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Одговорноста за спроведување на структурните инструменти, изразени преку соодветноста на административниот капацитет и стабилното 
финансиско управување со дизајнирањето и извршувањето на проектите припаѓаат на самите држави во пристапувањето, кои еден ден треба 
да станат членки. Како и во претходната година, главните забелешки се поврзани со слабиот административен капацитет на оперативните 
структури. Треба посебно да се обрне внимание на финансиското управување и контрола со цел да се спречи било каква злоупотреба на 
средствата.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да се надгради административниот капацитет во структурата за управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и да се подобри 
динамиката во склучување на договори и спроведување на проектите финансирани од ЕУ, особено во областите на транспортот и животната 
средина;
- Да се комплетира рамката за оценка на перформансите;
- Да се обезбеди транспарентноста и видливоста на резултатите од проектот.

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Правна рамка

- Законот за рамномерен регионален развој треба да 
биде целосно имплементиран, особено преку 
распределба на дополнително финансирање.

Институционална рамка

- Потребно е зајакнување на институционалната рамка 
за да се обезбеди правилно и навремено спроведување 
на програмите и за ИПА I и за ИПА II.
- Ова ќе помогне да се избегне понатамошно враќање на 
неискористени средства на ЕУ. 

Административен капацитет

- Потребно е да се развие систем на добро образложена 
анализа на обемот на работа за да се обезбеди 
напредок во областа на административниот капацитет.

Програмирање

- Постигнат е одреден напредок во воведувањето на 
секторски базиран пристап во програмирањето на 
фондовите на ЕУ.
- Потребно е да се подобри општото стратешко 
планирање.

Мониторинг и евалуација 

- Постигнат е одреден напредок во спроведувањето на 
системот за мониторинг и евалуација на проекти и 
програми но потребно е понатамошно зајакнување на 
капацитетите со цел препораките да можат да бидат 
правилно следени.
- Треба да се зголеми транспарентноста на средствата 
од ЕУ.

Финансиски менаџмент, контрола и ревизија
 
- Потребни се дополнителни напори за зајакнување на 
финансиското управување, контролата и ревизијата на 
фондовите на ЕУ (види Поглавје 32 Финансиска 
контрола).
- Систематски мониторинг, проверки на лице место, 
како и внатрешна и надворешна ревизија се потребни за 
да се спречат нерегуларности.

Правна рамка

- Законот за буџет кој што е на сила дозволува одредена 
флексибилност но повеќегодишното буџетирање сè 
уште  не е оперативно. 

Институционална рамка

- Потребна е посилна политичка посветеност за да се 
обезбеди брза имплементација на програми 
финансирани од ЕУ преку понатамошно зајакнување на 
капацитетот за управувачките структури, во делот на 
структури за добивање и спроведување на програми.

Административен капацитет

- Во однос на административниот капацитет, сè уште 
треба да се развие политика и план за задржување на 
вработените.

Програмирање

- Постигнат е одреден напредок со воведувањето на 
секторски базираниот пристап во програмирањето на 
фондовите на ЕУ.

Мониторинг и евалуација 

- Усвоен е планот за евалуација на децентрализираните 
ИПА фондови, но сè уште  не е започната неговата 
имплементација.
- Допрва треба да се развие систем за управување и 
информирање.
- Транспарентноста во користењето на ИПА фондовите с
è уште  треба да се зголеми и видливоста на помошта 
добиена од ЕУ треба да се зголеми преку користење на 
поиновативни пристапи.

Финансиски менаџмент, контрола и ревизија
 
- Националните системи за управување со ИПА 
фондовите и натаму се развиваа за да се исполнат 
барањата за индиректен менаџмент на ИПА фондовите, 
но потребна е имплементација за да се спречат 
неправилностите и да се обезбеди правилно следење на 
основата на клучните оперативни показатели и клучни 
постигнувања во изведбата.
- Потребни се понатамошни подобрувања во однос на 
човечките ресурси во единиците / телата за внатрешна 
ревизија.

Правна рамка

Институционална рамка

Административен капацитет

- Потребно е понатамошно зајакнување на 
административниот капацитет. 
- Политиката за задржување на вработените и 
управувањето со човечките ресурси останува прашање 
на загриженост.
- ИКT системите во рамките на структурите не 
обезбедуваат разумни гаранции за управување со 
безбедноста на информациите. 
- Релевантниот aкциски план, усвоен од страна на 
националните власти на 28 декември 2017 сè уште треба 
да се спроведе.

Програмирање

Мониторинг и евалуација 

- Во однос на транспарентноста во користење на ЕУ 
фондовите, потребно е поструктурирано учество на 
националните власти за подобро информирање на 
граѓаните и заедниците за можностите и придобивките 
од ЕУ фондовите за земјата.

Финансиски менаџмент, контрола и ревизија

- Во однос на финансиското управување и контрола, 
иако набавките и склучувањето на договори за ЕУ 
фондовите постепено се подобруваат, сепак остануваат 
да бидат прашање за загриженост. 
- Потребно е да се подобри веродостојноста на 
набавките, склучувањето на договорите и 
предвидувањата за исплата, заедно со капацитетите на 
ресорните министерства за да се завршат навремено 
зрелите проекти.
- Внатрешната ревизија на ЕУ фондовите треба да се 
подобри во однос на регуларноста и покриеноста. 
- Потребни се повеќе квалитетни внатрешни ревизори. 
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