно плаќање на износот од 15% како државно ко-финансирање. Плаќањето за ко-
финансирање се врши по докажаните / потврдени прифатливи трошоци на IPA проектните 
партнери и по одобрувањето од Управувачкото тело на Програмата. 

Табелите подолу ги илустрираат исплатите во годишните периоди до денес: 

Национално ко- финансирање - Одобрени сертификати 

(Национален придонес од 15%)             ажурирано: 12.10.2021 година 

Корисници на IPA проектот - 1st CfPPs 
Барања за ко-финансирање Годишни исплати 

Вкупно 
проценето 

Доставено Обработено 2019 2020 2021 

445 191 179 43 69 67 

100% 42.9% 40.2% 9.7% 15.5% 15.1% 

Национално ко-финансирање - IPA корисници 

(Национален придонес од 15%)             ажурирано: 12.10.2021 година 

Барања по корисници на IPA - 1st CfPPs Годишни исплати од еден корисник на IPA 

Вкупно 
договорено Доставено Обработено 2019 2020 

 
  2021 

89 73 67 21 42 53 

100% 82.0% 75.3% 23.6% 47.2% 59.6% 

 

 

 
Тековни работи на Оперативната структура на Националното тело во 

рамките на Проектот за техничка помош за спроведување на Програмата 
 

Одбележување на 10-то издание на Денот на европската соработка 

ЦЕЛ: Подигнување на свеста за територијал-
на соработка меѓу граѓаните и привлекување 
медиумски интерес. 

АКЦИЈА: Здружена акција на телата за упра-
вување со Програмата (МА/ЈS со поддршка 
на НА/ОS) 

За да го одбележат денот, Националната оперативна структура при Министерството за 
локална самоуправа и службеникот за антена на ЈS со седиште во Битола иницираа акција 
со идеја која по својата содржина беше иновативна, возбудлива и забавна, бидејќи беше 
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комбинирана од неколку видови активности здружени во една, и прилагодени на начин што 
најдобро одговара на потребите и целите на нашата Програма. 

Концепт детално-ориентиран предлог со опис на сите 
активности и актери што треба да се вклучат и работите што 
треба да се направат во утврдениот временски рок јасно ги 
наведе целите што треба да се извршат. Документот првично 
беше усвоен од раководителот на Националното тело и 
одобрен од Управувачкото тело и од Заедничкиот секретаријат 
на Програмата, создавајќи услови за автоматизирање на 
рутинските задачи што треба последователно да се спроведат. 

Проектната задача беше изработена така што овозможуваше да 
се имплементира првата под-активност, имено изработка на 
соодветно видео на Програмата. Според условите на договорот за услуга, снимањето на 
сцените се одвиваше во Солун и на местата на конечните корисници на претходно 
избраните завршени IPA проекти во земјата. 

За поддршка на нашите активности во земјата, службеникот за комуникација на ЈS, 
Eleftheria Votsari, интервенираше со пакет предмети - промотивни материјали кои беа 
корисни за време на снимањето на сцените во видео за Програмата, како и за достава на 
повеќето предмети до учесниците на самиот ден на настанот. 

Видеото на програмата со преводи на англиски јазик е достапно на веб-страницата на 
нашата Програма на следниот линк: 
http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/417_European-Cooperation-Day-2021---
Programme-video  

За да го погледнете видеото на Програмата со преводи на MAK/ALB јазик кликнете овде. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://newsletter-mls.mk/wp-content/uploads/2021/06/Concept-proposal-for-EC-Day-2021-campaign-in-RNM-NEW.pdf
https://newsletter-mls.mk/wp-content/uploads/2021/10/TOR-for-Programme-Video-in-the-frame-of-EC-Day-campaign-2021-13.07-1.pdf
http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/417_European-Cooperation-Day-2021---Programme-video
http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/417_European-Cooperation-Day-2021---Programme-video
https://www.youtube.com/watch?v=RImYIbsW7Gc
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6-та FLC верификација на трошоците на Проектот за техничка помош 

Подготовка и временски распоред на извршување (последователни активности) 
 

Сите сметководствени и придружни документи 
потребни на извршување на шестата верификација 
на трошоците на проектот за техничка помош во 
2021 година ќе бидат обезбедени навремено и ќе 
бидат достапни за контролорот на FLC до крајот на 
ноември 2021 година. Верификацијата ќе ги вклучи 
сите трошоци исплатени во периодот од 4. март до 
крајот на ноември, вклучувајќи ја и последната 
исплата прикажана во изводот од банкарска сметка 
издаден на крајот на ноември 2021 година. 

Според Прирачникот за техничка помош на проектот, повеќегодишниот буџетски план за 
следната година ќе биде прилагоден соодветно на потребите на Програмата вградени во 
планот на активности на Проектот за техничка помош и ќе се проектира на годишна основа, 
вклучително за годините 2022 и 2023 година, завршна година според програмскиот 
период. 

• Публицитет, информации, промоција 

Сите документи, електронски и печатени за плаќања за публикации, информации и 
промоција, се обезбедени за следната. 6-та FLC проверка на трошоците на проектот за 
техничка помош, како на пример: договори и документи од постапката за доделување 
(повик, тендери, евалуација, известувања за одлука итн.); потврда за прифаќање на 
производи и услуги; фактури и испратници во кои се наведени Проектот и Програмата; 
документи за плаќање итн. 
 

 

За повеќе информации за нашата програма: 
 

 

Ве молиме, посетете ја нашата веб -страница на: www.ipa-cbc=[rpgramme.eu 

 
 

или придружете ни се на социјалните медиуми:  

https://europa.eu/youreurope/index.htm
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