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ПРЕДМЕТ И 
МЕТОДОЛОГИЈА  
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Целта на ова истражување е да даде објективна анализа на користењето 
на европските фондови од страна на општините, односно да ги проучи 
клучните предизвици со кои се соочуваат општините при аплицирањето 
и спроведувањето европски проекти и да предложи мерки за поголемо 
вклучување и поквалитетно искористување на ЕУ фондовите од страна 
на општините во Република Македонија.

Имајќи предвид дека буџетирањето и планирањето на европските 
фондови и програми се врши на седумгодишна основа, истражувањето 
е временски фокусирано на програмскиот период 2007-2013 година. 
Најголем дел од проектите предвидени во овој програмски период се 
веќе реализирани, што овозможува да се добие комплетна претстава 
за искуството на општините при аплицирање и спроведување проекти 
во рамки на програмите кои им биле достапни. Со оглед на фактот 
дека постои голем степен на континуитет меѓу последователните 
буџетски и програмски циклуси во ЕУ, ваквиот пристап овозможува 
да се извлечат препораки кои ќе им бидат од полза на општините во 
следните програмски циклуси, пред сè периодот 2014-2020 година.

Како прв чекор, спроведено беше теоретско истражување на претходни 
истражувања во оваа област во Република Македонија и на европско 
ниво. Освен тоа, беа анализирани материјали и официјални документи 
добиени од страна на националните институции задолжени за 
координација на различни европски програми. Врз основа на тоа беа 
идентификувани следните аспекти како клучни прашања кои треба да 
се анализираат со цел обезбедување на сеопфатна слика за актуелната 
средина во која делуваат општините и проблемите со кои се соочуваат 
при користењето на ЕУ фондовите. 
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 � Степен на информираност и релевантност на добиените 
информации во врска со различни програми и можности за 
општините;

 � Внатрешна институционална поставеност на општините, 
административни капацитети и можности за јакнење на истите;

 � Следење на процедурите во фазите на подготовка, аплицирање 
и спроведување на европски проекти и најчести предизвици со 
кои притоа се соочуваат општините;

 � Координација и вклученост на општините во процесите на 
национално и европско ниво;

 � Соработка со други чинители, како граѓански организации, 
приватен сектор, универзитети итн.

Како следен чекор беше изготвен прашалник кој беше доставен 
писмено и електронски до сите 80 општини во Република Македонија 
и Град Скопје. На прашалникот одговори доставија вкупно 61 општина, 
со рамномерна застапеност на урбани и рурални општини со различна 
големина, од сите плански региони.

Освен тоа, беа изработени поединечни прашалници прилагодени за 
други избрани чинители вклучени во процесот на користење на ЕУ 
фондовите. Врз основа на тие прашалници беа спроведени интервјуа 
со:

 � Секретаријат за европски прашања (СЕП)

 � Министерство за локална самоуправа (МЛС)

 � Делегација на ЕУ во Скопје

 � Заедница на единици на локална самоуправа (ЗЕЛС)

 � НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локалните власти од 
Југоисточна Европа

 � Град Скопје

 � Центри за развој на планските региони (Пелагониски и 
Југоисточен)

 � Приватни компании кои работат во областа на ЕУ проектите 
преку организирање на обуки и давање консултантски услуги

Дополнително, по првичната анализа на добиените одговори на 
прашалниците, беа спроведени длабински интервјуа и со дел од 
општините со цел подобро разбирање и добивање подетални 
информации за дел од нивните активности и предлози (Битола, Прилеп, 
Новаци, Вевчани, Маврово – Ростуше, Тетово, Куманово, Кочани, Велес, 
Неготино, Струмица, Гевгелија, Василево, Штип, Карпош). При изборот 
на општините беше направен баланс за географска распределеност, 
големина на општините и спроведени ЕУ проекти. 

По сумирањето на одговорите од прашалниците и интервјуата 
се пристапи кон детална анализа, извлекување на заклучоци во 
врска со клучните прашања и генерализација на општи наоди за 
идентификуваните состојби. На крај, врз основа на компаративна 
анализа на најдобри практики во рамки на територијата, но и надвор 
од Република Македонија, како и детално развивање на идеи и 
предлози од кои еден дел првично произлегоа од самите општини, беа 
формулирани препораки за надминување на детектираните слабости 
и подобрување на ефикасноста и квалитетот на користењето на ЕУ 
фондовите од страна на општините.
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ВОВЕД

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија има едностепена локална самоуправа. Според 
Законот за територијална организација, локалната самоуправа во 
Република Македонија територијално е организирана во 80 општини 
и Градот Скопје како посебна единица за локалната самоуправа, 
што произлегува од карактерот на Град Скопје како главен град на 
Република Македонија. 34 единици на локалната самоуправа се урбани 
а останатите 46 се рурални општини. Општините ги извршуваат своите 
надлежности преку органи избрани непосредно од граѓаните, за време 
од четири години. Органи на општината се: советот и градоначалникот.1 
Општините во Република Македонија ги имаат следните надлежности:  

 � Урбанизам

 � Заштита на животната средина и природата

 � Локален економски развој (ЛЕР)

 � Комунални дејности

 � Спорт и рекреација

 � Социјална заштита и заштита на деца

 � Образование 

 � Здравствена заштита

 � Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

 � Противпожарна заштита

1  Програма за одржлив локален и локален развој и децентрализација во Република 
Македонија 2015-2020 
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Во 2007 година е донесен Законот за рамномерен регионален 
развој, а во 2009 година и Стратегијата за регионален развој на 
Република Македонија. Со Законот, за потребите на планирањето 
на регионалниот развој и реализација на мерките и инструментите 
за негово поттикнување, воспоставени се 8 плански региони во 
Република Македонија: Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, 
Пелагониски, Полошки, Североисточен и Скопски, како и 8 Центри за 
регионален развој. Имајќи ја во предвид потребата од статистичка 
основа при планирањето на нивниот развој, планските региони се 
совпаѓаат со статистичките, определени со номенклатурата на 
територијални единици за статистика НТЕС-3.

Политиката на рамномерен регионален развој е систем на цели, 
инструменти и мерки насочени кон намалување на регионалните 
диспаритети и остварување на рамномерен и одржлив развој на 
Република Македонија. Преку процес на идентификација, поттикнување, 
управување и искористување на развојните потенцијали на планските 
региони и подрачјата со специфични развојни потреби, целта е да се 
обезбеди интегрален развој на државата и подигнување на квалитетот 
на живеење, со создавање на услови за воедначен пристап до јавните 
услуги. Согледувајќи ги придобивките од регионалната политика на 
Европската Унија, воспоставен е систем на мерки и инструменти, кој 
што кореспондира со европските стандарди и создава предуслови 
за поефикасно користење на средствата од фондовите на Унијата.2

Во 2015 година е донесена Програмата за одржлив локален развој и 
децентрализација во Република Македонија 2015 – 2020. Тоа е основен 
плански документ за развој на локалната самоуправа во Република 
Македонија во периодот 2015-2020. Преку неа е операционализирана 
определбата на Република Македонија да продолжи со поттикнување на 
одржливиот локален развој, доброто локално владеење и создавање на 
услови за поактивна, поефективна и поиновативна улога на локалните 
власти во остварувањето на националните цели за раст и развој.

Во Програма за периодот 2015-2020 година одржливиот развој на 
локалната самоуправа е алатката за разрешување на предизвиците од 
локалните влијанија на политиките кои се однесуваат на подобрувањето 

2  Планските региони во Република Македонија http://mls.gov.mk/images/publications/
brosura_giz.pdf 
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на квалитетот на животот, заштитата и скористувањето на природното и 
културното наследство, и зајакнувањето наекономската, социјалната и 
територијалната кохезија. Основната идеја е дека подобрата вертикална 
и хоризонтална координација на националните и локалните политикии 
спроведувањето на интегрирани развојни проекти прилагодени на 
локалните потреби и услови ќе доведе до поизбалансиран, територијало 
насочен локален развој.

Програмата е фокусирана, пред се, на поддршка на политиките за: 
развој на локалната економија заснован на знаење, намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост, заштитата на животната 
средина и промовирање на одржливиот локален развој. Воедно, со неа 
се потенцира потребата однатамошното зајакнување на капацитетите на 
локалните власти и институции, како значаен фактор во остварувањето 
на националните приоритети и цели и во исполнувањето на стандардите 
за пристапување во ЕУ. 

Приодот за создравањето на оваа Програмата се засноваше врз 
потребата од прилагодување на националните политики кон локалните 
потреби и примената на моделот на повеќеслојно владеење (multilevel 
governance), како еден од механизмите за создавање на услови за 
европска интеграција на Република Македонија.3

ЕУ ФОНДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија е земја кандидат за членство во Европската 
Унија од 2004 година. Но, уште пред добивањето на кандидатскиот 
статус Македонија ја има можноста за користење на различни 
европски фондови и програми, меѓу кои позначајни се ФАРЕ (Помош 
за реконструкција на полската и унгарската економија), КАРДС (Помош 
на Заедницата за реконструкција, развој и стабилност на Западен 
Балкан), САПАРД (Специјална програма за земјоделство и рурален 
развој) и ИСПА (Претпристапен инструмент за структурни политики). 
Со донесувањето на Регулативата 1085/2006 на Советот на Европската 
Унија, овие програми во програмскиот период 2007-2013 година се 
групираат во единствен Инструмент за претпристапна помош (ИПА) 
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за сите земји кандидати и потенцијални кандидати за членство. ИПА 
2007-2013 се состои од 5 компоненти:

1. Транзициска помош и институционално јакнење

2. Прекугранична соработка

3. Регионален развој

4. Развој на човечки ресурси

5. Земјоделство и рурален развој (ИПАРД)

Вкупниот износ на ИПА достапен за сите земји кориснички за периодот 
2007-2013 е 11.5 милијарди евра. Од нив, за Република Македонија се 
наменети 614 милиони евра. Целта на овој инструмент е да се даде 
поддршка за спроведување на неопходните политички и економски 
реформи и за изградба на соодветни административни капацитети, 
со цел земјата да може да ги исполни обврските кои произлегуваат 
од членството во ЕУ. Предуслов за спроведување на последните три 
од петте компоненти од Инструментот за претпристапна помош од 
страна на националните институции, покрај кандидатскиот статус, 
е и добивањето на акредитација за структурите кои го сочинуваат 
системот за децентрализирано управување. Процесот на акредитација 
за четири од петте компоненти во Република Македонија трае до 2010, 
по што се започнува со спроведување на сите пет компоненти од 
ИПА, и тоа компонентите 1, 3, 4 и 5 децентрализирано, а компонента 
2 централизирано. 

Освен овој инструмент, за Република Македонија се отвора и можноста 
да ги користи Програмите на Унијата (претходно познати под името 
Програми на Заедницата). Овие програми не се специфично наменети 
за земји во фаза на пристапување, односно покрај кандидати и 
потенцијални кандидати, нив ги користат и сите земји членки, како и 
Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн. Програмите на Унијата 
имаат за цел унапредување на соработката помеѓу овие земји во 
различни секторски политики преку реализација на заеднички проекти, 
запознавање со најдобрите практики на ЕУ и размена на искуства. Овие 
програми ги покриваат речиси сите секторски политики во различни 
области на социо-економскиот живот, односно сите аспекти што не 
се опфатени со структурните фондови (кои се отворени исклучиво за 

земјите членки), како на пример: култура, медиуми, животна средина, 
образование, азил и миграции, здравство, потрошувачи, цивилна заштита, 
конкурентност и иновации итн. Покрај националните институции, за дел 
од овие програмии може да аплицираат правни субјекти од различни 
целни групи како што се регионални и локални власти, јавни установи, 
граѓански организации, универзитети и истражувачки центри, бизнис 
зедницата, дури и граѓани – поединци. 

Управувањето со овие програми, аплицирањето и одобрувањето 
на проекти најчесто се врши преку соодветните линиски генерални 
директорати и агенциите на ЕУ, додека македонските институции 
имаат претежно информативна и промотивна улога (со исклучок на 
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 
која е акредитирана од ЕУ да ги спроведува повиците за проекти 
во областите образование и млади). Предуслов за обезбедување 
учество во Програмите на Унијата е потпишување на Меморандум за 
разбирање со надлежната европска институција и уплаќање на влезен 
билет. За земјите кандидати, како Република Македонија, постои 
можност влезниот билет делумно да се покрие од ИПА средства, но по 
пристапувањето се очекува земјите корисници целосно да ја преземат 
оваа финансиска обврска на сопствен товар. 

Во буџетскиот период 2007-2013 година Република Македонија 
обезбеди учество во следните програми:

1. Седма рамковна програма за истражување (ФП7)

2. Доживотно учење

3. Млади во акција

4. Европа за граѓаните

5. Прогрес

6. Фискалис

7. Царина

8. Рамковна програма за конкурентност и иновации (ЦИП)

9. Култура
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ЕУ ФОНДОВИТЕ  
И ОПШТИНИТЕ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Не сите европски фондоови и програми се достапни за единиците на 
локалната самоуправа. Всушност, во програмскиот период 2007-2013 
година, вклучувањето на општините во користењето на Инструментот 
за претпристапна помош беше ограничено на втората компонента од 
ИПА (прекугранична соработка) како најпознат и најкористен извор на 
средства за општините. Дополнително, со реалокација на средства од 
компонентата ИПАРД во првата ИПА компонента и нивно доделување 
на Светска банка како имплементирачка агенција се овозможи 
реализација на проект за рурална инфраструктура каде што како 
корисници се јавуваат општините. Освен тоа, општините имаа можност 
да аплицираат за проекти заедно со партнери од земјите членки во пет 
Програми на Унијата: Седма рамковна програма за истражување (ФП7), 
Доживотно учење, Млади во акција, Европа за граѓаните и Прогрес.

ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

Втората компонента на ИПА – Прекугранична соработка – има за цел 
поттикнување на економскиот и социјалниот развој во пограничните 
области и јакнење на соработката меѓу заедниците кои живеат во 
пограничните региони на две (или повеќе) соседни држави со цел 
решавање на заедничките проблеми и унапредување на заедничките 
интереси. Освен тоа, на подолг рок, учеството во програмите за 
прекугранична соработка ги подготвува учесниците и крајните 
корисници на проектите за интеграција во ЕУ и користење на 
структурните фондови кои стануваат достапни со пристапувањето, 
пред сè Европскиот фонд за регионален развој. Тематските приоритети 
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на прекуграничната соработка се тесно поврзани со постоењето на 
заедничка надворешна граница меѓу две соседни земји и опфаќаат:

 � Развој на заеднички активности за економски и социјален развој 
и заштита на животната средина;

 � Справување со заеднички предизвици во области како борба 
против организиран криминал и јавно здравство;

 � Обезбедување на ефикасни и безбедни граници;

 � Промоција на правната и административната соработка;

 � Промоција на активности за поврзување на населението. 

Средствата се доделуваат најчесто преку распишување на повици 
за доставување на проекти и како корисници на овие програми се 
јавуваат единици на локалната самоуправа, граѓански организации 
и здруженија, универзитети, јавни установи како болници, културни 
центри, комунални претпријатија итн. од пограничните области кои 
имаат воспоставено програма за прекугранична соработка.

Министерството за локална самоуправа е надлежна институција за 
управување со програмите за прекугранична соработка во Република 
Македонија, односно за координација, програмирање и следење 
на втората компонента на претпристапниот инструмент. Вкупните 
предвидени средства за Република Македонија во оваа компонента 
според повеќегодишните индикативни финансиски плански документи 
на ЕУ изнесуваат 32.476.703 евра. Следната табела го прикажува 
индикативно распоредот на средства по програмски години:

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Износ (€) 4.158.387 4.077.999 4.371.501 4.467.526 5.124.876 5.033.373 5.243.041

Според потпишаните финансиски спогодби, за Република Македонија 
се доделени вкупно 31.638.849 евра. Од нив 27.305.560 евра се придонес 

од ИПА, додека 4.333.289 евра се кофинансирање од националниот 
буџет.

Во програмскиот период 2007-2013 година, Република Македонија 
разви и имплементираше прекугранична соработка со 4 соседни земји: 

 � Република Бугарија (вклучени се општините од Североисточен, 
Источен и Југоисточен плански регион)

 � Република Грција (вклучени се општините од Југоисточен, 
Пелагониски, Југозападен и Вардарски плански регион)

 � Република Албанија (вклучени се општините од Полошки, 
Југозападен и Пелагониски плански регион)

 � Република Косово (вклучени се општините од Полошки, Скопски 
и Североисточен плански регион)

Програмскиот процес за програмите за прекугранична соработка 
со Бугарија, Грција и Албанија започна во 2007 година и покрива 
седумгодишен период, додека програмата со Косово започна да се 
спроведува во 2010 година. Спроведувањето на повиците за проекти 
од програмскиот период 2007-2013 заврши во 2016 година и вкупната 
искористеност на средствата од страна на македонски корисници за 
реализација на проекти изнесува 24.975.338, или по програма:

Земја / 
програма Бугарија Грција Албанија Косово

Предвидени 
средства (€) 10.292.500 11.456.349 7.130.000 2.760.000

Искористени 
средства за 

реализација на 
проекти (€)

9.867.549 10.082.958 3.913.921 1.290.910

Процент на 
искористеност 96% 88% 55% 47%
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Покрај гореспоменатите билатерални програми, Република Македонија 
учествуваше и во Транснационалната програма на земјите од Југоисточна 
Европа, за што се обезбедуваат дополнителни средства од буџетот на ЕУ.

Програма за прекугранична соработка Македонија – Бугарија

Прекуграничната соработка со Република Бугарија во периодот 2007-
2013 година се спроведува со заедничко управување, со тоа што 
управувачко тело е Министерството за регионален развој на Бугарија. 
Од македонска страна во оваа програма учествуваат 27 општини со 
вкупно население од 527.402. Заедничкиот технички секретаријат се 
наоѓа во Ќустендил, а неговата антена во Струмица. 

Општа цел која треба да се постигне е: Одржлив развој во пограничниот 
регион како поддршка на европската соработка и интеграциските 
напори во поширок контекст. Оваа цел е расчленета на 3 специфични 
цели: поддршка на одржливиот економски развој; промоција на 
социјалната кохезија и прекуграничната соработка; натамошен 
развој на привлечноста и квалитетот на живот во пограничната зона. 
Приоритетни оски во рамките на оваа програма се:

 � Економски развој и социјална кохезија

 � Подобрување на квалитетот на живот

 � Техничка помош

Вкупно обезбедените ИПА средства во рамките на оваа програма 
според потпишаните финансиски спогодби изнесуваат 17.417.174 
евра. Од нив за Македонија предвидени се вкупно 8.950.000 евра 
средства од ЕУ, на коишто се надополнува национално кофинансирање 
од 1.342.500 евра, или вкупно 10.292.500 евра. 10% од вкупната сума се 
наменети за третата приоритетна оска, односно техничка помош, која 
се користи за администрирање на програмата, активности за промоција 
и јакнење на капацитетите.

Во рамките на програмскиот период 2007-2013 година распишани се 
3 повици за кои се пристигнати вкупно 320 апликации, а одобрени се 
104 проекти. Од нив реализирани се 100 проекти со вкупна вредност од 

26.448.388 евра, од кои 9.867.549 евра се искористени за македонските 
корисници. Македонските општини учествувале како носители или 
партнери во вкупно 45 проекти. Значително поголемата сума на 
контрактирани од алоцирани средства се должи на големи заштеди 
во првите два повици кои беа искористени за реализација на повеќе 
проекти во третиот повик.

Програма за прекугранична соработка Македонија – Грција

Прекуграничната соработка со Република Грција во периодот 2007-
2013 година се спроведува со преодно управување, а управувачки 
орган е подрачната единица во Солун на грчкото Министерство за 
економија, развој и туризам (порано Министерство за економија и 
финансии). Договорите за македонските корисници се склучуваат преку 
Делегацијата на Европската Унија во Скопје. Од македонска страна 
во оваа програма учествуваат 37 општини со вкупно население од 
785.633 жители. Заедничкиот технички секретаријат се наоѓа во Солун, 
а неговата антена во Битола.

Општа цел на оваа програма е: Подобрување на кохезивноста во 
програмската област преку промовирање на одржлив економски развој. 
Специфичните цели опфаќаат: економски развој на пограничните 
региони; унапредување на инфраструктурата за туризам и транспорт; 
подобрување на животната средина; активности од типот „луѓе за луѓе“. 
Приоритетни оски во рамките на оваа програма се: 

 � Јакнење на прекуграничниот економски развој;

 � Заштита на природните ресурси и културното наследство;

 � Техничка помош.

Вкупно обезбедените ИПА средства во рамките на оваа програма 
изнесуваат 24.810.005 евра. Од нив за активности на македонските 
партнери наменети се 9.755.560 евра, за кои Македонија обезбедува 
дополнително кофинансирање од сопствени средства од 1.700.789 
евра. 10% од вкупната сума се наменети за третата приоритетна 
оска, односно техничка помош, која се користи за различни трошоци 
поврзани со тековното спроведување на програмата. 
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Во рамките на оваа програма распишани се 3 повици и добиени се 
вкупно 456 апликации. Од нив одобрени се 57 проекти во вкупна 
вредност од 10.082.958 евра за македонските корисници. Македонски 
општини се јавуваат како партнери или носители во вкупно 27 проекти.

Програма за прекугранична соработка Македонија – Албанија

Прекуграничната соработка со Република Албанија во периодот 2007-
2013 година се спроведува со централизирано управување, преку 
Делегацијата на Европската Унија во Скопје. Од македонска страна во оваа 
програма учествуваат 27 општини со вкупно население од 766.280 жители. 
Заедничкиот технички секретаријат се наоѓа во Струга, а неговата антена во  
Елбасан.

Општа цел на оваа програма е: Промовирање одржлив развој во 
прекуграничната област. Оваа општа цел понатаму се расчленува на 
три специфични цели: поддршка за заеднички активности и стратегии 
насочени кон заштита и вреднување на природните ресурси на 
регионот; поттикнување одржлив економски развој; развивање на 
долгорочни партнерства и мрежи. Приоритетни оски во рамките на 
оваа програма се: 

 � Поттикнување прекуграничен економски и социјален развој, 
како и развој на животната средина;

 � Техничка помош.

Вкупно предвидените средства во рамките на оваа програма изнесуваат 
10.600.000 евра, од кои според потпишаните финансиски спогодби 
во периодот 2007-2011, 6.200.000 евра се наменети за Македонија. 
Националното кофинансирање за Македонија изнесува 930.000 евра. 
За 2012 и 2013 финансиските спогодби не се потпишани, односно 
средствата во износ од 1.700.000 евра се реалоцирани во првата 
компонента ТАИБ за Република Македонија. 10% од вкупната сума 
се наменети за техничка помош за спроведување и промоција на 
програмата и јакнење на капацитетите на корисниците. 

Во рамките на оваа програма распишани се 3 повици и добиени се 
вкупно 266 апликации. Од нив реализирани се 51 проект во вкупна 

вредност од 3.913.921 евра за македонските корисници, во кои 
општините се јавуваат како корисници само 5 пати.

Програма за прекугранична соработка Македонија – Косово

Прекуграничната соработка со Република Косово во периодот 2010-
2013 година се спроведува со централизирано управување, преку 
Делегацијата на Европската Унија во Приштина. Од македонска страна 
во оваа програма учествуваат 32 општини и градот Скопје со вкупно 
население од 1.085.439 жители. Заедничкиот технички секретаријат 
се наоѓа во Гњилане, а неговата антена во Куманово.

Општа цел на оваа програма е: Унапредување на соработката меѓу 
луѓето, заедниците и институциите во пограничните области со цел 
поттикнување на економскиот развој, социјалната кохезија и развојот 
на животната средина на одржлив начин. Оваа општа цел понатаму 
се расчленува на пет специфични цели: промоција на економскиот 
развој преку олеснување на трговијата и економска валоризација 
на туристичките и културните потенцијали; поддршка на заеднички 
иницијативи и активности за заштита на животната средина и промоција 
на одржлив развој на природните ресурси; промоција на социјалната 
кохезија преку поттикнување на соработката меѓу граѓаните и 
институциите преку градење на партнерства долж границата; 
зајакнување на капацитетите на националните и заедничките структури 
за управување со прекуграничните програми и обезбедување експерти 
за надворешна евалуација на програмата; подигнување на свеста за 
можностите за финансирање преку ИПА програмата за прекугранична 
соработка. 

Приоритетни оски во рамките на оваа програма се: 

 � Економски и социјален развој и промоција на природните и 
културните вредности;

 � Техничка помош.

Вкупно предвидените средства во рамките на оваа програма 
изнесуваат 5.647.056 евра, од кои според потпишаните финансиски 
спогодби 2.400.000 евра се наменети за Македонија. Националното 
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кофинансирање од државниот буџет изнесува 360.000 евра. 10% од 
вкупната сума се наменети за техничка помош за трошоци поврзани 
со спроведување и промоција на програмата. 

Во рамките на оваа програма распишан е 1 повик и одобрени се 6 
проекти во вкупна вредност од 2.441.137 евра, од кои за македонските 
корисниици 1.290.910 евра. Општините учествуваат во три од шесте 
проекти.

Дополнително, во рамките на оваа прекугранична програма, предвидена 
е реализација на стратешки проект – отворање на граничен премин 
Белановце – Станчиќ. За таа цел обезбедени се вкупно 1.200.000 
евра, односно за двете страни по 600.000 евра. Во февруари 2016 
година потпишан е Протокол за отворање на граничниот премин и 
се предвидува по подготовката на тендерска документација да се 
започне постапка за избор на изведувач на градежните работи. Со 
цел запазување на рокот и користење на средствата, потребно е да 
се склучи договор до август 2017 година.

Транснационална програма на земјите од Југоисточна Европа

Во рамките на оваа програма објавении беа 4 повици за проектни 
предлози. Во рамките на првиот повик на располагање беа ставени 
61.577.332 евра, од кои 453.020 евра за македонски апликанти. Во тие 
рамки, македонски корисници се избрани за учество во 5 проекти во 
вкупен износ од 269.266 евра. Во рамките на вториот повик, од вкупно 
расположливи 55.253.103 евра, за македонски корисници беа наменети 
500.000 евра. Избрани беа 5 проекти од Република Македонија во вкупен 
износ од 396.650 евра. Во рамките на третиот повик во максимален 
износ од 39.000.000 евра, селектирани беа 8 проекти со македонски 
партнери во износ од 1.012.610 евра. На четвртиот повик за проектни 
предлози, каде што беа вкупно предвидени 50.000.000 евра не беа 
селектирани проекти на македонски партнери.

Во рамките на целиот програмски период, македонски партнери 
спроведувале вкупно 18 проекти во вкупен износ од 1.7 милиони евра. 
Од нив 2 проекти имаат како носител општини а во 1 проект носител 
е град Скопје.

ОСТАНАТИ ИПА ПРОЕКТИ

ИПА грантови за рурална инфраструктура

Овој проект во износ од 20.7 милиони евра, од кои 15.5 милиони се 
средства од ИПА, а 5.2 милиони средства од националниот буџет, 
претставува своевидно продолжување на Проектот за подобрување 
на општинските услуги кој претходно во Република Македонија се 
спроведуваше со средства од Светска банка. Проектната единица на 
Светска банка во Министерството за финансии е повторно задолжена 
за спроведување на проектот, обезбедување на поддршка за општините 
при аплицирањето и администрирање на отворениот повик за проекти. 

Средствата се наменети за инвестиции во инфраструктурни проекти, 
како што се водоснабдување, третман на отпадни води, управување со 
цврст отпад, изградба и реконструкција на локални патишта и улици, 
основна инфраструктура која обезбедува пристап до електрична 
енергија, енергетска ефикасност, улично осветлување, изградба 
на туристички и рекреативни објекти, детски градинки, младински 
културни центри и сè она што општините ќе предложат, а ќе биде 
оценето како приоритет од нивна страна.

Грантовите се наменети за активности во руралните општини и 
руралните делови на урбаните општини. Поддршката за руралните 
општини изнесува до 240.000 евра, а за урбаните до 120.000. Во рамките 
на овој проект одобрени се вкупно 138 проекти во износ од 22.581.847 
евра и тоа за 78 од вкупно 80 општини во Република Македонија.

ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА

Доживотно учење

Програмата Доживотно учење е главна програма во областа 
образование и обука за периодот 2007-2013 година. Управувачко 
тело за оваа програма на европско ниво е Генералниот директорат 
за образование и култура на Европската комисија, преку неговата 
Извршна агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура, 
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а во Република Македонија надлежна институција е Националната 
агенција за европски програми и мобилност. Програмата за периодот 
2007-2013 година става на располагање вкупно 7 милијарди евра за 
различни типови корисници, како на пример образовни и истражувачки 
институции, единици на локалната самоуправа како и поединци – 
студенти, наставници, истражувачи, ученици итн. Во зависност од 
возраста и видот на образование или обука што го овозможува, 
програмата е поделена на неколку потпрограми:

 � Комениус – за училишта

 � Еразмус – за високо образование

 � Леонардо да Винчи – за стручно образование и обука

 � Грунтвиг – образование за возрасни

Покрај овие 4 потпрограми, Доживотно учење опфаќа и повеќе тематски 
насочени програми како Жан Моне, за образование и истражување 
во областа на европските интеграции, КА1 за соработка и иновации, 
КА2 за јазици, КА3 за информатички и комуникациски технологии, итн.

Во рамките на оваа програма реализирани се 2 проекти на македонски 
корисници – единици на локалната самоуправа, општина Вевчани и 
Град Скопје.

Европа за граѓаните

Програмата Европа за граѓаните во периодот 2007-2013 година има 
за цел поттикнување на чувството на европски идентитет и јакнење 
на активното европско граѓанство.  Им овозможува на европските 
граѓани активно да учествуваат во создавањето на „сè поблиска Унија“ 
и во јакнењето и промоцијата на споделените европски вредности 
(толеранција, заемно разбирање, јазична и културна разноликост), како 
и да бидат дел од „активното европско граѓанство“. Во рамките на 
буџетот од 215 милиони евра за 7 години се реализираат активности како 
збратимување на градови, воспоставување на соработка на европско 
ниво меѓу тинк тенкови и други граѓански организации, волонтерство, 
настани за зедничко одбележување на историски настани и слично.

Оваа програма е достапна за македонски апликанти од 2011 година и 
заклучно со програмската 2013 година, вкупно 16 македонски општини 
беа корисници на проекти, и тоа во 18 проекти како партнери: Петровец, 
Свети Николе, Ресен, Охрид, Демир Капија, Неготино, Струга, Куманово, 
Тетово, Кавадарци, Берово и Град Скопје, а во 4 проекти како носители: 
Штип, Петровец,  Аеродром и Новаци.

Седма рамковна програма за истражување (ФП7)

Седмата рамковна програма за истражување става на располагање 
буџет од 55 милијарди евра за проекти кои ќе водат кон нови процеси, 
технологии и производи и на тој начин ќе придонесат кон развој 
на економијата и справување со различни предизвици со кои се 
соочуваат граѓаните, во области како здравство, енергетика, транспорт, 
безбедност и сл. Преку оваа програма се поддржуваат колаборативни 
истражувачки проекти, мобилност на истражувачи и докторанти, развој 
на иновации и конкурентност, со посебен фокус на мали и средни 
претпријатија итн.  Корисници на оваа програма се универзитети и 
истражувачки центри (70% од средствата), мали и средни претпријатија 
(25%) и јавни институции (5%). 

Од 25.000 одобрени проекти во периодот 2007-2013, македонските 
локални власти учествувале во вкупно 7, и тоа град Скопје во 4, општина 
Битола во 2 и општина Кочани во 1 проект. 

Млади во акција

Млади во акција е називот на програмата која ЕУ во периодот 2007-
2013 ја намени за младите. Нејзината цел е да ги поттикне младите 
да се вклучат во активното европско граѓанство и во обликувањето 
на заедничката европска иднина, преку негување на вредности како 
солидарност и толеранција. Надлежна институција за оваа програма 
е Генералниот директорат за образование и култура, преку неговата 
Извршна агенција за образование, аудиовизуелни услуги и култура. Во 
Република Македонија надлежна институција за децентрализираните 
акции на оваа програма е Националната агенција за европски програми 
и мобилност.
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Млади во акција е наменета за лица на возраст од 13 до 30 години 
и промовира активности поврзани со мобилност, неформално 
образование и меѓукултурен дијалог. Со вкупен буџет од 885 милиони 
евра за 7 години, оваа програма е отворена за граѓански организации, 
неформални младински групи, локални и регионални власти. Од 
македонските општини, меѓу корисниците се вбројува единствено 
општина Вевчани, во програмската 2013 година.

Прогрес

Програмата Прогрес е наменета за реализација на проекти со изразена 
европска димензија во следните области: вработување, социјална инклузија, 
социјална заштита, борба против дискриминација, родова еднаквост и 
услови за работа. Може да аплицираат национални, регионални и локални 
власти, служби за вработување, институти за статистика, универзитети, 
истражувачки тела, синдикални здруженија и граѓански организации. Од 
македонските општини единствено општина Шуто Оризари е носител на 
проект во рамките на оваа програма во износ од 407 илјади евра.

ПРОГРАМСКИ ПЕРИОД 2014-2020

Актуелниот програмски период 2014-2020 година предвидува повеќе 
новини во користењето на европските фондови воопшто, и конкретно 
на фондовите кои се наменети за земјите во пристапниот процес. 
За Република Македонија ставен е на располагање нов програмски 
пакет на Инструментот за претпристапна помош – ИПА 2, пристап до 
регионалните фондови и повеќекорисничките програми, како и нови 
и видоизменети Програми на Унијата.

ИПА 2

ИПА 2 става на располагање 664 милиони евра за период од 7 години. За 
разлика од проектниот пристап во ИПА 1, најголемата разлика во ИПА 
2 е воведувањето на секторски пристап кој подразбира реализација 
на програми испланирани на подолг рок и во поголема корелација со 
планираните реформи во различни секторски политики. Средствата 
предвидени со повеќегодишниот финансиски документ се дадени 

индикативно и се воведуваат низа предуслови за да започне самиот процес 
на програмирање, како на пример: постоење на секторска стратегија, јасно 
определена водечка институција, секторска координација која ќе ги вклучи 
меѓународните партнери и граѓанското општество во програмирањето, 
среднорочна буџетска рамка итн. Акцентот е ставен на постигнувањето 
резултати во однос на секторските политики кои се мерат преку низа 
претходно утврдени индикатори и цели. Покрај децентрализираното 
управување, се воведуваат и други модалитети на имплементација, како 
што се директно управување, секторска буџетска поддршка и директни 
грантови на меѓународни организации.

За Република Македонија според Националниот стратешки документ 
предвидени се следните сектори:

 � Демократија и добро владеење; 

 � Владеење на правото и човекови права; 

 � Конкурентност и иновации; 

 � Образование, вработување и социјална политика; 

 � Земјоделство и рурален развој; 

 � Транспорт; 

 � Животна средина и климатски акции; 

 � Регионална и територијална соработка.

Во рамките на ИПА 2 општините имаат на располагање повеќе 
можности да бидат директни или индиректни корисници и партнери 
во спроведувањето на проекти. Покрај секторот Регионална 
и територијална соработка кој ја заменува компонентата 2 – 
прекугранична соработка од ИПА 1 и каде општините се една од 
клучните групи на корисници, општините може да соработуваат со 
граѓанските организации при користењето на Механизмот за поддршка 
на граѓанското општество и да аплицираат во рамки на различни 
отворени повици за проекти во други сектори, како што е Проектот за 
подобрување на локалната и регионалната конкурентност во туризмот 
кој се реализира во секторот Конкурентност и иновации.
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Треба да се има предвид дека процесот на програмирање на ИПА 2 сè уште 
не е целосно завршен, односно програмирани се целосно програмските 
години 2014-2017 и усвоени се седумгодишни оперативни програми за 
секторите Транспорт и Животна средина и климатски акции. Тоа значи 
дека во моментов завршено е програмирањето на 67% од средствата, 
или 445 од 664 милиони евра, односно општините би можеле да бидат 
вклучени и во некоја од преостанатите програмски години.

РЕГИОНАЛНА И ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА 

Овој сектор претставува продолжување на втората компонента од 
ИПА 1 за прекугранична соработка. Со исклучок на терминолошки и 
технички појаснувања и подобрувања во процедурите и модалитетите на 
спроведување, не постојат некои позначајни разлики за корисниците во 
однос на користењето на средствата кои се обезбедуваат преку буџетот 
на повеќекорисничката (регионална) ИПА 2 програма. Во рамките на 
петте одобрени програми предвидени се 88.731.745 милиони евра. 
Индикативната распределба по програма со соседните земји, во евра, 
вклучувајќи национално кофинансирање, е претставена во следната  
табела:

Програма Грантови Техничка 
помош Вкупно

Бугарија 17.515.519 1.946.168 19.461.687

Грција 40.923.053 4.547.006 45.470.059

Албанија 10.710.000 1.190.000 11.900.000

Косово 7.560.000 840.000 8.400.000

Србија4 3.150.000 350.000 3.500.000

Покрај билатералните програми со соседните земји, Република 
Македонија учествува и во програмата за транснационална соработка 
Балкан Медитеран во која учествуваат уште и Албанија, Бугарија, Грција 
и Кипар. Оваа програма претставува своевидно продолжение на 
Транснационалната програма  за Југоисточна Европа од претходниот 
програмски период и има за цел преку проекти во областа на 

територијална конкурентност и заштитата на животната средина да 
придонесе кон спроведувањето на стратегијата Европа 2020. 

Програмата користи средства од ИПА, но и од Европскиот фонд 
за регионален развој во вкупен износ од 28 милиони евра, на што се 
надоврзува националното кофинансирање со 12 милиони евра. Надлежна 
институција е Министерството за локална самоуправа, а средствата се 
доделуваат преку распишување на јавни повици за проектни предлози.

ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА

Во програмскиот период 2014-2020, Европската комисија спроведува 
реорганизација на Програмите на Унијата. Додека областите и приоритетите 
остануваат исти, различни програми и потпограми се групираат поинаку, 
во склад со надлежностите и портфолијата на новоизбраната комисија 
во 2014 година. Република Македонија учествува во следните програми:

Име на програма Област
Отворена за 

општини
Хоризонт 2020 Истражување ДА
КОСМЕ – Европска 
програма за конкурентност 
на мали и средни 
претпријатија (МСП)

Политики за МСП, индустрија, 
истражување, иновации, 
туризам трговија

ДА

Програма за вработување 
и социјални иновации

Вработување и социјални 
прашања

ДА

Еразмус + Образование, обука, млади и 
спорт

ДА

Европа за граѓаните Граѓанство и партиципација ДА
Креативна Европа (Култура 
и Медиа)

Култура и медиуми ДА

Фискалис 2020 Оданочување НЕ
Царина 2020 Царина НЕ
Живот + Животна средина, природа, 

климатски промени
ДА

Механизам за цивилна 
заштита

Елементарни непогоди и 
природни катастрофи

НЕ
4 Оваа програма беше одобрена подоцна и затоа износот се 
однесува на период од 5 години, односно за периодот 2016-2020.
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КАПАЦИТЕТИ   
НА ОПШТИНИТЕ  
ЗА ЕУ ФОНДОВИ  

Една од целите на истражувањето беше да се испита колку општините 
во Република Македонија имаат капацитети да аплицираат и да 
спроведуваат европски проекти. Затоа, преку прашалниците испратени 
до општините и спроведените интервјуа, истражувањето одговара на 
следните прашања: 1) Внатрешната организација за европски проекти 
во општината и кадарот со кој таа располага; 2) Капацитетите со кои 
располага општината за аплицирање на европски проекти каде што 
се разгледува информираноста на општините и нивните капацитети за 
аплицирање на проекти финансирани од ЕУ; 3) Капацитетите на општините 
да спроведуваат европски проекти и можност за добивање на надворешна 
помош за реализација на проектите и 4) Предизвиците со кои се соочуваат 
општините при аплицирање и спроведување на европски проекти. 

Внатрешна организација  
и кадар за европски проекти 

Прашалникот беше наменет за лицата кои се одговорни за ЕУ фондови 
и програми во рамките на општината. 48.4% од испитаниците се 
изјасниле дека во нивната општина нема организациска единица или 
лице задолжено за европски проекти. Во најголем број случаи, лицето/
та кое ги следи ЕУ фондовите е во одделението за локален економски 
развој (ЛЕР). Само мал дел од опшините имаат одделение или сектор 
за европски проекти или соработка. 

Дополнително, од добиените одговори очигледно е дека дури и во 
општините кои изјавиле дека имаат посебно определен службеник, 
најголем дел од тие службеници работат воопштено на локален 
економски развој, но има и такви кои работат на области кои или воопшто 
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не се, или се многу малку поврзани со европски проекти (инспекциски 
служби, архива, информатика, комунални дејности итн.). Подготовка и 
имплементација на европски проекти им е само еден дел од бројните 
други работни задачи кои ги имаат, што значи дека најчесто не можат 
да го посветат целото свое работно време на активности поврзани 
со подготовка и спроведување на проекти, ниту на истражување на 
можностите и стручно усовршување во таа област.

Во фазата на аплицирање за европски проекти, тие лица се задолжени за 
приготвување на целосниот проект преку координација на сите засегнати 
страни како на пример соодветните сектори во самата општина и други 
партнери како јавни институции или граѓански организации. Во фазата на 
имплементација, иако соодветниот сектор е задолжен за спроведување 
на проектот, лицето задолжено за европски проекти се уште игра важна 
улога. Имено, тие лица најчесто се врската помеѓу различните сектори од 
општината кои се потребни за реализација на еден проект (јавни набавки, 
финансии, животна средина итн.). Овие лица се задолжени за следење 
на спроведувањето на проектот и применувањето на европските правила. 
Оттаму, треба да се напомене дека овие лица играат важна улога не само 
во спроведувањето на европските административни правила туку и на 
мотивирање на своите колеги во врска со европските проекти. 

Сепак, и покрај неопходноста за инвестирање во човечки ресурси кои се 
задолжени за европски проекти, спроведуваните интервјуа наведуваат 
на тоа дека постои сериозен проблем со нивната мотивација. За лицата 
кои спроведуваат европски проекти не е предвиден никаков тип на 
награда (материјална или нематеријална) за успешна реализација 
на проектите иако најчесто се потребни голема одговорност, ниво 
на квалификации и вложен труд. Исто така, не постои политика на 
задржување на кадарот. Постои одлив на обучен кадар кој е конкурентен 
на пазарот на трудот, а потоа потребно е долго време за да се обезбеди 
истото ниво на квалификација кај нововработени.

Капацитети за аплицирање на ЕУ фондови 

Речиси сите испитаници се изјасниле дека се запознати со можностите 
кои им стојат на располагање за аплицирање за европски проекти и дека 
нивната општина веќе аплицирала барем за 1 проект (96.8%), што значи 
дека општините се најчесто добро информирани и заинтересирани за 
учество во европски програми. Од нив 77% аплицирале за ИПА проекти, 
а 52.4% аплицирале во некоја од Програмите на Унијата.

0,51612903 2
0,48387096 8

Дали Вашата општина има организациска единица или
лице задолжено за европски проекти? 

Дали сметате дека постојат доволно можности за
општините да ги зајакнат сопствените капацитети 
за аплицирање за европски проекти? 
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71% од општините аплицирале како носител на проект, односно 
оцениле дека имаат доволно капацитет да преземат на себе поголем 
дел од одговорноста поврзана со подготовката и спроведувањето 
на проектот. Тоа соодветствува на процентот позитивни одговори на 
прашањето поврзано со постоење на соодветен административен 
капацитет за аплицирање (72.2%). Две третини од општините (69.4%) 
сметаат дека постојат доволно можности за јакнење на капацитетите 
во форма на отворени денови, обуки и презентации.

Во интервјуата, општините надополнуваат дека информациите за 
европските проекти ги добиваат од различни извори: Делегацијата 
на ЕУ, Секретаријатот за европски прашања, Министерството за 
локална самоуправа, Заедницата на единици на локална самоуправа 
и други извори, како информатори и локални и меѓународни 
невладини организации. Општините често учествуваат во инфо 
деновите и другите средби за европски проекти. Сите испитаници 
наведуваат дека се заинтерсирани за обуки и дека тие обуки се 
корисни, особено за помладите колеги. Голем дел од нив учествуваат 
на обуките спроведувани од страна на различни чинители: владини 
тела, Делегација на ЕУ, невладини организации и приватни компании. 

Капацитети за управување со европски проекти 

Кога станува збор за имплементација на проекти, 87.1% од испитаните 
општини до сега спроведувале европски проекти, а 67.7% сметаат 
дека имаат соодветен административен капацитет за тоа. Се разбира, 
капацитетите на општините значително се разликуваат едни од други. 
Административниот и финансискиот капацитет на еден потенцијален 
корисник претставува услов за користење на европски средства, 
особено ИПА фондови. Оттаму помалите општини често се и во 
понезавидна ситуација за европски проекти. 

Во одредени случаи општините кои немаат доволно капацитети 
за аплицирање и спроведување на европски проекти ангажираат 
надворешни лица, консултанти. Според анкетата, процентот на 
општини кои сами ги спроведуваат проектите е 63.3%, наспроти 40% 
кои се изјасниле дека во проектните единици вклучуваат и надворешни 
лица. Според интервјуираните лица, ангажирањето на консултанти 

има свои позитивни и негативни страни. Имено, ангажирањето на 
консултант е корисно во случај кога општината нема капацитети и 
може да има позитивни ефекти за постепено јакнење на капацитетите 
на општинската администрација. Често ангажирањето на консултант 
е единственото решение за помалите општини. Меѓутоа, дел од 
општините се соочуваат со консултанти кои не ја познаваат добро 
внатрешната организација во општината ниту пак локалната заедница 
и во тој случај консултантите не придонесуваат кон долгорочната 
стратегија за развој на општинските капацитети и заедницата. 

Исто така, кога зборуваме за апсорпциските капацитети за европските 
фондови на локално ниво, не треба да се занемарат капацитетите на 
другите локални чинители: универзитети, јавни институции, граѓански 
организации и приватен сектор. На пример, како што се наведува во 
интервјуата, за реализирање на некоја јавна набавка за потребните 
на проектот, потребно е локални фирми да имаат административни 
и финансиски капацитети да одговорат на барањата. Тоа е еден од 
условите за успешно спроведување на проектите. 
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Интервјуираните лица надополнуваат дека во рамките на 
прекуграничната соработка, Министерството за локална самоуправа 
обезбедува 10% национално кофинансирање за секој прифатен 
проект. Сепак, општините треба да вложат сопствени средства и да 
ги добијат националните средства откако проектот ќе биде завршен. 
Кај Програмите на Унијата не постои можност за добивање на средства 
како национално кофинансирање.  

Процедурите за аплицирање им претставуваат проблем на 43.5% 
од општините, административните правила за имплементација и 
известување се премногу сложени за 59.7% , а правилата за финансиско 
работење за 43.5% од општините.

Во одредени случаии, како што наведуваат општинските работници 
во интервјуата, административните правила на европските проекти 
не соодветствуваат со административните правила на самата 
општина.  Исто така, и покрај обуките кои се достапни за општините 
по потпишување на договорите за имплементација, сепак потребна е 
постојана надградба на капацитетите на различните сектори кои се 
засегнати со спроведување на проектите (пр. Финансии, јавни набавки 
итн.).  

Иако не е меѓу трите најголеми проблеми со кои се соочуваат општините, 
познавањето на англискиот јазик сè уште е еден од предизвиците при 
аплицирање и спроведување проекти кај 19.4% од општините.

30.6% од испитаниците во анкетата сметаат дека се потребни обуки 
за јакнење на капацитетите на општините а интервјуираните општини 
надополнуваат дека е потребна стуктурирана и континуирана обука за 
образување на кадрите на општините кои се вклучени во европските 
програми. 

Предизвици на општините со европските проекти 

Најчестите проблеми со кои се соочуваат општините се:

 � Тешко е да се обезбеди кофинансирање од сопствени средства;

 � Процедурите за аплицирање се многу сложени и нејасни;

 � Тешко е да се најде соодветен партнер за проекти каде што е 
потребно заедничко аплицирање; 

 � Постојат јазични бариери (недоволно познавање на англискиот 
јазик)/

Најголем проблем со кој се соочуваат општините при аплицирањето е 
немањето соодветно кофинансирање од сопствени средства и доволно 
финансиски средства за имплементација (61.3% и 58.1% соодветно). 
Иако Македонската банка за поддршка на развојот има обезбедено 
кредитна линија за оваа намена, сепак само 16.1% од анкетираните 
општини досега ја користеле истата. Општините што ја користеле го 
истакнуваат позитивното искуство и услови во соработката со Банката, 
со исклучок на времето потребно за одобрување што според нив е 
премногу долго. 

Кои се најчестите проблеми со кои се соочувате при 
имплементирање на проектот?
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СОРАБОТКА ВО РАМКИТЕ 
НА ЕВРОПСКИ ПРОЕКТИ 

Идејата со ова истражување е да се разгледаат придобивките од 
европските проекти за општините како и пооширно да се увиди улогата 
на општините во европските интеграции на Р. Македонија. Исто така, 
истражувањето опфаќа прашања за соработката на општините со 
други општествени чинители за добро планирање и искористување на 
европските средства. Затоа, прашалникот и интервјуата се однесуваат 
на следните прашања: 1) Учеството на општините во процесот на 
евроинтеграција на Република Македонија; 2) Координација со 
централни власти и учество на општините во планирање на ЕУ 
фондовите; 3) Соработка на општините со други чинители во рамките 
на европските проекти и 4) Придобивки од ЕУ фондовите за општините 
во Македонија. 

Учество на општините во процесот на евроинтеграција на 
Република Македонија 

Процесот на евроинтеграции на една држава не подразбира само 
изедначување на европското законодавство со националното. Овој 
процес вклучува  исто така и подготвување на различни опшествени 
чинители за спроведување на европски норми и правила. Со тоа, 
општините во Република Македонија всушност треба да играат 
голема улога во процесот на евроинтеграции. Тие се одговорни за 
спроведување на дел од европското законодавство на локално ниво (на 
пример животна средина) или пренесување на некои европски политики 
(на пример социјалната политика). Исто така, успешното спроведување 
на европски проекти ги истакнува апсорпциските капацитети и со тоа 
подготвеноста на Република Македонија да раководи со европски 
средства. Како локален координатор, општината има важна улога на 
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поврзувач на локалните чинители во повеќеслојното владеење кое е 
едно од принципите на ЕУ. 

Во дел од спроведените интервјуата се наведува важноста на 
прашањето за учество на општините во евро-интегративните процеси 
и се истакнуваат сите проблеми поврзани со таа цел. За почеток, до 
сега не е направен детален преглед (screening) на надлежностите на 
општините и европското законодавство за да се идентификува во кои 
области локалните власти се најзасегнати. Потоа, општините ретко 
учествуваат во работните тела за европски интеграции, кои се наменети 
пред се за централните власти. 

Македонските општини наведуваат дека не остваруваат контакт со 
европските институции. На пример, во анкетата, 63.3% од општините 
наведуваат дека немаат никаков директен контакт со Делегацијата на 
ЕУ во Скопје и други претставници на ЕУ во и надвор од Република 
Македонија. Една можност за македонските општини за директна 
комуникација со европски институции е Заедничкиот консултативен 
комитет при Комитетот на региони. Во овој Комитет координиран од 
ЗЕЛС и МЛС членуваат градоначалници од Македонија кои имаат 
можност да разменат мислења со нивните европски колеги. 

Интервјуираните лица често го истакнуваат ЗЕЛС како соодветно тело 
за застапување на интересите на општините и обезбедување на контакти 
со Брисел. ЗЕЛС и Град Скопје имаат Канцеларија во Брисел чија задача 
е известување на општините за можности за европски програми како 
и застапување на општините пред европските институции. Сепак, оваа 
канцеларија не е фунционална повеќе од две години. Една од можностите 
за контакт со европски институции и други релевантни фактори е учество 
на големи настани за локални и регионални власти во Брисел. Само ЗЕЛС 
и Град Скопје наведоа дека земаат учество на вакви настани, како на 
пример Open days кои се одржуваат секоја година во Брисел. 

Координација со централни власти - учество на општините во 
планирање на ЕУ фондовите

Доколку се зборува за добро искористување на европските средства, 
не треба да се гледа само на крајната фаза односно спроведувањето 

на проектите туку на целокупниот процес на планирање на европските 
програми. 

Во анкетата, испитаниците изразиле поделени мислења во однос на 
координацијата и соработката со централните институции за европски 
фондови. 46.8% сметаат дека не постои добра координација, а 75.8% 
изјавиле дека не се вклучени во планирањето и програмирањето на 
европските фондови што им се на располагање. 

Ситуацијата е поразлична кај прекуграничната соработка. За 
време на интервјуата, македонските општини наведуваат дека биле 
вклучени во процесот на планирање само преку одговарање на 
прашалници испратени од страна на Министерството за локална 
самоуправа. Не постои поструктурирана форма на консултирање 
на општините на централно ниво. Ситуацијата е малку различна со 
прекуграничната соработка каде општините се дел на Заедничките 
комитети за мониторинг а самиот процес на планирање на програмите 
е партиципативен.  ЗЕЛС не е вклучен во телата за планирање а 
во прекуграничните соработки е само набљудувач. Голем дел на 
интервјуираните општини истакнуваат дека сакаат да бидат навремено 

Дали сте вклучени во планирањето и програмирањето на 
европските фондови кои се на располагање за општините 
во Република Македонија?

0,24193548 4

0,75806451 6
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известувани и вклучени во процесот бидејќи на тој начин можат полесно 
да планираат проекти за територијален развој. 

Соработка на општините со други чинители во рамките на 
европските проекти 

Партнерството е еден од клучните елементи во европските проекти. 

Според анкетата, при аплицирањето општините соработуваат со 
партнери од соседните земји, и тоа претежно со други општини 
(77.1%), помалку со граѓански организации (22.9%), а многу ретко 
со компании од приватниот сектор (2.4%). Партнерите ги наоѓаат во 
рамки на различни настани кои ги посетуваат, како отворени денови, 
конференции и слично и во тој контекст можноста за учество на такви 
настани и создавање контакти е од големо значење, особено ако се 
има предвид дека 54.8% од општините сметаат дека е тешко да се најде 
партнер за заедничко аплицирање.

Кога станува збор за соработка со други партнери од Република 
Македонија, општините најчесто соработуваат со Центрите за развој 
на планските региони (75.8%), здруженија на граѓани (71%) и други 

општини (61.3%), со институции од централната власт (46.8%), со 
локални јавни институции (43.5%), образовни институции (38.7%), а 
поретко со приватни компании (19.4%).

За време на интервјуата општинските работници истакнуваат колку е 
важно самото партнерство. Многу од општините учат од своите партнери 
ако тие се поискусни во областа. Други пак, поради несоодветно 
одбирање на партнер имале сериозни проблеми за спроведување на 
активностите. Партнерите не само што треба добро да се избираат 
туку исто така треба да се инвестира во негување на тие партнерства. 
Долгорочните партнерства на општините, нивната меѓународна 
соработка и збратимените градови имаат значаен придонес за 
заедничко реализирање на проекти. Од општините надополнуваат 
дека во секое партнерство треба да се инвестира време и човечки 
ресурси и дека од тие партнерства произлегуваат пријателства кои 
се битни за самите територии. 

Членувањето во регионални и европски мрежи е наведено како можност 
за запознавање на партнери и градење на нови партнерства. Овие мрежи 
како што се АЛДА, НАЛАС итн. даваат можност за средба со други општини 
од регионот и ЕУ. Исто така, голем дел од општините се вклучени како 
партнери во европски проекти раководени од вакви мрежи. За општините 
кои немаат капацитети да аплицираат за европски програми тоа е 
одлична можност за првично искусување на администрирање на проект 
и дава можност понатаму сами да аплицираат. Со само еден проект како 
партнери, значително се зголемуваат шансите на општините да продолжат 
проекти со таа мрежа на партнери.

Интервјуираните претставници на општини истакнуваат дека имаат 
одлична соработка со локални чинители, вклучувајќи ги граѓанските 
организации. Иницијативата за соработка најчесто доаѓа од 
самите граѓански организации а често општините земаат граѓански 
организации во консорциумот за активностите кои се однесуваат 
на самото локално население. Соработката помеѓу граѓанските 
организации и општините на ЕУ проектите е еден од позитивните 
примери за меѓусебна соработка. 

Дали при аплицирање и спроведување на европски проекти 
соработувате со други чинители од Македонија?
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Придобивки од ЕУ фондовите

Најголем дел од општините сметаат дека имаат конкретни придобивки 
од реализацијата на европски проекти (95.2%). Меѓу нив, најчесто 
идентификувани се:

 � Можноста да се реши некој приоритетен проблем за граѓаните, 

 � Подигнување на квалитетот на живот, 

 � Придонес кон локалниот економски развој, 

 � Добивање дополнителни средства за изградба на 
инфраструктура, 

 � Подобрување на процесот на испорака на општински услуги, 

 � Континуирано учење на воспоставените стандарди за 
апликација, имплементација, мониторинг и евалуација на 
проекти финансирани од ЕУ

 � Јакнење на капацитети - односно процес на учење и стекнување 
соодветно искуство со цел реализација и на покрупни проекти 
во иднина, 

 � Активен придонес на државните службеници од проектните 
единици во процесот на евроинтеграции на Република 
Македонија.

 � Воведување на иновативни процедури и решенија, 

 � Размена на искуства со ЕУ и можност за репликација на 
позитивни примери, 

 � Соработка и зближување со општини и граѓани од други земји, 

 � Зајакнување на свеста на граѓаните за европските стандарди 
и практики во различни области од животот на локалните 
заедници. 

Во интервјуата општинските претставници надополнуваат дека 
преку европските проекти всушност се реализираат инвестиции 

кои општината сама не би можела да ги направи од сопствен буџет. 
Генерално гледано, политичката мотивација за европски проекти е 
повеќе во полето на инфраструктурата отколкуво т.н. „меки (софт) 
мерки“. Затоа, општините повеќе се заинтересирани за ИПА програмата 
и инфраструктурни потфати отколку за Програмите на Унијата каде 
што акцентот е ставен на размена на искуства со други европски земји. 
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ЗАКЛУЧОЦИ 

Општините треба да играат голема улога во процесот за европски 
интеграции на Република Македонија. Тие не само што имаат 
надлежности да спроведуваат европско законодавство и политики 
туку и според принципот на повеќеслојно управување се важна алка за 
поврзување со граѓаните и локалните чинители.  Меѓутоа, во моментов 
општините не се целосно вклучени во процесот на евро-интеграции 
и тоа:

 � Недостига детален преглед (screening) на надлежности на 
општините и европското законодавство и нивно вкрстување 
со цел да се одреди улогата која би ја имале општините,

 � Учествотото на локалната самоуправа во процесот на 
евроинтеграции не е регулиран ни институционализиран, 

 � Директните контакти на локалните власти со европските 
институции се многу лимитирани.

Капацитетот на општините да раководат со европски проекти 
зависи од нивното навремено информирање за европските 
политики како и нивно вклучување во процесот на програмирање 
на европските фондови во Република Македонија. 

 � Општините само делумно биле вклучени во процесот на 
програмирање на европски фондови во Република Македонија,

 � Застапувањето на интересите на општините во врска со 
европските фондови не регулирано преку соодветни тела 
или мрежи, 
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 � Има потреба дополнително да се развијат механизми за 
соработка и поголема вклученост на општинтие во процесите 
на централно ниво кои ги засегаат.

Еден од клучните елементи за успешен проект е партнерството на 
локално и прекугранично и тоа со ниво со различни чинители.  

 � За да се постигне поголем локален импакт, се покажува 
потреба за градење на партнерство со локалните чинители 
како културни и образовни институции, здруженија на граѓани 
итн.,

 � Позитивна е тенденцијата на соработка на општини со 
граѓански организации во рамките на европските проекти, 

 � За создавање на долгорочни прекугранични и европски 
партнерства потребна е инвестиција во време и човечки 
ресурси, 

 � Меѓународната соработка на општината е добра основа за 
партнерство и развој на заеднички европски проекти, 

 � Членството во мрежи на локални власти на регионално и 
европско ниво е една од алатките за полесно вклучување на 
македонските општини во европски проекти.

Интересот за европски проекти постојано расте и придобивките од 
нивното спроведување се многубројни. 

 � Преку спроведување на европски проекти општините 
реализираат инфраструктурни инвестиции, прават промени 
во фунционирањето на општината, креираат партнерства, 
придонесуваат во анимирање на локалната заедница и ги 
јакнат капацитетите на општинските работници и другите 
чинители кои се дел од проектот. 

 � Интересот за инфраструктурни проекти е многу поголем од 
спроведување на т.н. „меки (софт) мерки“. Затоа е поголем 

интересот за ИПА одошто за Програмите на Унијата. Сепак, 
„меките (софт) мерки“ и размената на искуства придонесува 
за јакење на капацитети на локалната самоуправа и менување 
на свеста кај локалната заедница и затоа овие мерки се важни 
за долгорочноста на проектите. 

Бројот на аплицирани и реализирани проекти од страна на општините 
укажува дека капацитетот на општините за спроведување на европски 
проекти постојано расте. Со тоа се наметнува потребата за соодветна 
внатрешна организација и управување со кадарот кој е вклучен во 
европските проекти. 

 � Најчесто општините немаат одделение за европски проекти 
туку лице кое работи во одделот за локален економски развој 
и ги следи европските повици. Овие лица имаат клучна улога 
не само при аплицирање туку и при реализирање на проектите. 
Тие се „врската“ помеѓу европските правила и сите други 
засегнати сектори во самата општина, 

 � Потребен е посеопфатен пристап во општините за јакнење 
на капацитетите на повеќето сектори, не само во однос на 
административни и финансиски правила за спроведување на 
проекти туку и поопшти прашања поврзани со Европска Унија 
како на пример политиките на ЕУ, 

 � Постојат сериозни проблеми со мотивацијата на општинските 
работиници кои се задолжени за европските проекти. И покрај 
зголемената одговорност, повисоко ниво на квалификации и 
вложен труд, не е предвиден никаков вид на материјална или 
нематеријална награда за успешна реализација на проектите, 

 � Не постои политика на задржување кадар. Постои одлив на 
обучен кадар кој е конкурентен на пазарот на трудот, а потоа 
потребно е долго време за да се обезбеди истото ниво на 
квалификација кај нововработени.

Капацитетот на општинските работници за аплицирање и управување 
со европски проекти е различен во секоја општина, во зависност 
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од големината на општината и политичката стратегија за европски  
проекти. 

 � Постојат можности за обука на општинските работници за 
аплицирање и спроведување на ЕУ фондови кои се понудени 
од различни чинители, 

 � Не постои детална анализа на потребите за обука и поради 
тоа нема можност да се предложат добро насочениобуки на 
соодветна тема и со соодветниучесници,

 � Потребна е координација на различните централни власти 
за анализа на потребите за обука за европски прашања и 
понатамошно долгорочно јакнење на кадрите, 

 � Општините ангажираат консултанти и во фаза на аплицирање 
и во фаза на имплементирање на европските проекти. 
Ангажирањето на консултанти зависи од капацитетите на самата 
општина и се должи пред сè на сложените административни 
процедури за споведување. И покрај можните придобивки 
за јакнење на капацитетите на администрацијата преку 
спроведување на проектот со консултантот, постои ризик дека 
ангажирање на консултант нема да даде долгорочни резултати 
и нема да има долгорочен позитивен импакт на заедницата.

При имплементирање на европски проекти општините се соочуваат 
со различни предизвици: 

 � Општините имаат потешкотија да обезбедат кофинансирање. 
Постои кофинансирање од страна на МЛС во рамките на 
прекуграничните програми кое се исплаќа по проверката и 
одобрувањето на трошоците, како и кредит од Македонска 
банка за поддршка и развој. Сепак, општините имаат проблеми 
со ликвидност во моментот кога треба средствата да ги 
исплатат од сопствениот буџет и при големи инвестиции. 
Исто така, не постои фонд за кофинансирање на проекти во 
рамките на Програмите на Унијата, 

 � Поради сложените административни процедури на европските 
проекти, општинтите често се соочуваат со административни и 
финансиски проблеми при нивно спроведување. Применување 
на ЕУ правила во секојдневно административно и финансиско 
управување се одвива постепено и е долгорочна инвестиција 
на општината. Тоа е само еден дел од многуте чекори за ЕУ 
интеграција.
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ПРЕПОРАКИ

 Процесот на евроинтеграција на Република Македонија треба 
да биде инклузивен и партиципативен, особено за општините 
кои се најблиску до граѓаните и се важна алка во повеќеслојното 
управување. Затоа, треба да се зајакне улогата на општините во овој 
евроинтегративен процес и тоа: 

 � Да се направи детален преглед (screening) на надлежности на 
општините и европското законодавство и нивно вкрстување со 
цел да се одреди улогата која би ја имале општините, 

 � Да се институционализира учеството на локалната самоуправа 
во процесот на евро-интеграции преку претставување на 
општините во соодветните работни тела, 

 � Да се поттикнат директни контакти помеѓу претставници на 
општините и европските институции преку Делегацијата на ЕУ 
во Скопје, ЗЕЛС или други институции,

 � Да се поттике фунционирањето на Канцеларијата на ЗЕЛС во 
Брисел или да се воспостави поинтензивна комуникација помеѓу 
општините и Мисијата на Македонија при ЕУ во Брисел, 

 � Да се овозможи и поттикне учество на повеќе општини на 
настани кои се битни за нив, како на пример Open Days. 

Со цел да се зголеми капацитетот на општините за раководење со европски 
програми, важно е општините навремено да бидат вклучени во процесот 
на програмирање на европски фондови во Република Македонија. 

 � Да се развијат механизми за посистематска вклученост на 
општините во процесите на планирање на европски фондови 
и соработка со соодветните надлежни институции како што се 
МЛС и СЕП, 
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 � Да се зајакне улогата на ЗЕЛС како застапник на интересите на 
општините во планирањето на европските фондови. 

Градењето и одржувањето на партнерства во европските проекти 
е од голема важност не само за успешноста на проектот туку и за 
неговата долготрајност. Суштината на голем дел од европските 
проекти е да се градат партнерства на локално, регионално и 
европско ниво. Реализирањето на европски проект значи развивање 
и негување на партнерства.  Со цел да се поттикне создавањето на 
партнерства кај општините, потребно е: 

 � Да се промовираат добри примери на локално партнерство 
и соработка помеѓу општини, граѓански организации и други 
јавни институции, 

 � Да се истакнат добрите практики од збратимувања на градови 
и меѓуопштинска соработка кои можат да служат како добра 
основа за развивање на европски проекти, 

 � Да се поттикне членство на македонските општини во 
регионални и европски мрежи на локални власти.

Придобивките од европските проекти се многубројни и треба да бидат 
соодветно промовирани. Неопходно е да се јакне свеста кај донесувачите 
на одлуки за сестрано гледање на ЕУ проектите. ЕУ проектите не се 
само парични средства кои ќе направат акутни промени на локално 
ниво. Општо гледано, европските фондовите се алатка за долгорочна 
промена. Тие придонесуваат да се јакнат капацитетите на општинските 
работници и сите засегнати страни. Со добро имплементирање 
на европски проекти, се подобрува апсорпцискиот капацитет, 
полека се менува секојдневното фунционирање. Зголемувањето на 
апсорпцискиот капацитет на општините и успешното спроведување на 
европските проекти бара сериозен ангажман за структурни промени 
на повеќе нивоа, особено во организирање и мотивирање на кадарот 
во општините и јакнење на неговите капацитети. Затоа, потребно е:

 � Да се формираат посебни организациски единици кои ќе 
работат исклучиво на европски проекти, 

 � Да се зајакне информирањето на општините за политиките и 
легислативата на ЕУ преку соодветни канали за информирање 
(алатки, специјализирана страна, обуки, сесии за информирање)

 � Да се има посеопфатен пристап за јакнење на капацититетите 
на повеќе лица и повеќе сектори во општината, и други чинители 
како јавни институции, граѓански организации и приватен 
сектор, 

 � Да се воспостави нов, системски пристап во процесот на обука 
кој ќе се базира врз анализа на потребите и годишен план/
програма, при што ќе се избегнува дуплирање на обуките и 
ад-хок планирање кој каква обука ќе посетува

 � Да се воведе механизам за подобра координацијата на 
институциите (МЛС, СЕП, ЗЕЛС) во понудата на обуки, 

 �  Да се воведе соодветна политика на наградување и мотивација 
со цел задржување на обучениот кадар,  

 � Да се промовира меѓуопштинската соработка како можност да 
се формираат заеднички тимови кои ќе работат на европски 
проекти за неколку помали општини,

 � Да се регулира работата на консултантите на европските проекти 
преку создавање на мрежа на консултанти или дефинирање на 
очекувања и „правила на игра“ за консултантите со цел да се 
обезбеди долгорочен импакт на локално ниво. 

За полесно пребродување на проблемите со кои се соочуваат 
општините при спроведување на европски проекти, потребно е:

 � Да се воведе буџет за автоматско национално кофинансирање 
на сите веќе одобрени европски проекти, 

 � Да се изработи документ со детално објаснети административни 
и финансиски правила на европските проекти и соодветни 
решенија во работењето на општините.  
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Општините во Република Македонија се корисници на различни ЕУ 
фондови и програми. Во програмскиот период 2007-2013, општините 
реализирале проекти во рамки на Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА 1), пред сè во втората компонента – Прекугранична 
соработка, како и во дел од Програмите на Унијата: ФП7, Европа за 
граѓаните, Прогрес, Млади во акција, Доживотно учење и Европа за 
граѓаните. Во програмскиот период 2014-2020 година за општините се 
достапни средства во рамки на секторот Регионална и територијална 
соработка на ИПА 2, како и следните Програми на Унијата: Хоризонт 
2020, Косме, Програма за вработување и социјални иновации, Креативна 
Европа, Еразмус Плус, Живот плус и Европа за граѓаните.

Целта на ова истражување е да даде објективна анализа на користењето 
на ЕУ фондовите од страна на општините, односно да ги проучи 
клучните предизвици со кои се соочуваат општините при аплицирањето 
и спроведувањето европски проекти, и да предложи мерки за поголемо 
вклучување и поквалитетно искористување на европските програми 
од страна на општините во Република Македонија. За таа цел беше 
спроведена анкета преку прашалник доставен до сите општини и 
беа реализирани интервјуа со повеќе општини и други релевантни 
чинители кои соработуваат со општините во контекст на ЕУ фондовите. 
Преку одговорите беа идентификувани повеќе аспекти поврзани со 
начинот на кој општините учествуваат во европски проекти и истите 
беа систематизирани во две категории - капацитетите на општините 
за ЕУ фондови и соработка во рамки на ЕУ проекти. 

Под капацитети на општините се разгледуваат прашања поврзани со:

 � внатрешната организација на општините и кадарот за 
аплицирање и спроведување европски проекти со кој тие 
располагаат;
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 � административните капацитети на општините за аплицирање за 
европски проекти, степенот на информираност и можностите 
за стручно усовршување и обука;

 � капацитетите за управување со европски проекти и користењето 
надворешна помош, односно консултантски услуги;

 � предизвиците со кои се соочуваат општините при аплицирањето 
и спроведувањето европски проекти, пред сè процедурите, 
обезбедувањето сопствени средства за кофинансирање, 
наоѓањето партнери и јазичната бариера.

Во делот соработка на општините во рамки на ЕУ проекти се разгледува:

 � поширокиот контекст на европска интеграција и учеството на 
општините како важен чинител во тој процес;

 � учеството на општините во процесот на координација и 
планирање на европските фондови кој го водат централните 
власти;

 � соработката помеѓу општините и соработката со различни 
партнери како што се граѓански организации, јавни установи, 
приватен сектор итн;

 � перцепцијата на општините за придобивките од спроведувањето 
европски проекти.

Истражувањето резултира со низа наоди кои ги утврдуваат слабостите 
во процесот на користење ЕУ фондови и формулира соодветни 
препораки за нивно надминување, и тоа:

 � Општините не се целосно вклучени во процесот на европска 
интеграција. Потребно е да се направи детален преглед на 
нивните надлежности во процесот и да се создадат услови 
за зајакната и институционализирана интеракција со другите 
чинители од областа на евроинтеграциите, како што се 
централните власти и европските институции.

 � Иако постои општа позитивна перцепција за потребата од 
спроведување европски проекти, и на техничко и на политичко 

ниво, потребно е дополнително да се промовираат придобивките 
од европските проекти, особено оние кои не се конкретни и 
видливи како инфраструктура, набавки и слично.

 � Општините се отворени за проектна соработка со партнери како 
што се други општини, граѓански организации, универзитети 
и компании од земјата и странство. Сепак, потребно е да се 
развие долгорочен пристап кон градењето партнерства и да 
се поттикне користењето на различни механизми како што 
се меѓуопштинска соработка, членство во европски мрежи, 
збратимување, учество на различни настани и форуми итн.

 � Општините веќе имаат изградено капацитети за аплицирање 
и спроведување европски проекти. Сепак, постои потреба 
да се развие системски пристап кон процесот на јакнење 
на административните капацитети кој ќе опфати планирање 
на стручното усовршување и обука, соодветна внатрешна 
организација, политика на задржување на кадар и јакнење 
на свесноста за улогата на службениците и организациските 
единици кои работат на ЕУ фондови во рамки на општините.

 � Постојат системски предизвици за општините при аплицирањето 
и спроведувањето европски проекти за кои е потребно да 
се развијат нови решенија преку дијалог со националните и 
европските власти. Во тој процес потребно е да се зајакне 
улогата на институциите и организациите чијашто мисија е 
застапување на интересите на општините на национално и 
европско ниво.



6564

EXECUTIVE SUMMERY

The municipalities in the Republic of Macedonia are beneficiaries of 
different EU funds and programmes. In the 2007-2013 programme 
period, municipalities implemented projects within the Instrument for 
Pre-Accession Assistance (IPA 1), primarily in the second component – 
Cross-border cooperation, as well as in part of the EU programmes: FP7, 
Europe for the Citizens, Progress, Youth in Action and Lifelong Learning. 
In the 2014-2020 programme period municipalities have access to funds 
within the sector for Regional and Territorial Cooperation of IPA 2, as well 
as the following EU Programmes: Horizon 2020, COSME, Employment 
and Social Innovations, Creative Europe, Erasmus +, Life+, and Europe 
for the Citizens. 

The aim of this research is to provide an objective analysis of the use of 
the EU funds by the municipalities, i.e. to explore key challenges that 
the municipalities are faced with when applying and implementing EU 
projects, and to propose measures for greater inclusion and greater 
utilisation of EU programmes by the municipalities of the Republic of 
Macedonia. For this purpose, a poll was taken through a questionnaire 
delivered to all municipalities, and interviews were realised in several of 
them as well as with other relevant stakeholders that cooperate with the 
municipalities in the context of EU funds. The polled answers gave the 
opportunity to identify several aspects regarding the manner in which the 
municipalities participate in EU projects, and the same were classified 
in two categories – municipal capacity for EU finds, and cooperation 
within EU projects. 

The category Municipal capacity reviews issues regarding:

 � Municipal internal organisation and staff for applying and imple-
menting EU projects to which they are eligible;

 � Municipal administrative capacities for applying to EU projects, 
the level of awareness, and the possibilities for expertise and 
training;

 � Capacities for managing EU projects and using external aid, i.e. 
consulting services;

 � The challenges with which the municipalities are faced when 
applying and implanting EU projects, primarily the procedures, 
providing co-financing, finding partners, and language barriers;

The category Cooperation within EU projects reviews the following:

 � A broader context of European integration and participation of 
municipalities as an important stakeholder in this process;

 � Municipal participation in the process of coordination and plan-
ning of EU funds that are lead by the central government;

 � Inter-municipal cooperation and cooperation with different part-
ners, such as CSOs, public institutions, the private sector, and 
so on;

 � The perception of the municipalities for the benefits of imple-
menting EU projects.

This research resulted with findings that confirm the weaknesses of the 
process of using EU funds and formulating suitable recommendations 
for their removal, such as:

 � The municipalities are not fully included in the EU integration 
process. It is necessary to make a detailed review of their weak-
nesses in this process and to create conditions for reinforced 
and institutionalised interaction with other stakeholders in the 
process of EU integration, such as centralised governments and 
European institutions.

 � Even though there is a general positive perception for the need 
of implementing EU projects, on a technical as well as a politi-
cal level, additional promotion is needed of the benefits of EU 
projects, especially those that are not concrete or visible like 
infrastructure, supply, and similar.

 � Municipalities are open to project cooperation with partners such 
as other municipalities, CSOs, universities, and domestic and 
foreign companies. However, it is necessary to develop a long-
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term approach towards building partnership, and to foster the 
use of different mechanisms such as inter-municipal cooperation, 
membership in EU networks, twinning, participation in different 
events and fora, and so on.

 � The municipalities have already built capacities for applying and 
implementing EU projects. However, there is a necessity for de-
veloping a systematic approach to the process of strengthening 
administrative capacities that will include planning professional 
development and training, suitable internal organisation, policy 
for retention of staff, and strengthening awareness of the role 
of civil servants and organisational units that work on EU funds 
within municipalities.

 � Municipalities also have system challenges when applying and 
implementing EU projects, which begs the necessity for the de-
velopment of new solutions through dialogue with national and 
EU authorities. This process necessitates the strengthening of 
the roles of institutions and organisations whose mission is to 
represent the interests of the municipalities on a national and 
European level.

RÉSUMÉ

Les municipalités en République de Macédoine bénéficient de différents 
fonds et programmes européens. Durant la période de programmation 
2007-2013, les municipalités ont réalisé des projets grâce aux instruments 
d’aide de préadhésion (IPA 1), principalement avec sa seconde composante 
- la coopération transfrontalière - aussi bien qu’intégré aux programmes 
européens :7PCRD, l’Europe pour les citoyens, Progress, Jeunesse en 
action et Education tout au long de la vie. Pendant la période de 
programmation 2014-2020, les municipalités ont accès à des fonds liés 
à l’IPA 2, concernant la coopération régionale et territoriale, ainsi qu’aux 
programmes suivants : Horizon 2020, COSME, Programme de l’UE pour 
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), Europe Créative, Erasmus + et Life+. 

Le but de cette recherche est de fournir une analyse objective de 
l’utilisation des fonds européens par les municipalités, c’est-à-dire 
explorer les défis majeurs que les municipalités doivent relever lorsqu’elles 
candidatent et mettent en place des projets européens. L’objectif est 
aussi de proposer des mesures pour une meilleure intégration et une 
meilleure utilisation des programmes européens par les municipalités 
macédoniennes. À cet effet, un sondage a été réalisé par le biais de 
questionnaires transmis aux municipalités. Des interviews ont également 
été menées dans nombre d’entre elles ainsi qu’auprès d’acteurs importants 
qui coopèrent avec les municipalités autour des fonds européens. Les 
réponses du sondage ont permis d’identifier comment les municipalités 
participent aux projets européens. Les réponses ont été classés en deux 
catégories : la coopération dans le cadre des projets européens et les 
capacités des municipalités pour l’usage des fonds européens.

Quant aux capacités des municipalités, les questions traitées sont : 

 � L’organisation interne des municipalités et les ressources hu-
maines qu’elles disposent pour postuler et mettre en place des 
projets européens, auxquels elles ont accès ;



6968

 � Les capacités administratives des municipalités pour candidater 
aux projets européens, leur niveau d’information et la possibilité 
de formations ;

 � Les capacités des municipalités à gérer un projet européen et 
coopération avec des consultants ; 

 � Les difficultés que les municipalités doivent affronter lorsqu’elles 
postulent puis réalisent des projets européens, principalement les 
procédures administratives, le fait de devoir cofinancer sur leurs fonds 
propres, de trouver des partenaires et la barrière de la langue.

La catégorie Coopération dans le cadre des projets européens s’intéresse à :

 � Un contexte d’intégration européenne élargie et une participation 
des municipalités comme facteur important dans ce processus ;

 � La participation des collectivités locales dans le processus de 
coordination et de planification des fonds européens mené par 
le gouvernement central ;

 � La coopération intermunicipale et la coopération avec divers 
partenaires, tels que les associations, les institutions publiques, 
le secteur privé, etc. 

 � La perception des municipalités des bénéfices produit par la réal-
isation de projets européens.

Cette recherche a abouti à une série de constatations qui confirment la 
faiblesse du processus d’utilisation des fonds européens. Elle a également 
permis de proposer des recommandations appropriées pour surmonter 
les défis, telles que : 

 � Les municipalités ne sont pas entièrement intégrées dans le pro-
cessus d’intégration à l’Union européenne. Il est nécessaire de 
faire un examen détaillé de leurs compétences dans ce processus 
et de créer les conditions pour renforcer et institutionnaliser les 
interactions avec les autres acteurs dans le domaine de l’intégra-
tion européenne, comme les institutions du gouvernement central 
et les institutions européennes.

 � Même la perception générale sur les projets européens est pos-
itive, au niveau technique comme politique, il est encore néces-
saire de promouvoir les bénéfices des projets européens, notam-
ment ceux qui ne sont pas visible comme l’infrastructure.

 � Les municipalités sont ouvertes aux projets coopératifs avec des 
partenaires comme les autres municipalités, les associations, 
les universités et les entreprises au niveau national et européen. 
Cependant, il est nécessaire de développer une approche à long 
terme pour construire des partenariats et favoriser l’utilisation de 
différents mécanismes tels que la coopération intermunicipale, 
l’adhésion aux réseaux de l’UE, le jumelage, la participation à 
différents événements et forums, etc.

 � Les municipalités ont déjà développé des capacités pour candi-
dater et réaliser des projets européens. Il est toutefois nécessaire 
d’élaborer une approche systématique du processus de renforce-
ment des capacités administratives, qui comprendra la planifica-
tion du perfectionnement professionnel et des formations, l’or-
ganisation interne appropriée, la politique de maintien en poste 
du personnel et la sensibilisation au rôle des fonctionnaires et des 
unités organisationnelles qui travaillent sur les fonds européens 
au sein des municipalités.

 � Les municipalités font également face à des difficultés lors de 
la candidature et de la réalisation de projets européens, ce qui 
soulève la nécessité de développer de nouvelles solutions, par 
le dialogue avec les gouvernements nationaux et européens. Ce 
processus nécessite le renforcement des rôles des institutions et 
organisations dont la mission est de représenter les intérêts des 
municipalités, aux niveaux national et européen.
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КОРИСНИ ИЗВОРИ 

Централна база за регистрација на проекти: 
http://cdad.sep.gov.mk/

Програма за прекугранична соработка Македонија – Грција: 
http://ipacbc-mk-gr.net/ 

Програма за прекугранична соработка Македонија – Бугарија: 
http://ipacbc-mk-bg.net/ 

Програма за прекугранична соработка Македонија – Албанија: 
http://ipacbc-mk-al.net/ 

Програма за прекугранична соработка Македонија – Косово: 
http://ipacbc-mk-ks.net/ 

Национален стратешки документ за ИПА 2: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/
key_documents/2014/20140919-csp-former-yugoslav-republic-of-mace-
donia.pdf 

Секретаријат за европски прашања: 
www.sep.gov.mk/ 

Министерство за финансии: 
www.finance.gov.mk/  

Министерство за локална самоуправа: 
www.mls.gov.mk 

Министерство за финансии - Централно финансирање и склучување 
договори (CFCD) 
http://cfcd.finance.gov.mk 

Европска комисија - Програми на унијата: http://ec.europa.eu/
budget/mff/programmes/index_en.cfm 

ЗА ИЗДАВАЧОТ 

Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) е европска 
организација која работи во областа на доброто локално владеење и 
граѓанско учество. АЛДА е создадена во 1999 година по иницијатива 
на Советот на Европа со цел да ја координира мрежата на Агенции 
за локален развој кои се локални организации воспоставени како 
промотери на добро локално владеење. 

Денес АЛДА има клучна улога во полето на локалната демократија, 
активното граѓанско учество и соработката помеѓу локалните власти 
и граѓанското општество. Активностите на АЛДА се фокусирани на 
соработка помеѓу локалните власти и граѓанските организации. 

АЛДА е мрежа на повеќе од 250 членки (локални и регионални власти 
и граѓански организации) од 40 земји. Активна е во земји од Европска 
Унија, Западен Балкан, Кавказот и земјите од источното партнерство 
како и Северна Африка и Медитеранот. АЛДА има 5 канцеларии, во 
Брисел, Стразбург, Виченца, Суботица и Скопје. 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СОРАБОТКА НОРМАНДИЈА 
МАКЕДОНИЈА 

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Регионот 
Нормандија и Република Македонија започна во 2006 година по 
иницијатива на овој француски регион. Целта на програмата е да 
се промовира локалната демократија и меѓународна соработка 
преку поддршка на заеднички проекти на чинители од Нормандија 
и Македонија на различни теми: културно наследство, млади, уметност, 
туризам итн. Во проектот биле вклучени повеќе од 250 партнери: општини, 
здруженија на граѓани, училишта, универзитети, центри за регионален 
развој, културни институции, уметници итн. носители на програмата 
за соработка се Регионот Нормандија и Министерството за локална 
самоуправа на Р. Македонија. Програмата се реализира благодарение 
на финансиската поддршка од Регионот Нормандија и Министерството 
за надворешни работи на Франција. Европската асоцијација за локална 
демократија (АЛДА) е координатор на програмата. 




