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Листа на кратенки 

ДИС Децентрализиран систем за имплементација 

ИПА 1 Инструмент за претпристапна помош за периодот 2007-2013

ИПА2 Инструмент за претпристапна помош за периодот 2014-2020

НАО Национален службеник за овластување

НИПАК Национален координатор за ИПА

НФ Национален фонд 

ПАО Програмски службеник за овластување 

РР Регионален развој

РЧР Развој на човечки ресурси

СЕП Секретаријат за европски прашања 

СПО Виш програмски службеник од ресорните министерства и  
институциите-кориснички кои имплементираат проекти од ИПА 

ТАИБ Транзициска помош и градење институции

ХОС Раководителот на оперативната структура 

ЦФЦД Секторот за централно финансирање и склучување договори 
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I. ВОВЕД

 Овој документ ја анализира искористеноста на финансиските средства од ЕУ во Република Македо-
нија преку Инструментот за претпристапна помош (2007-2013). Притоа, акцентот е ставен на фон-
довите кои се управуваат преку т.н. децентрализиран систем за имплементација. Основната цел е 
сознанијата добиени од анализата да се употребат за унапредување на искористеноста на европски-
те фондови, особено средствата од Инструментот за претпристапна помош за периодот 2014-2020 
година (ИПА2). 

 Оваа анализа е направена во средината на финансиската перспектива 2014-2020 година, односно во 
2017 година. Тоа е период во кој може да се дадат оценки и да се извлечат заклучоци за ефектите 
од спроведувањето на Инструментот за претпристапна помош 2007-2013 (ИПА1), имајќи го предвид 
фактот дека во овој период привршува користењето на средствата од овој инструмент, а сè повеќе 
се актуализира примената на новиот инструмент за периодот 2014-2020 (ИПА2). Во таа смисла, по-
требно е да се користат научените лекции и можностите за унапредување на искористувањето на 
европските фондови при преминот од ИПА1 кон ИПА2. 

Искористувањето на претпристапната помош може да послужи како сериозна основа за анализа 
на тоа колку земјата, која е во процес на пристапување во ЕУ, е способна да подготви и да спрове-
де проекти со приоритетно општествено значење за да ги постигне целите поставени во рамки на 
процесот на пристапување во ЕУ: градење ефективна јавна администрација, спроведување обемни 
проекти од стратешко значење, обезбедување висок квалитет на јавните услуги, итн. Ова е и полето 
каде што една земја покажува дека има знаење, високо квалификувани експерти и институционална 
меморија, што претставува предуслов за подоцнежното управување со кохезивните фондови кои се 
достапни за државите-членки на ЕУ, а кои во основа се релативно поедноставни и располагаат со 
многу поголеми средства.

Општо гледано, анализата покажува солидна искористеност на средствата, доколку како индикатор 
се земе само процентот на искористени средства, што претежно се должи на големите алокации за 
крупни инфраструктурни проекти, како и на добрата искористеност на ИПА Компонента I во почетни-
те години. Сепак, анализата покажува и низа недостатоци, како што се: губење средства, постојан пад 
на искористеноста (особено во ИПА Компонента I), хронично одолговлекување на периодот за им-
плементација на годишните програми и предизвици во реализацијата на веќе склучените договори. 
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1  http://cfcd.finance.gov.mk/ 
2  https://webgate.ec.europa.eu 

II. Методологија и структура 
 Оваа студија бара одговор на прашањето кои се 
факторите што влијаат врз нивото на искорис-
теноста на средствата од ИПА1 во Република 
Македонија, со фокус на оние кои од 2009 годи-
на наваму се имплементираа децентрализира-
но (види Поглавје III). Со цел да одговори на ова 
прашање, студијата е ограничена на времен-
ската рамка од акредитацијата на Секторот за 
централно финансирање и склучување догово-
ри (ЦФЦД) во 2009 година, заклучно со 31 март 
2016 година (освен во случајот со анализата 
на откажаните проекти, каде што периодот на 
анализа е заклучно со февруари 2017 година). 
Во документот се користени исклучиво јавно 
достапни податоци објавени од ЦФЦД,1 како и 
од европскиот портал за надворешна помош.2 
Предмет на подетална анализа се програмите 
со кои управува Секторот за централно финан-
сирање и склучување договори (ЦФЦД) за импле-
ментација на проекти финансирани од ИПА во 
рамките на системот за децентрализирано уп-
равување во периодот 1.9.2009 - 31.3.2016:

 �  Компонента I: Транзициска помош и 
градење институции 2009;

 �  Компонента I: Транзициска помош и 
градење институции 2010;

 �  Компонента I: Транзициска помош и 
градење институции 2011;

 �  Компонента I: Транзициска помош и 
градење институции 2012;

 �  Компонента I: Транзициска помош и 
градење институции 2013;

 �  Компонента III: Регионален развој;
 �  Компонента IV: Развој на човечки ресурси.

Во однос на структурата, оваа анализа е по-
делена во шест (6) делови. Во првиот дел на-
кратко ја анализираме генералната слика за 
ИПА1, укажувајќи на клучните предизвици кои 
влијаеја врз искористеноста на средствата. Во 
следните три дела, ИПА фондовите се анали-
зираат подетално (по компоненти), со фокус на 
Компонентата I: Транзициска помош и градење 
институции (ТАИБ), Компонентата III: Региона-
лен развој, како и Компонентата IV: Развој на 
човечки ресурси. Секоја од компонентите е оп-
фатена со генерална дискусија, анализа на склу-
чените договори на годишно ниво, и анализа на 
видовите договори. Петтиот дел од анализата 
се фокусира на делот од помошта кој е од осо-
бено значење за нас како граѓански организации 
– грантовите шеми. Во последниот дел накрат-
ко ги анализираме откажаните („пропаднатите“) 
проекти, за кои веќе биле склучени договори. 
Но, пред да почнеме со анализа, даваме краток 
опис на оперативната структура (мрежата на 
институции) што е одговорна за спроведување 
на ИПА фондовите и видовите договори кои се 
применуваат при спроведувањето на помошта 
од ИПА. На самиот крај, ги сумираме наодите 
од анализата и даваме општи препораки бази-
рани врз научените лекции, во насока на кон-
структивен пристап кон имплементацијата на 
ИПА2 (2014-2020).
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III. Децентрализирано управување

3  http://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/Framework-Agreement.pdf 
4  http://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/Uredba-MK.pdf како и http://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/

uploads/2013/07/Uredba-izmeni-119-2009.pdf 

Децентрализиран систем на имплементација 
(ДИС) е систем на управување во кој дел од уп-
равувањето и одговорностите поврзани со Ин-
струментот за претпристапна помош се прене-
суваат на Република Македонија, како земја-ко-
рисничка, при што Европската комисија врши 
претходна контрола на процесот на управување 
и ја задржува крајната одговорност, во соглас-
ност со договорите и правните акти.

Рамковната спогодба е основниот правен акт 
кој ги пропишува принципите на соработката 
меѓу Република Македонија и Европската коми-
сија во врска со имплементацијата на ИПА. Овој 
акт e основа за воспоставување на потребните 
структури и органи во Република Македонија 
надлежни за управување со помошта од ИПА 
при децентрализирано управување. Рамковната 
спогодба ги определува основните критериуми 
за стабилно финансиско управување со ИПА и 
ги пропишува конкретните обврски при спрове-
дувањето на проектите финансирани од ИПА. 
Освен тоа, таа ги пропишува и критериумите 
што треба да ги исполни Република Македо-
нија, како земја-корисничка, со цел ЕК да доне-
се одлука за пренесување на надлежностите за 
децентрализирано управување со средствата.

Рамковната спогодба меѓу Владата на Република 
Македонија и Комисијата на Европските заедни-
ци за правилата за соработка во врска со финан-
сиската помош на Европските заедници за Репу-
блика Македонија во рамките на спроведувањето 
на помошта според Инструментот за претприс-
тапна помош (ИПА)3 е потпишана на 30.10.2007 
година. Истата беше ратификувана од страна на 
Собранието на Република Македонија и објаве-
на во „Службениот весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/2008 од 5.2.2008 година.

Врз основа на потпишаната Рамковна спогод-
ба, Владата на Република Македонија ја усвои 
Уредбата за утврдување на меѓусебните односи 
на органите и структурите за децентрализи-
рано управување со првите четири компоненти 

од Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) на Европската Унија4 и истата е објавена 
во „Службениот весник на Република Маке-
донија“ бр.132/2008 од 21.10.2008 година и 
бр.119/2009 од 30.9.2009 година.

Во согласност со овие два документи, како и 
поради потребата за дополнително правно ре-
гулирање на односите меѓу органите и струк-
турите за децентрализирано управување со 
средствата од ИПА, дополнително се усвоени и 
следниве правни акти:

 �  Договор за имплементација меѓу Национални-
от фонд (НФ) и Секторот за централно финан-
сирање и склучување договори (ЦФЦД) за спро-
ведување на проекти финансирани од ИПА 
во рамките на системот за децентрализирано 
управување, кој ги регулира меѓусебните од-
носи и обврски на НФ и ЦФЦД, односно На-
ционалниот службеник за овластување (НАО) 
и Раководителот на оперативната структура/
Програмскиот службеник за овластување.

 �  Оперативни договори потпишани меѓу Про-
грамскиот службеник за овластување (ПАО) 
и Вишите програмски службеници (СПО) од 
ресорните министерства и институциите-ко-
риснички кои имплементираат проекти од 
ИПА Компонента I: Транзициска помош и 
градење институции, во кои се утврдени ра-
ботните функции и задачи на Програмскиот 
службеник за овластување и на Вишите про-
грамски службеници.

 �  Раководителот на оперативната структура 
(ХОС) за ИПА Компонентите III и IV (Реги-
онален развој и Развој на човечки ресурси) 
ги потпиша Оперативните договори за овие 
две компоненти со ИПА координаторите од 
ресорните министерства, кои се надлежни 
за имплементација на проекти финансирани 
преку ИПА Компонентите III и IV. Во нив се ут-
врдени работните функции и задачи на Рако-
водителот на оперативната структура и ИПА 
координаторите во ресорните министерства.
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IV. Анализа 
4.1 Општа дискусија

5  Секретаријат за европски прашања www.sep.gov.mk
6  Во новата ИПА се користи терминот „индиректно управување“, како промена на дефинициите во методологијата 

за спроведување на помошта.

Инструментот за претпристапна помош (2007-
2013) првично располагаше со средства во вку-
пен износ од 614 милиони евра, а го имплемен-
тираше структура од институции на Република 
Македонија која ја сочинуваат 398 вработени 
од 39 државни институции. Според анализата 
на бројките објавени од страна на државните 
институции5 (кои покажуваат искористеност 
од 71,10% или 437 милиони евра од вкупниот 
буџет на ИПА за склучени договори), на прв по-
глед се чини дека состојбата е во ред. Имено, 
официјалните бројки упатуваат на неискорис-
тени средства во износ од 152,5 милиони евра, 
што претставува 24,9% од вкупниот буџет на 
ИПА, при што во оваа сума се вклучени и про-
ценките за неискористување средства до крајот 
на 2017 година, во износ од 32,7 милиони евра.

Сепак, подлабинска анализа на податоците 
открива проблем поврзан со намалување на 

годишните алокации од ИПА, како и сериозни 
предизвици во врска со реализацијата на про-
ектите за веќе склучените договори, проби-
вање на роковите и поврат на распределените 
средства од ИПА во буџетот на ЕУ. Оваа анали-
за ги истражува причините за проблемите со 
искористеноста на средствата од ИПА, преку 
согледување на научените лекции од досегаш-
ното работење, со посебен акцент на искорис-
теноста на средствата кои се спроведуваат во 
Република Македонија преку т.н. децентрали-
зирано управување6 односно ИПА Компонента 
I: Транзициска помош и градење институции, 
ИПА Компонента III: Регионален развој, и ИПА 
Компонента IV: Развој на човечки ресурси. Овие 
проблеми можат да се илустрираат преку клуч-
ни предизвици, од кои повеќето се однесуваат 
на ИПА Компонента I, којашто е најважна за гра-
дењето институционални капацитети.

4.1.1 Губење на средствата од првичните алокации

 Анализата јасно покажува дека со текот на го-
дините, наместо да се зголемуваат, ИПА сред-
ства се намалуваат, и во однос на располож-
ливиот буџет, и во однос на искористеноста. 
Ваквата состојба укажува на потребата од пого-
лема посветеност на највисоко политичко ниво 
за спроведување на ИПА во Република Маке-

донија, како и на сериозна потреба за подобру-
вање на апсорпцискиот капацитет и ефективно-
то управување со ИПА фондовите во земјава и 
за подобрување на функционирањето на ИПА 
структурите, во согласност со правилата и про-
писите што ја регулираат оваа материја.

Графикон 1: Вкупен буџет на ИПА ТАИБ 2007-2013 (во евра) 
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4.1.2 Постојан пад на искористеноста на средствата

Искористеноста на средствата ја пресметуваме 
според две методи: исплатени средства и склу-
чени договори. И двете методи се правилни, но 
едната е поконзервативна. Разликата меѓу овие 
две методи се однесува на фактот дека кај склу-
чените договори средствата можат да пропад-

нат, за што постојат повеќе примери, а причини-
те за тоа вклучуваат нереалистични договори, 
неспроведување на активностите, лошо управу-
вање и сл., што неизбежно води кон неисплата 
на средствата предвидени со договорите.

Графикон 2: Искористеност на средствата од годишните програми ТАИБ 2007-2013

Графикон 3: Приказ на динамиката на склучени договори за средствата од ИПА ТАИБ 2007-2013

4.1.3 Одолговлекување на периодот 
за спроведување на годишните 
програми

Во рамки на петте годишни програми ТАИБ 
(2007–2013) склучени се вкупно 147 договори, 
во вкупен износ од 58.083.447,81 евра. Динами-
ката на склучени договори по години е следна-
ва: најголем број договори се склучени во рамки 
на ТАИБ 2009 (75), по што бројот на склучени 
договори во рамки на ТАИБ 2010 се намалува 
(22), па бележи одредено зголемување во рам-
ки на ТАИБ 2011 (42). 

Освен тоа, забележително е доцнење со про-
грамите, со тоа што активноста на ЦФЦД е 
најголема за проектите од ТАИБ 2009 година 

(89,8% за склучени договори, односно 80,1% за 
исплатени средства), па се намалува во однос на 
ТАИБ 2010 (62,3% за склучени договори, однос-
но 38,8% за исплатени средства), со одредено 
зголемување за ТАИБ 2011, но само во делот 
на склучени договори (74,8% за склучени до-
говори, односно 35,4% за исплатени средства, 
што претставува натамошен благ пад). Значи-
телен пад на искористеноста на средствата се 
забележува во однос на ТАИБ 2012 (17,6% за 
склучени договори, односно 8,8% за исплате-
ни средства), додека кај ТАИБ 2013 имаме от-
суство на искористеноста на средствата (0% за 
склучени договори, и следствено 0% за испла-
тени средства, заклучно со крајниот датум за 
оваа анализа - 31.3.2016).
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4.1.4 Предизвици во реализацијата на 
склучените договори

Сумарниот преглед на средствата од петте го-
дишни програми за ТАИБ покажува дека во 
анализираниот период (2007-2013)7 вкупниот 
буџет ставен на располагање за оваа компо-
нента изнесува 125.968.901,75 евра. Од оваа 
сума, исплатени се средства во вкупен износ од 
52.988.177,07 евра, што претставува 42%. Дого-
вори се склучени за дополнителни средства во 
износ од 5.095.270,74 евра (4%). Кога овие две 
ставки ќе се пресметаат заедно, процентуал-
ната искористеност изнесува вкупно 46%, што 
значи дека 54% или 67.885.453,94 евра остану-
ваат неискористени, односно за нив не се склу-
чени договори. 

7  Програмите ТАИБ започнуваат од 2009, по претходната акредитација на ЦФЦД.
8  https://webgate.ec.europa.eu 

4.1.5 Откажани проекти

Според јавно достапните податоци на европ-
скиот портал за надворешна помош,8 откажани 
се вкупно 25 од сите проекти со кои управува 

ЦФЦД, во износ од најмалку 30.535.977 евра. Во 
оваа сума не се пресметани износите за 5 проек-
ти, бидејќи за нив нема објавени податоци.

Графикон 5: Хронолошки преглед на бројот на откажани проекти 

Од хронолошкиот преглед на откажаните проек-
ти евидентно е дека кулминацијата се случила во 
септември 2016 година, кога се откажани вкупно 
13 проекти. Откажувањето проекти контину-
ирано се случувало во период од три години, од 
февруари 2014 година до февруари 2017 година.

Графикон 4: Степен на искористеност на сред-
ствата од ИПА ТАИБ 2007-2013 (во проценти)
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4.2 Компонента I

Децентрализираниот систем за имплемента-
ција (ДИС) кој беше воспоставен за ИПА Ком-
понента I: Транзициска помош и градење инсти-
туции (ТАИБ) е најкомплексен, бидејќи вклучува 
најголем број институции (вкупно 34). Со текот 
на годините, системот покажа одредена функ-
ционалност и оперативност, но и недостатоци, 
особено во однос на доцнење со спроведување-
то на програмите, што резултираше со враќање 
на распределените средства во буџетот на ЕУ.

Секторот за централно финансирање и склучу-
вање договори (ЦФЦД) претставува главното 
тело во рамките на Оперативната структура за 
ТАИБ, и со него раководи Програмскиот служ-
беник за овластување (ПАО), кој е одговорен за 
спроведување тендерски постапки, склучување 
договори и извршување на плаќањата на изве-
дувачите/корисниците на грантовите, како и 
за водење сметководство за проектите финан-
сирани од ИПА. Исто така, ЦФЦД е одговорен 
за следење на спроведувањето на договорите, 
додека ПАО е одговорен за целосното функцио-
нирање на Оперативната структура за ТАИБ. Се-
кретаријатот за европски прашања (СЕП), како 
канцеларија за поддршка на Националниот ко-
ординатор за ИПА (НИПАК), е одговорен за про-
грамирање, следење и евалуација на национал-
ните програми за ТАИБ, во согласност со член 
75(1) од Регулативата за имплементација на 

ИПА. Освен тоа, СЕП има улога на секретаријат 
на Секторскиот комитет за следење на оваа 
компонента и на Комитетот за следење на ИПА.

Овој дел од анализата дава првичен преглед на 
искористеноста на средствата по години нас-
проти распределениот буџетот за програмите, 
по акредитацијата на ЦФЦД. Имено, со акреди-
тацијата, Европската комисија ги пренесува на-
длежностите за управување со проектите финан-
сирани од ИПА на националните власти, преку 
усвојување формална одлука за акредитирање 
на институциите кои се сообразни со критери-
умите наведени во Анексот на Регулативата за 
имплементација на ИПА (ЕК) бр. 718/2007. Пред 
акредитацијата, Европската комисија треба да 
се увери дека воспоставениот и функционален 
систем за управување и контрола ги исполнува 
условите за темелно финансиско управување.

4.2.1 ТАИБ 2009

Првата годишна програма (ТАИБ 2009) која се 
спроведува според децентрализираниот сис-
тем се карактеризира со најголема искористе-
ност на средствата од 90,13% (според склуче-
ните договори), и е далеку повисока од другите 
годишни програми ТАИБ. Сепак, треба да се на-
помене дека оваа програма остана отворена до 
2017 година, што укажува на проблеми поврза-
ни со доцнење во однос на спроведувањето.

Табела 1 : Искористеност на распределените средства од ИПА ТАИБ 2009

Национална програма / Оперативна програма ИПА ТАИБ 2009

Број на склучени договори 75

Вкупен буџет од ИПА (2007-2013) 33.021.858,00 евра

Износ на склучените договори (ИПА) 29.667.793,06 евра

Износ на склучените договори (ИПА+НКФ*) 33.410.894,67 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА) 26.434.927,74 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА+НКФ*) 29.764.024,85 евра

Остануваат 3.257.833,15 евра

Искористеност (склучени договори) 89,8 %

*НКФ = национално кофинансирање
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Во рамките на оваа програма склучени се вкупно 
75 договори, во вкупен износ од 29.667.793,06 
евра, што претставува 89,8% од вкупниот буџет 
распределен од ИПА во износ од 33.021.858,00 
евра. Вкупниот износ на исплатените средства 
е 26.434.927,74 евра (80%). Од аспект на приме-
ната на различни видови договори, во Програ-
мата ТАИБ 2009 најчесто се користат:

1) рамковни договори (26 склучени договори), 
во вкупен износ од 3.507.687,50 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
85.553,35 евра;

2) набавки (15 склучени договори), во вкупен из-
нос од 7.505.451,12 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 288.671,20 евра;

3) грантови (14 склучени договори), во вкупен 
износ од 1.493.991,08 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 57.461,20 евра;

4) услуги (12 склучени договори), во вкупен из-
нос од 13.262.867 евра, со просечен износ на 
поединечен договор од 602.857,59 евра.

Најголем просечен износ на поединечен дого-
вор има во категоријата спогодби за придонес 
(2.100.000,00 евра), вториот најголем просе-
чен износ е забележан во категоријата услуги 
(602.857,59 евра), а најмал просечен износ на 
поединечен договор има во категоријата гран-
тови (57.461,20 евра). 

4.2.2 ТАИБ 2010

Следната годишна програма (ТАИБ 2010) која се 
спроведува според децентрализираниот систем 
се карактеризира со искористеност од 62,3% за 
склучени договори, односно 38,8% за испwла-
тени средства, што претставува намалување на 
две третини кај склучените договори, односно 
намалување на половина кај исплатените сред-
ства, споредено со претходната година. 

Во рамките на оваа програма склучени се вкупно 
22 договори, во вкупен износ од 18.785.138,76 
евра, што претставува 62% од вкупниот буџет 
распределен од ИПА во износ од 30.134.638 
евра. Вкупниот износ на исплатени средства е 
11.677.510,32 евра (39%). Од аспект на приме-
ната на различни видови договори, во Програ-
мата ТАИБ 2010 најчесто се користат:

1) твининг проекти (9 склучени договори), во 
вкупен износ од 9.712.559,04 евра, со про-
сечен износ на поединечен договор од 
1.079.173,23 евра;

2) набавки (7 склучени договори), во вкупен из-
нос од 5.891.392,74 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 841.627,53 евра;

3) услуги (4 склучени договори), во вкупен из-
нос од 5.255.015,00 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 1.313.753,75 евра.

Табела 2: Искористеност на распределените средства од ИПА ТАИБ 2010

Национална програма / Оперативна програма ИПА ТАИБ 2010

Број на склучени договори 22

Вкупен буџет од ИПА (2007-2013) 30.134.638,00 евра

Износ на склучените договори (ИПА) 18.785.138,76 евра

Износ на склучените договори (ИПА+НКФ*) 21.474.670,26 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА) 11.677.510,32 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА+НКФ*) 13.458.884,48 евра

Остануваат 16.675.753,52 евра

Искористеност (склучени договори) 62,3%

*НКФ= национално кофинансирање
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Исто така, склучен е еден договор за градежни 
работи, но нема ниту еден грант или друг вид 
договори. Од аспект на различните видови дого-
вори, најголем вкупен износ на средства доделе-
ни од ТАИБ 2010 се забележува кај категориите 
твининг проекти (вкупен износ од 9.712.559,04 
евра), набавки (вкупен износ од 5.891.392,74 
евра) и услуги (вкупен износ од 5.255.015,00 
евра). Најголем просечен износ на поединечен 
договор има во категориите услуги (1.313.753,75 
евра) и твининг проекти (1.079.173,23 евра), а 
најмал просечен износ на поединечен договор 
има во категоријата грантови (186.394,89 евра). 

4.2.3 ТАИБ 2011

Програмата ТАИБ 2011, која се спроведува спо-
ред децентрализираниот систем, се карактери-
зира со мало зголемување на искористеноста во 
делот на склучените договори (74,8%), но со на-
тамошен благ пад во однос на исплатените сред-
ства (35,4%) споредено со претходната година. 

Во рамките на оваа програма се склучени 42 до-
говори, во вкупен износ од 15.913.262,62 евра, 
што претставува 74,8% од вкупниот буџет рас-
пределен од ИПА во износ од 21.277.650 евра. 
Вкупниот износ на исплатените средства е 

7.523.056,18 евра (39%). Од аспект на примена-
та на различни видови договори, во Програмата 
ТАИБ 2011 најчесто се користат:

1) рамковни договори (12 склучени догово-
ри), во вкупен износ од 4.998.750,00 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
999.750,00 евра;

2) грантови (12 склучени договори), во вкупен 
износ од 1.345.949,23 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 112.162,44 евра;

3) твининг проекти (10 склучени договори), 
во вкупен износ од 8.498.093,00 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
849.809,30 евра.

Освен тоа, склучени се и пет договори за услу-
ги, како и два договори за набавки. Од аспект на 
различните видови договори, најголем вкупен 
износ на средства доделени од ТАИБ 2011 се 
забележува кај твининг проекти (во вкупен из-
нос од 8.498.093,00 евра) и кај услуги (во вкупен 
износ од 4.998.750,00 евра). Најголем просечен 
износ на поединечен договор има во катего-
ријата услуги (999.750,00 евра) и во категорија-
та твининг проекти (849.809,30 евра), а најмал 
просечен износ на поединечен договор има во 
категоријата грантови (112.162,44 евра). 

Табела 3: Искористеност на распределените средства од ИПА ТАИБ 2011

Национална програма / Оперативна програма ИПА ТАИБ 2011

Број на склучени договори 42

Вкупен буџет од ИПА (2007-2013) 21.277.650,00 евра

Износ на склучените договори (ИПА) 15.913.262,62 евра

Износ на склучените договори (ИПА+НКФ*) 17.195.854,23 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА) 7.523.056,18 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА+НКФ*) 8.011.228,15 евра

Остануваат 13.266.421,85 евра

Искористеност (склучени договори) 74,8 %

*НКФ -= национално кофинансирање
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4.2.4 ТАИБ 2012

Програмата ТАИБ 2012, која се спроведува според 
децентрализираниот систем, се карактеризира со 
значителен пад на искористеноста на средствата 

во делот на склучените договори (17,6%), како и 
со остар пад во однос на исплатените средства 
(8,8%) споредено со претходната година. 

Табела 4: Искористеност на распределените средства од ИПА ТАИБ 2012

Национална програма / Оперативна програма ИПА ТАИБ 2012

Број на склучени договори 8

Вкупен буџет од ИПА (2007-2013) 19.994.649,00 евра

Износ на склучените договори (ИПА) 3.519.259,50 евра

Износ на склучените договори (ИПА+НКФ*) 3.979.700,50 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА) 1.585.758,44 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА+НКФ*) 1.754.039,59 евра

Остануваат: 18.240.609,41 евра

Искористеност (склучени договори) 8,77 %

*НКФ= национално кофинансирање

Во рамките на оваа програма склучени се вкуп-
но 8 договори, во вкупен износ од 3.519.259,5 
евра, што претставува 17,6% од вкупниот буџет 
распределен од ИПА во износ од 19.994.649 
евра. Вкупниот износ на исплатените средства е 
1.585.758,44 евра (8,8%). Од аспект на примена-
та на различни видови договори, во Програмата 
ТАИБ 2012 најчесто се користат:

1) рамковни договори (3 склучени догово-
ри), во вкупен износ од 265.577,50 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
88.525,83 евра;

2) твининг проекти (2 склучени договори), во 
вкупен износ од 1.800.000,00 евра, со про-
сечен износ на поединечен договор од 
900.000,00 евра;

3) набавки (2 склучени договори), во вкупен из-
нос од 1.016.473,00 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 508.236,50 евра.

Склучен е и еден договор за услуги. Најголем 
вкупен износ на средства доделени од ТАИБ 
2012 се забележуваат во категоријата твининг 
проекти (вкупен износ од 1.800.000,00 евра) 

и во категоријата набавки (вкупен износ од 
1.016.473,00 евра). Најголем просечен износ на 
поединечен договор има во категоријата тви-
нинг проекти (900.000,00 евра) и во категоријата 
услуги (897.650,00 евра), а најмал просечен из-
нос на поединечен договор има во категоријата 
рамковни договори (88.525,83 евра). 

4.3 Компонента III

Преку ИПА Компонента III: Регионален развој 
земјите добиваат поддршка за развој на поли-
тики, како и за подготовка за спроведување и 
управување со кохезивната политика на Заед-
ницата, особено со Европскиот фонд за реги-
онален развој и Кохезивниот фонд. Генерално, 
компонентата поддржува три главни области: 
транспорт, животна средина и регионална 
конкурентност, меѓутоа Република Македо-
нија учествува во две области, т.е. транспорт 
и животна средина. Секторот за централно 
финансирање и склучување договори (ЦФЦД) 
претставува главен орган на Оперативната 
структура за ИПА Компонентата III, предводе-
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на од Раководителот на оперативната структу-
ра (ХОС), кој има одговорност за спроведување 
тендерски постапки, склучување договори и 
извршување на плаќањата на изведувачите, 
како и за водење сметководство на проектите 
финансирани од програмата. Исто така, ЦФЦД 
е одговорен за следење на спроведувањето на 
проектите, како и за следење на работата на 
Оперативната структура за ИПА Компонента III. 
ЦФЦД дејствува како секретаријат на Сектор-
скиот комитет за следење на оваа компонента.

Сумарниот преглед на средствата од Програ-

9 Вкупната вредност на склучените договори (ИПА+НКФ) ја зема предвид целата вредност на проектот за 
„Доизградба на Коридорот X“, кој се финансира од ИПА и со заеми од ЕИБ и ЕБРД.

мата за регионален развој покажува дека во 
анализираниот период (2007–2013) вкупниот 
буџет ставен на располагање во рамките на оваа 
компонента изнесува 199.926.453,00 евра. Од 
оваа сума, исплатени се средства во износ од 
87.581.668,51, што претставува 44%. Договори се 
склучени за дополнителни средства во износ од 
68.971.429,28 евра (34%). Кога овие две ставки ќе 
се пресметаат заедно, процентуалната искорис-
теност изнесува вкупно 88%, што значи дека 22% 
или 23.178.122,79 евра остануваат неискористе-
ни, односно за нив не се склучени договори.

Табела 5: Искористеност на средствата од Програмата за регионален развој 2007-2013

СТАТУС ЗАКЛУЧНО СО 31.3.2016

Национална програма / Оперативна програма ИПА РР9

Број на склучени договори 66

Вкупен буџет од ИПА (2007-2013) 199.926.453,00 евра

Износ на склучените договори (ИПА) 156.553.097,79 евра

Износ на склучените договори (ИПА+НКФ*) 346.129.002,81 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА) 87.581.668,51 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА+НКФ*) 176.748.330,21 евра

Остануваат: 23.178.122,79 евра

Искористеност (склучени договори) 88,41%

*НКФ+ национално кофинансирање

Во рамки на Програмата за регионален развој 
2007-2013 склучени се вкупно 65 договори, во 
вкупна вредност од 341.568.142,81 евра. Уделот 
на средствата распределени од ИПА во склуче-
ните договори изнесува 156.553.097,79 евра. 
Ова се должи на фактот што вкупната вредност 
на склучените договори ги вклучува средства-
та од ИПА и националното кофинансирање од 
проектот „Доизградба на Коридорот X“, кој се 
финансира од ИПА и со заеми од ЕИБ и ЕБРД. 

Од аспект на примената на различни видови 
договори, во Програмата за регионален развој 
најчесто се користат:

1) рамковни договори (23 склучени догово-

ри), во вкупен износ од 4.202.891,50 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
182.734,41 евра;

2) градежни работи (19 склучени договори), 
во вкупен износ од 298.932.577,60 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
15.733.293,56 евра;

3) услуги (18 склучени договори), во вкупен 
износ од 37.719.935,00 евра, со просечен из-
нос на поединечен договор од 2.095.551,94 
евра, и

4) набавки (26 склучени договори), во вкупен из-
нос од 15.396.424,86 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 356.369,36 евра.
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Најголем вкупен износ на доделени средства се 
забележува кај категоријата градежни работи 
(вкупен износ од 298.932.577,60 евра) и кај катего-
ријата услуги (вкупен износ од 37.719.935,00 евра). 

Најголем просечен износ на поединечен до-
говор има во категоријата градежни работи 
(15.733.293,56 евра), како и во категоријата ус-
луги (2.095.551,94 евра). Најмал просечен из-
нос на поединечен договор има во категоријата 
рамковни договори (182.734,41 евра). Според го-
лемината на финансиските алокации, најголем 
удел имаат договорите од категоријата градеж-
ни работи (88%). Услугите се застапени со 11%, 
рамковните договори со 1%, додека набавките 
се застапени со 0,02%. Меѓу доделените 19 до-
говори за градежни работи, во вкупен износ од 
298.932.577,60 евра, најголеми износи се забе-
лежани кај следниве три договори:

1) Изградба на нов автопат, делница Демир Ка-
пија-Смоквица, како дел од Пан-европскиот 
коридор X, во износ од 210,148,177.23 евра. 
Корисник: Министерство за транспорт и вр-
ски и јавното претпријатие за државни па-
тишта. 

2) Градежни работи за обновување и рекон-
струкција на железничката пруга Бито-
ла-Кременица, како дел од Коридорот X, во 
износ од 18.995.945,10 евра. Корисник: Ми-
нистерство за транспорт и врски и јавното 
претпријатие за железничка инфраструкту-
ра. 

3) Изградба на пречистителна станица за от-
падни води во Прилеп, во износ од 9,667,773.79 
евра. Корисник: Министерство за животна 
средина и просторно планирање, 

4.4 Компонента IV

Во согласност со член 151 од Регулативата за 
имплементација на ИПА (ЕК) бр. 718/ 2007, по-
мошта во рамките на ИПА Компонента IV: Развој 
на човечки ресурси се доделува за приоритети 
од областа на социјалната политика, образов-

ната политика, социјалната инклузија, со посе-
бен акцент на зголемувањето на вработеноста. 
Овие приоритети се совпаѓаат со приоритети-
те на Европскиот социјален фонд, и генерално 
со политиката опфатена во Поглавјето 19: Со-
цијална политика и вработување и делумно во 
Поглавјето 26: Образование и култура. 

Секторот за централно финансирање и склучу-
вање договори (ЦФЦД) е главен орган на Опе-
ративната структура за ИПА Компонента IV, 
предводена од Раководителот на оперативната 
структура (ХОС), кој е одговорен за спроведу-
вање тендерски постапки, склучување догово-
ри и извршување на плаќањата на изведувачите, 
како и за водење сметководство на проектите 
финансирани со програмата. Исто така, ЦФЦД 
е одговорен за следење на спроведувањето на 
проектите, како и за следење на работата на 
Оперативната структура за ИПА Компонента IV. 
ЦФЦД дејствува како секретаријат на Сектор-
скиот комитет за следење на оваа компонента. 
Задачите поврзани со програмирањето и тех-
ничкото спроведување и следење на проектите 
финансирани од ИПА, ХОС ги делегира на ре-
сорните министерства, во овој случај на Минис-
терството за труд и социјална политика, однос-
но на Министерството за образование и наука, 
претставени од ИПА координаторите, кои се 
одговорни за навремено, ефикасно и ефективно 
спроведување на овие задачи. 

Сумарниот преглед на средствата од Програма-
та за развој на човечки ресурси покажува дека 
во анализираниот период (2007–2013) вкуп-
ниот буџет ставен на располагање во рамки на 
оваа компонента изнесува 54.424.077,95 евра. 
Од оваа сума, исплатени се средства во износ 
од 19.568.242,31 евра, што претставува 36%. 
Договори се склучени за дополнителни сред-
ства во износ од 35.053.180,18 евра (19%). Кога 
овие две ставки ќе се пресметаат заедно, про-
центуалната искористеност изнесува вкупно 
55%, што значи дека 45% од средствата остану-
ваат неискористени, односно за нив не се склу-
чени договори. 
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Табела 6: Искористеност на средствата од Програмата за развој на човечки ресурси 2007-2013

СТАТУС ЗАКЛУЧНО СО 31.3.2016

Национална програма / Оперативна програма ИПА РЧР

Број на склучени договори 75

Вкупен буџет од ИПА (2007-2013) 54.424.077,95 евра

Износ на склучените договори (ИПА) 29.795.203,15 евра

Износ на склучените договори (ИПА+НКФ*) 35.053.180,18 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА) 19.568.242,31 евра

Вкупен износ на исплатените средства (ИПА+НКФ*) 23.028.432,64 евра

Остануваат: 31.395.645 евра

Искористеност (склучени договори) 42,31% 

*НКФ = национално кофинансирање

Во рамки на Програмата за развој на човечки ре-
сурси 2007-2013 склучени се вкупно 75 договори, 
во вкупна вредност од 35.053.183,18 евра. Уделот 
на средствата од ИПА во склучените договори из-
несува 29.795.203,15 евра. Од аспект на примена-
та на различните видови договори, во Програмата 
за развој на човечки ресурси најчесто се користат:

1) грантови (35 склучени договори), во вкупен 
износ од 8.164.373,93 евра, со просечен износ 
на поединечен договор од 233.267,83 евра;

2) рамковни договори (16 склучени догово-
ри), во вкупен износ од 2.275.687 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
142.230,44 евра.

3) твининг проекти (8 склучени договори), 
во вкупен износ од 11.092.491,73 евра, со 
просечен износ на поединечен договор од 
1.386.561,47 евра, и

4) услуги (7 склучени договори), во вкупен износ 
од 8.829.100,00 евра, со просечен износ на по-
единечен договор од 1.261.300,00 евра.

Најголем просечен износ на поединечен до-
говор има во категоријата твининг проекти 
(1.386.561,47 евра), како и во категоријата на-
бавки (138.020,20 евра). Најмал просечен износ 
на поединечен договор има во категоријата 
грантови (233.267,83 евра). Според големината 
на финансиските алокации, најголем удел се за-
бележува кај твининг проекти (32%). Услугите 
се застапени со 25%, грантовите со 23%, гра-

дежните работи, директните грантови и рам-
ковните договори имаат удел од 6% секој, а на-
бавките имаат најмал удел од 2%

4.5 Грантови шеми

Грантовите се директен финансиски придонес, 
по пат на донација, наменет за финансирање: (а) 
акција со која треба да се постигне некоја цел од 
програма/ мерка/ проект на ИПА (грант за акција); 
или (б) функционирање на тело коешто работи на 
цели од општ европски интерес или има за цел 
креирање на дел од политиката на Европска-
та Унија (оперативен грант). Во текот на целиот 
петгодишен период во кој се спроведуваа децен-
трализираните програми, имплементирани се 
само четири грантови шеми, кои спаѓаат во кате-
горијата акциски грантови, и тоа по една во рам-
ки на Програмата ТАИБ 2009 и Програмата ТАИБ 
2011, и две грантови шеми во рамки на Програма-
та за развој на човечки ресурси 2007-2013. 

4.5.1 Грантови шеми во ТАИБ

Во рамки на двете грантови шеми од Програма-
та ТАИБ 2009-2013 склучени се 26 договори, во 
вкупен износ од 2.839.940,31 евра. Овие дого-
вори ги анализираме според две категории на 
корисници: здруженија од Република Македо-
нија и меѓународни организации.
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Табела 7: Корисници на грантови доделени од 
Програмата ТАИБ (вкупно)

ТАИБ  
2009-2013 

 2.839.940,31 
евра

 Вкупно  
[26] 

Здруженија 
од Република 
Македонија 

 2.435.116,22 
евра 

Број на 
договори 

[22] 

Меѓународни 
организации 

 404.824,09 
евра 

 Број на 
договори 

[4] 

Според податоци дадени во табелата погоре, 
поголемиот дел од корисниците на грантовите 
шеми се здруженија од Република Македонија, 
кои склучиле вкупно 22 договори во двете го-
дини, во вкупен износ од 2.435.116,22 евра, што 
претставува 86%. Во договорите корисниците 
учествуваат со кофинансирање од 10% до 40%, 
што значи дека уделот на средствата од ЕУ во 
овие проекти се движи од 60% до 90%.

Графикон 6: Корисници на грантови од ТАИБ 
2009-2013 (во проценти)

4.5.1.1 Грантова шема од ТАИБ 2009

Во грантовата шема од ТАИБ 2009, првата од 
вкупно две, поголем дел од корисниците се 
здруженија од Република Македонија, кои склу-
чиле вкупно 11 договори, во вкупен износ од 
1.205.146,35 евра, што претставува 86%. Во до-
говорите корисниците учествуваат со кофинан-
сирање од 10% до 40%, што значи дека уделот 
на средствата од ЕУ во овие проекти се движи 
од 60% до 90%.

Табела 8: Корисници на договори  
за грант од ТАИБ 2009

ТАИБ 2009 1.493.991,08 
евра

Вкупно  
[14] 

Здруженија 
од Република 
Македонија 

1.205.146,35 
евра 

Број на 
договори 

[11] 

Меѓународни 
организации 

288.844,73 
евра 

Број на 
договори 

[3] 

Графикон 7: Корисници на договори за грант 
од ТАИБ 2009 (во проценти)
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4.5.1.2 Грантова шема од ТАИБ 2011

Во втората и последна грантова шема од ТАИБ 
2011 со која управуваше ЦФЦД, поголем дел 
од корисниците се здруженија од Република 
Македонија, кои склучиле вкупно 11 договори, 
во вкупен износ од 1.229.969,87 евра, што прет-
ставува 91%. Во договорите корисниците учест-
вуваат со кофинансирање од 10% до 40%, што 
значи дека уделот на средствата од ЕУ во овие 
проекти се движи од 60% до 90%.

Табела 9: Корисници на договори за грант од 
ТАИБ 2011

ТАИБ 2011  1.345.949,23 
евра

 Вкупно  
[12] 

Здруженија 
од Република 
Македонија 

 1.229.969,87 
евра 

 Број на 
договори 

[11] 

Mеѓународни 
организации 

 115.979,36 
евра

 Број на 
договори 

[1] 

Графикон 8: Корисници на договори за грант 
од ТАИБ 2011 (во проценти)

4.5.2 Грантова шема од IPA Компонента IV

Во рамки на Програмата за развој на човечки 
ресурси спроведени се вкупно две грантови 
шеми под наслов „Поттикнување социјална ин-
клузија“, преку кои се склучени вкупно 36 до-
говори, во вкупен износ од 8.164.373,93 евра. 
Овие договори ги анализираме според три ка-
тегории корисници: (1) државни/јавни установи; 
(2) здруженија/фондации од Република Маке-
донија, и (3) меѓународни организации/консул-
тантски куќи. 

Tабела 10: Корисници на договори за грант од 
двете грантови шеми во рамки на Програмата 
за развој на човечки ресурси 2007-2013

Државни/
јавни установи 

2.805.763,74 
евра 

Број на 
договори 

[8] 

Здруженија/
фондации од 

Република 
Македонија 

2.679.352,02 
евра

Број на 
договори 

[19] 

Меѓународни 
организации/ 

консултантски 
куќи 

2.679.258,17 
евра

Број на 
договори 

[9] 

Од аспект на корисниците, најголем удел во 
средствата доделени преку двете грантови 
шеми од Програмата за развој на човечки ресур-
си имаат државни и јавни установи, кои склучи-
ле 8 договори во вкупен износ од 2.805.763,74 
евра, што претставува 34%. Здруженијата и 
фондациите од Република Македонија склу-
чиле вкупно 19 договори, во вкупен износ од 
2.679.352,02 евра, што претставува 33%. Меѓу-
народните организации и консултантски куќи 
склучиле 9 договори, но во поголеми суми 
споредено со договорите доделени на здру-
женија и фондации од Република Македонија. 
Меѓународните организации и консултантски 
куќи склучиле договори во вкупен износ од 
2.679.258,17 евра, што претставува 33%.
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Графикон 9: Корисници на договори за грант од 
двете грантови шеми на Програмата за развој 
на човечки ресурси

4.6 Откажани проекти

Од хронолошкиот преглед на откажаните про-
екти (вкупно 25) може да се види дека кулми-
нацијата се случила во септември 2016 година, 
кога се откажани вкупно 13 проекти. Откажу-
вањето проекти континуирано се случувало во 
период од три години, од февруари 2014 до 
февруари 2017 година.

Табела 11: Откажани проекти (по компоненти)

Компонента Број на 
откажани 
проекти

Компонента I: 
Транзициска 
помош и 
градење 
институции

15 16.245.977 евра 10

Компонента III:
Регионален 
развој 

9 12.930.000 евра

Компонента IV: 
Развој на 
човечки 
ресурси 

1 1.360.000 евра

ВКУПНО 30.535.977 евра

10 Во оваа сума не се пресметани износите на 5 проекти, бидејќи за истите нема објавени податоци.

Најголем број откажани проекти (вкупно 15) 
има во Компонента I: Транзициска помош и гра-
дење институции (ТАИБ), во износ од најмалку 
16.245.977 евра. Притоа, треба да се напомене 
дека во оваа сума не се пресметани износите на 
5 проекти за кои нема објавени податоци. Ина-
ку, станува збор за следниве проекти:

Поддршка за подготовката и спроведувањето на 
ИПА Компонента V (ИПАРД II) по 2013 година – 
ИПАРД канцеларии за помош (1.210.000 евра);

1) Зајакнување на административните 
капацитети за имплементација на правната 
рамка за јавно-приватно партнерство 
(444.444 евра);

2) Поддршка на иновациите преку 
воспоставување на бизнис акцелератори 
(505.556 евра);

3) Натамошно проширување на 
едношалтерскиот систем за деловни 
лиценци и дозволи (694.444 евра);

4) Набавка на опрема за е-влада во 
Министерството за информатичко 
општество и администрација, 
Министерство за финансии и за 
Инспекцискиот совет (4.100.000 евра);

5) Набавка на возила, ИТ опрема, опрема за 
контрола на самото место и надградба 
на софтверот за системот за управување 
со документи (нема објавени финансиски 
податоци);

6) Набавка на опрема за еколошкo 
(амбиентално) слушање (нема објавени 
финансиски податоци);

7) Проширување и надградба на царинските 
дозволи и инспекциските објекти на 
патниот граничен премин Табановце (нема 
објавени финансиски податоци);

8) Договор за набавка на систем за 
спроведување на законодавството за 
заемно признавање на професионалните 
квалификации (1.591.533 евра);

9) Правно усогласување и градење на 
капацитетите во областа заштита на 
потрошувачите (1.400.000 евра);
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10) Градење на капацитетите на институциите 
вклучени во спроведувањето на 
индустриската политика (2.800.000 евра);

11) Поддршка на институциите во 
спроведувањето на политиките 
релевантни за немнозинските заедници 
(1.800.000 евра);

12) Техничка помош за зајакнување на 
капацитетите на локалната самоуправа 
за соработка со граѓанските организации 
(1.700.000 евра);

13) Набавка на опрема за службени контроли 
на безбедноста на храната, ветеринарна и 
фитосанитарна, и на канцелариска опрема 
за граничните инспекциски пунктови 
Блаце и Табановце (нема објавени 
финансиски податоци), и

14) Натамошно зајакнување на 
административните капацитети на 
администрацијата (нема објавени 
финансиски податоци).

Групирање на голем број откажани проекти 
(вкупно 9) има во ИПА Компонента III: Региона-
лен развој, во износ од 12.930.000 евра. Инаку, 
станува збор за следниве проекти:

1) Подготовка на студии (физибилити студија, 
студија за проценка на влијанието врз 
животната средина, контролирана студија 
за пред и потоа), проектна документација 
и тендерски досиеја за инвестициски 
проекти за собирање и третман на 
отпадните води во општините Гостивар, 
Кавадарци и Дебар (3.430.000 евра);

2) Надградба и реконструкција на 
пречистителната станица за отпадни 
води во Враништа и проширување на 
колекторскиот систем за Охридско Езеро 
(500.000 евра);

3) Надзор над спроведувањето на договорот 
за работи за надградба и реконструкција 
на пречистителната станица за отпадни 
води во Враништа и проширување на 
колекторскиот систем за Охридско Езеро 
(500.000 евра); 

4) Изработка на проектна документација 
(физибилити студија, проектна 

документација, анализа на трошоци и 
придобивки, и проценка на влијанието врз 
животната средина/преглед на политиката 
за животна средина) за модернизација 
на пругата Велес-Битола, како дел 
од делницата XD долж Коридорот X 
(1.500.000 евра);

5) Подготовка на проектна документација 
(физибилити студија, проектна 
документација, студија на трошоци и 
придобивки, и проценка на влијанието врз 
животната средина/преглед на политиката 
за животна средина) за модернизација на 
пругата Скопје (Ѓорче Петров)–Кичево, како 
дел од Коридорот VIII (1.500.000 евра),

6) Изработка на проектна документација 
(физибилити стѕудија, проектна 
документација, анализа на трошоци и 
придобивки, проценка на влијанието 
врз животната средина и должна 
внимателност) и на потребната 
документација за тендерска документација 
за работи и надзор на работите за санација 
и реконструкција на пругата Скопје (Ѓорче 
Петров)–Кичево, како дел од Коридорот 
VIII (1.500.000 евра);

7) Изработка на проектна документација 
(физибилити студија, проектна 
документација, анализа на трошоци 
и придобивки, оценка на влијанието 
врз животната средина и должна 
внимателност) и на потребната 
документација за тендерска документација 
за работи и надзор за реконструкција 
и рехабилитација на пругата Велес-
Битола, како дел од делницата XD долж 
Коридорот Х (1.500.000 евра);

8) Повлечена - надградба и ажурирање на 
студиите (физибилити студија, проценка 
на влијанието врз животната средина), 
подготовка на анализа на трошоците и 
придобивките, проектна документација и 
тендерски досиеја за инвестициски проекти 
за собирање и третман на отпадните води 
во Скопје (1.650.000 евра), и

9) Надзор на реконструкција на автопатот на 
делницата Велес-Катланово, како дел од 
Коридорот Х (850.000 евра).
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Откажан е и еден проект од Компонентата IV: 
Развој на човечки ресурси, во износ од 1.360.000 
евра. Станува збор за следниов проект:

1) Постигнување квалитетно образование 
преку обезбедување интеркултурна 
средина за учење за сите етнички заедници 
(1.360.000 евра).

Графикон 10: Преглед на откажани проекти 
според видот на договор (во проценти)

Според видот на договори, најголем број (вкуп-
но 17) или 68% од откажаните проекти се од ка-
тегоријата услуги, 6 или 24% се набавки и 2 или 
8% се градежни работи.

Графикон 11: Откажани проекти според видот 
на договор (износ и процент)

Според видот на договори склучени за откажа-
ните проекти, најголемата сума од 24.344.444 
евра е откажана во категоријата услуги (80 %), 
5.691.533 евра биле откажани од категоријата 
набавки (19%) и 500.000 евра биле наменети за 
градежни работи (1%).
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V. Заклучоци и препораки 

11  http://cfcd.finance.gov.mk/ 
12  Секретаријат за европски прашања www.sep.gov.mk

Овој документ ја анализира искористеноста на 
финансиските средства од ЕУ во Република Ма-
кедонија преку Инструментот за претпристапна 
помош (2007-2013). Основната цел беше созна-
нијата добиени од анализата да се употребат за 
унапредување на искористеноста на фондовите 
на ЕУ, особено средствата достапни во рамки на 
Инструментот за претпристапна помош за пе-
риодот 2014-2020 (ИПА2). Документот бара од-
говор на прашањето кои се факторите што влија-
ат на нивото на искористеноста на средствата 
од ИПА 1 во Република Македонија, со фокус на 
оние кои од 2009 година наваму се имплементи-
раа децентрализирано (види Поглавје III). За да 
одговори на ова прашање, студијата се ограни-
чи на временската рамка од акредитацијата на 
Секторот за централно финансирање и склучу-
вање договори во 2009 година, заклучно со 31 
март 2016 година. Во документот се користени 
исклучиво јавно достапни податоци објавени од 
страна на Секторот за централно финансирање 
и склучување договори (ЦФЦД),11 како и од ев-
ропскиот портал за надворешна помош.

Општата анализа на бројките објавени од стра-
на на државните институции12 покажува дека 
Република Македонија искористила 71,10% или 
437 милиони евра од вкупниот буџет на ИПА1 
за склучени договори, што на прв поглед остава 
впечаток дека успехот е задоволителен. Имено, 
официјалните бројки упатуваат на неискорис-
тени средства во износ од 152,5 милиони евра, 
што претставува 24,9% од вкупниот буџет на 
ИПА, при што во оваа сума се вклучени и про-
ценките за неискористување средства до крајот 
на 2017 година, во износ од 32,7 милиони евра. 

Сепак, анализата на податоците доведе до некол-
ку битни сознанија кои фрлаат сомнеж врз розо-
вата слика што ја претставува државата. Прво, по-
стои сериозна разлика во процентите на искорис-
теност, и тоа кога наместо методологијата што ги 
зема превид склучените договори, се користи ме-

тодологијата која ги зема предвид само износите 
на исплатените средства. Понатаму, анализата 
јасно покажува уште еден голем и загрижувачки 
проблем кој се однесува на трендот на намалу-
вање на годишните алокации ИПА, како и сериоз-
ни предизвици со реализацијата на проектите за 
кои се склучени договори. Конечно, забележани 
се пробивање на роковите и враќање на средства-
та во буџетот на ЕУ, како резултат на недостато-
ците на системот посочени во студијата.

Со цел научените лекции да се искористат за 
поуспешна, поефикасна и поцелисходна апсор-
пција на средствата од ИПА2, ги даваме след-
ниве препораки:

 � Потребни се диверзификација и 
зголемено учество на различните 
групи корисници во процесите на 
програмирање, имплементација и 
мониторинг. Сето тоа е во согласност со 
принципот на партнерство, како основно 
начело за обезбедување дека европските 
фондови соодветно ги адресираат 
реалните потреби на граѓаните.

 � Потребно е воспоставување на систем за 
изработка на квалитетни нови проекти 
(project pipeline) преку користење и 
примена на повратни информации 
добиени од широк спектар на чинители. 
Исто како и првата препорака, и оваа 
оди во насока на „приземјување“ на 
помошта кон нејзините крајни корисници 
- граѓаните на Република Македонија, 
кои се споредбено со регионот, како и 
со самите држави членки на ЕУ, едни од 
најголемите поддржувачи и ентузијасти 
за европска интеграција.

 � Потребно е подобрување на квалитетот 
на документите за програмирање, 
тендерските документи, како и едукација 
на потенцијалните корисници за 
процедурите. 
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 � Потребно е поголемо почитување на 
роковите за набавка и за исплата, што 
би довело до зголемена предвидливост, 
која е базична претпоставка за 
стратегиско работење со фондовите.

 � Се препорачува подобрување на 
процесот на планирање во сите фази 
на спроведување на проектите, преку 
навремено информирање, координација 
и овозможување суштинска вклученост 
на сите заинтересирани страни. Оттука, 
потребно е да се зајакнат капацитетите 
на институциите и на граѓанските 
организации.

 � Значително поголема вклученост на 
крајните корисници во спроведувањето 
и искористувањето на резултатите 
од проектите е можна преку повеќе 
грантови шеми за граѓанските 
организации, кои потоа би биле обврзани 
дел од средствата да ги пренасочат 
кон помали, локални организации, кои 
во спротивно не би имале можност 
да дојдат до европските средства за 
реализација на нивните цели. На овој 
начин би се овозможил и трансфер на 
знаењето кон крајните корисници.

 � Потребно е подобрување на квалитетот 
на човечките ресурси во ИПА 
структурите и подобрена соработка 
со сите чинители во сите фази од 
програмскиот циклус. Проблемот со 
честото губење на институционалната 
меморија и одливот на кадри треба да се 
решава стратешки, преку унапредување, 
зголемени поттици, вклучително 
и финансиски, како и поголема 
независност во работењето преку 
зголемени надлежности.

 � Неопходна е подобра координација 
во рамки на ИПА структурите, 
предвидување на ризиците и навремено 
преземање корективни мерки за 
искористување на средствата, особено 
средствата наменети за набавки, и 
навремено спроведување на проектите 
за кои се склучени договори.

 � Потребни се засилени активности 
за мониторинг заради навремено 
завршување на проектите и реализирање 
на исплатите кон изведувачите.
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I. INTRODUCTION 

 This document analyses utilization of EU funds made available to the Republic of Macedonia under the In-
strument for Pre-accession Assistance 2007-2013. In that, it focuses on funds managed under the so-called 
decentralized management system. The main goal behind this approach is to use analysis findings in order to 
improve utilization of EU funds, especially those available under the Instrument for Pre-accession Assistance 
for the period 2014-2020 (IPA II).

The analysis was conducted in the midst of the financial perspective 2014-2020, i.e. in 2017. This is a period 
conductive to making assessments and inferring conclusions about the effects from implementation of the 
Instrument for Pre-accession Assistance for the period 2007-2013 (IPA I), having in mind that this period 
marks completion of implementation of funds available under this instrument and intensification of the new 
instrument for the period 2014-2020 (IPA II). In that regard, it is necessary for lessons learned and possibil-
ities to be adequately identified and used, in order to improve utilization of EU funds during the transition 
from IPA I to IPA II.

Utilization of pre-accession assistance can serve as serious basis to analyse how much the country, which is 
in the process of acceding to the EU, is able to develop and implement projects of priority importance in the 
society, in order to achieve goals defined as part of its EU accession process: build effective public admin-
istration, implement large-scale projects of strategic importance, ensure high quality of public services, etc. 
This is also the field where one country can demonstrate that it disposes with knowledge, qualified experts 
and institutional memory that are considered preconditions for later management of the Cohesion Funds, 
which  are  available  to EU member  states,  imply  simplified management  system,  and dispose with much 
greater funds.

Generally  speaking,  the  analysis  shows  solid utilization of  IPA  funds when  the measurement  indicator  is 
defined as funds used, which is mainly due to high allocations for major  infrastructure projects and good 
utilization of  funds under  IPA Component  I  in  the first years. However,  the analysis also shows series of 
shortcomings,  such  as:  de-commitment of  funds,  continuous drop  in  funds utilized  (especially under  IPA 
Component I), chronic postponement of implementation period for annual programmes, and challenges in 
realization of already contracted funds. 
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1  http://cfcd.finance.gov.mk/ 
2  https://webgate.ec.europa.eu 

II. Methodology and Structure  
This study attempts to answer the question which 
factors affect the utilization rate of funds under IPA 
I in the Republic of Macedonia, focusing on funds 
which, from 2009 onwards, are implemented under 
the decentralized system (see Chapter III). In order 
to  answer  this  question,  the  study  is  limited  only 
to  the  time  framework  starting  with  the  accred-
itation  of  the  Central  Financing  and  Contracting 
Department (CFCD) in 2009 until 31st March 2016 
(except in the case of cancelled projects, where the 
analysis period is extended by February 2017). The 
document exclusively relies on publicly available 
data published by CFCD,1 as well as the EU por-
tal on external aid.2 Subject of detailed analysis are 
programmes managed by the Central Financing and 
Contracting Department (CFCD) for implementation 
of IPA-funded projects under decentralized man-
agement in the period 1.9.2009 - 31.3.2016:

 � Component I: Transitional Assistance and 
Institution Building 2009;

 � Component I: Transitional Assistance and 
Institution Building 2010;

 � Component I: Transitional Assistance and 
Institution Building 2011;

 � Component I: Transitional Assistance and 
Institution Building 2012;

 � Component I: Transitional Assistance and 
Institution Building 2013;

 � Component III: Regional Development;
 � Component IV: Human Resource 
Development.

As regards the structure, this analysis is organized 
into six (6) sections. The first section provides brief 
general overview of  IPA  I,  indicating  the key chal-
lenges  that  affected  utilization of  funds. The  next 
three sections include detailed analysis of IPA funds 
per  component,  with  focus  on  IPA  Component  I: 
Transitional  Assistance  and  Institution  Building 
(TAIB),  IPA Component  III:  Regional Development, 
and IPA Component IV: Human Resource Develop-
ment. All components are covered with general dis-
cussion, analysis of fund contracted on annual level, 
and analysis of  type of contracts used.  In the fifth 
section,  the  analysis  is  focused  on  the  portion  of 
financial assistance that is of particular importance 
for civil society organizations, i.e. grant schemes. In 
the last section we briefly analyse cancelled (“failed”) 
projects, for which contracts were signed. However, 
prior to the analysis, we provide brief description of 
the operating structure (network of institutions) re-
sponsible for implementation of IPA funds and the 
type of contracts used to implement IPA assistance. 
The  final  section  provides  a  summary  of  findings 
and general recommendations based on the lessons 
learned,  for  the purpose of  constructive approach 
to implementation of IPA II (2014-2020).
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III. Decentralized Management 

3  http://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/Framework-Agreement.pdf 
4  http://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/uploads/2013/07/Uredba-MK.pdf како и http://cfcd.finance.gov.mk/wp-content/
uploads/2013/07/Uredba-izmeni-119-2009.pdf 

The decentralized implementation system (DIS) is a 
management system whereby management and re-
sponsibilities related to the Instrument for Pre-ac-
cession Assistance are conferred to the Republic 
of Macedonia as the beneficiary country, while the 
European Commission performs ex-ante controls 
and retains the final responsibility for general bud-
get execution,  in compliance with the agreements 
and other legal acts.

Framework Agreement  is  the main  legal  act  stip-
ulating the principles of cooperation between the 
Republic of Macedonia and the European Commis-
sion  for  implementation  of  IPA. This  act  provides 
the basis for establishment of necessary structures 
and bodies in the Republic of Macedonia compe-
tent to manage IPA assistance under the decen-
tralized system. Also, the Framework Agreement 
sets out basic criteria for stable management of IPA 
funds and stipulates specific obligations related to 
implementation of IPA-funded projects. Moreover, 
it  stipulates  the  criteria  to  be  fulfilled  by  the  Re-
public of Macedonia as beneficiary country, for the 
European Commission to take the decision on con-
ferral of powers for decentralized management of 
EU funds. 

The Framework Agreement between the Government 
of the Republic of Macedonia and the Commission of 
the European Communities on the rules for coopera-
tion concerning EC financial assistance to the Republic 
of Macedonia in the framework of the implementa-
tion of assistance under the Instrument for Pre-acces-
sion Assistance (IPA)3 was signed on 30.10.2007. It 
was  ratified  by  the  Parliament  of  the  Republic  of 
Macedonia  and  published  in  the  “Official Gazette 
of  the Republic  of Macedonia”  no.  18/2008  from 
5.2.2008.

Based on the Framework Agreement, the Gov-
ernment of the Republic of Macedonia adopted 
the Decree on establishing mutual relations between 
bodies and structures on decentralized management 

with the first four components from the Instrument 
for Pre-accession Assistance (IPA) of the European 
Union,4 which was published in the “Official Gazette 
of the Republic of Macedonia” no. 132/2008 from 
21.10.2008 and no. 119/2009 from 30.9.2009.

In compliance with these two documents, and due 
to the need for additional  legal regulation of rela-
tions  between  bodies  and  structures  tasked with 
decentralized management of IPA funds, the fol-
lowing legal acts were also adopted:

 � Implementing Agreement between the 
National Fund (NF) and the Central Financing 
and Contracting Department (CFCD) for 
implementation of IPA-funded projects 
under the decentralized management 
system, which regulates mutual relations 
and obligations of NF and CFCD, i.e. the 
National Authorizing Officer (NAO) and the 
Head of Operating Structure/Programme 
Authorizing Officer.

 � Operational Agreements signed between the 
Programme Authorizing Officer (PAO) and 
Senior Programme Officers (SPOs) from line 
ministries and beneficiary institutions that 
implement projects under IPA Component 
I: Transitional Assistance and Institution 
Building, stipulating tasks and duties of the 
Programme Authorizing Office and Senior 
Programme Officers.

 � Head of Operating Structure (HOS) for 
IPA Components III and IV (Regional 
Development and Human Resource 
Development) signed the operational 
agreements for these two components with 
IPA Coordinators from the line ministries 
competent for implementation of projects 
under IPA Components III and IV. They 
stipulate job functions and tasks for the 
Head of Operating Structure (HOS) and IPA 
Coordinators at line ministries.
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IV. Analysis 
 4.1 General discussion 

5  Secretariat for European Affairs www.sep.gov.mk
6  The new IPA uses the term “indirect management”, implying change to definitions used in the methodology on assistance 
implementation.

The Instrument for Pre-accession Assistance (2007-
2013) initially disposed with funds in total amount 
of 614 million EUR and was implemented by a 
structure of institutions of the Republic of Macedo-
nia comprised of 398 employees from 39 state in-
stitutions. According to the analysis of figures pub-
lished by state institutions5 (which show utilization 
rate of 71.10% or 437 million EUR from IPA’s total 
budget in terms of funds contracted), at first glance 
it seems that the situation is good. Namely, official 
figures report non-utilized funds in the amount of 
152.5 million  EUR,  accounting  for  24.9% of  IPA’s 
total budget, whereby this sum includes estimates 
for non-utilization of funds by the end of 2017 in 
the amount of 32.7 million EUR.

However, in-depth analysis of data reveals a prob-
lem related to reduction of annual allocations under 

IPA and serious challenges related to implementa-
tion  of  projects  for which  contracts were  signed, 
breach of deadlines and de-commitment of IPA 
funds, i.e. their return to the EU budget. This analy-
sis inquiries about the reasons behind the problems 
affecting utilization of IPA funds, by reconsidering 
lessons  learned  from  previous  implementation, 
with special emphasis on utilization of funds imple-
mented in the Republic of Macedonia under the so-
called decentralized management,6 i.e. IPA Compo-
nent I: Transitional Assistance and Institution Build-
ing, IPA Component III: Regional Development and 
IPA Component IV: Human Resource Development. 
These problems can be illustrated through key chal-
lenges, majority of which concern IPA Component 
I, which is most important for institutional capacity 
building.

4.1.1 Loss of funds from initial allocations 

The analysis clearly shows that, in the course of 
years, instead of increasing IPA funds are decreasing 
in terms of available budget and utilization thereof. 
This situation  is  indicative of the need for greater 
commitment to IPA implementation at the highest 
political level in the Republic of Macedonia, as well 

as serious need to improve absorption capacity and 
effective management of IPA funds in the country 
and  to  improve  functionality  of  IPA  structures,  in 
compliance with the rules and regulations govern-
ing this matter. 

Chart no. 1: Total budget for IPA TAIB 2007-2013 (in EUR) 
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4.1.2 Continuous decline in utilization of funds 

Utilization of IPA funds is calculated on the basis of 
two methods: funds disbursed and funds contract-
ed. Both methods are correct, but one of them is 
more conservative. The difference between  these 
two methods concerns the fact that in the case of 
contracts signed funds could be lost, i.e. de-com-

mitted, which was observed in a number of cases, 
while reasons thereof include unrealistic contracts, 
non-implementation  of  activities,  poor  manage-
ment, etc., inevitably leading to non-payment of 
funds anticipated under the contracts. 

Chart no 2: Utilization rate for TAIB Annual Programmes 2007-2013

Chart no 3: Overview of contract dynamics under IPA TAIB 2007-2013

4.1.3 Postponing implementation period of 
annual programmes 

A total of 147 contracts were signed under all five 
TAIB Annual Programmes (2007-2013), in total val-
ue of 58,083,447.81 EUR. Dynamics  of  contracts 
signed per programme year is the following: highest 
number of contracts was signed under TAIB 2009 
(75),  followed by decrease  in  the number of  con-
tracts signed under TAIB 2010 (22), and minor in-
crease under TAIB 2011 (42). 

In  addition,  the  analysis  noted  delays  in  terms  of 
programming, whereby CFCD demonstrated high 
activity  for  projects  funded  under  TAIB  2009 

(89.8%  for  funds  contracted,  i.e.  80.1%  for  funds 
disbursed),  followed  by  decreased  activity  un-
der TAIB 2010 (62.3% for funds contracted, i.e. 
38.8%  for  funds  disbursed), with  certain  increase 
under TAIB 2011, but only in terms of contracting 
(74.8%  for  funds  contracted,  i.e.  35.4%  for  funds 
disbursed, which represents further mild decrease). 
Significant decline in utilization of funds was noted 
under TAIB 2012 (17.6% for funds contracted, i.e. 
8.8% for funds disbursed), with complete absence 
of utilization under TAIB 2013 (0% for funds con-
tracted, and consequent 0% for funds disbursed, as 
calculated by the cut-off date for this analysis,  i.e. 
31.3.2016).
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4.1.4 Challenges in implementation of 
contracted funds 

Summary  overview  of  funds  under  all  five  TAIB 
Annual Programmes shows that the total budget 
made available for this component in the analysed 
period  (2007-2013)7  amounts  to  125,968,901.75 
EUR. From this sum, funds in total amount of 
52,988,177.07 EUR were paid, accounting for 42%. 
Contracts were  signed  for  additional  funds  in  the 
amount  of  5,095,270.74  EUR  (4%).  When  these 
two  items are summed up,  the utilization rate ac-
counts for total of 46%, which means that 54% or 
67,885,453.94  EUR  remain  unused,  i.e.  contracts 
were not signed for them. 

7  TAIB Annual Programmes started from 2009, after CFCD was accredited.
8   https://webgate.ec.europa.eu 

4.1.5 Cancelled projects 

According to publicly available data on the EU 
portal for external aid,8 25 from the total number 
of project managed by CFCD, in the amount of at 

least  30,535,977  EUR,  were  cancelled.  This  sum 
does not include relevant amounts for 5 projects, 
as there are no publicly available data for them. 

Chart no. 5: Chronology overview of cancelled projects 

As shown in the chronology overview, there is ev-
ident culmination of cancelled projects in Septem-
ber 2016, when a total of 13 projects were can-
celled. Cancellation of projects happened in conti-
nuity over the period of three years, from February 
2014 to February 2017.

Chart no.4: Utilization of funds under IPA TAIB 
2007-2013 (percentage) 
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4.2 Component I

The  decentralized  implementation  system  (DIS) 
established  for  IPA Component  I: Transitional As-
sistance and Institution Building (TAIB) is the most 
complex system, as it includes the highest number 
of institutions (34). In the course of years, this sys-
tem demonstrated certain functionality and perfor-
mance, but also certain shortcomings, especially in 
terms  of  delayed  implementation  of  programmes, 
which  ultimately  resulted  in  de-commitment  of 
funds and their return to the EU budget.

Central  Financing  and  Contracting  Department 
(CFCD)  is  the  main  body  within  TAIB  Operating 
Structure and is managed by the Program Autho-
rizing Officer (PAO), responsible for tendering, con-
tracting and payments to contractors/grant benefi-
ciaries, as well as accounting for  IPA-funded proj-
ects. Moreover, CFCD is responsible for monitoring 
implementation of contracts, while PAO is respon-
sible for overall work of TAIB Operating Structure. 
The Secretariat for European Affairs (SEA), as sup-
port office to the National IPA Coordinator (NIPAC), 
is responsible for programming, monitoring and 
evaluation of TAIB National Programmes,  in  com-
pliance with Article 75(1) of the Regulation on IPA 
Implementation.  In addition, SEA serves as  secre-
tariat of the Sectoral Monitoring Committee for this 
component and of the IPA Monitoring Committee.

This  section of  the analysis provides a brief over-
view  of  utilization  of  funds  per  year,  compared 
against  budget  allocations  under  relevant  pro-
grammes,  after  CFCD  was  accredited.  Namely, 
the European Commission transfers management 
powers for IPA-funded projects to the national au-
thorities by means of adopting a formal decision on 
accreditation of  institutions that have fulfilled cri-
teria enlisted in the Annex to the Regulation on IPA 
Implementation (EC) no. 718/2007. Prior to the ac-
creditation, the European Commission needs to be 
convinced that the established and functional man-
agement and control system fulfils requirements on 
solid financial management.

4.2.1 TAIB 2009

The  first  annual  programme  (TAIB  2009)  imple-
mented under the decentralized system is charac-
terized  by  high  utilization  rate  of  90.13%  (funds 
contracted), which is the highest utilization rate ob-
served among all TAIB Annual Programmes. Nev-
ertheless, it should be noted that this programme 
remained  opened  by  2017, which  is  indicative  of 
problems  related  to  delays  in  implementation  of 
projects.

Table no. 1: Utilization of funds allocated under IPA TAIB 2009

National Programme/Operational Programme IPA TAIB 2009

Number of contracts signed 75

Total budget from IPA 2007-2013 33,021,858.00 EUR

Amount of funds contracted (IPA) 29,667,793.06 EUR

ИValue of contracts signed (IPA+NCF*) 33,410,894.67 EUR

Total amount of funds disbursed (IPA) 26,434,927.74 EUR

Total amount of funds paid (IPA+NCF*) 29,764,024.85 EUR

Remaining balance: 3,257,833.15 EUR

Utilization rate (funds contracted) 89,8 %

*NCF = national co-funding 



CH
A

LL
EN

G
ES

 IN
 M

A
N

AG
IN

G
 T

H
E 

IN
ST

RU
M

EN
T 

FO
R 

PR
E-

AC
CE

SS
IO

N
 A

SS
IS

TA
N

CE
12

A total of 75 contracts were signed under this pro-
gramme, in total value of 29,667,793.06 EUR, which 
represents 89.8% of the total budget allocated un-
der IPA in the amount of 33,021,858.00 EUR. Total 
amount of  funds disbursed  is 26,434,927.74 EUR 
(80%). In terms of application of different types of 
contracts, TAIB 2009 most frequently used:

1)  framework agreements (26 contracts signed), in 
total value of 3,507,687.50 EUR, with an aver-
age value for individual contracts in the amount 
of 85,553.35 EUR;

2)  procurements (15  contracts  signed),  in  total 
value of 7,505,451.12 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
288,671.20 EUR;

3)  grants (14  contracts  signed),  in  total  value  of 
1,493,991.08 EUR, with an average value for indi-
vidual contracts in the amount of 57,461.20 EUR;

4)  services (12  contracts  signed),  in  total  value  of 
13,262,867 EUR, with an average value for  indi-
vidual contracts in the amount of 602,857.59 EUR.

The highest average value of individual contract is 
observed in the category contribution agreements 
(2,100,000.00 EUR), followed by the category ser-
vices (602,857.59 EUR), while  the  lowest  average 
value of individual contract is observed in the cate-
gory grants (57,461.20 EUR).

4.2.2 TAIB 2010

The  next  annual  programme  (TAIB  2010)  imple-
mented under the decentralized system is charac-
terized by utilization rate of 62.3% for funds con-
tracted, i.e. 38.8% for funds disbursed, which rep-
resents a decrease to two thirds in terms of funds 
contracted, i.e. decrease to one half in terms of 
funds disbursed, compared to the previous year.

A total of 22 contracts were signed under this 
programme,  in  total value of  18,785,138.76 EUR, 
which represents 62% of the total budget allocated 
under IPA in the amount of 30,134,638 EUR. Total 
amount of funds disbursed is 11,677,510.32 EUR 
(39%). In terms of application of different types of 
contracts, TAIB 2010 most frequently used:

1)  twinning projects (9 contracts signed), in total 
value of 9,712,559.04 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
1,079,173.23 EUR;

2)  procurements (7 contracts signed), in total val-
ue of 5,891,392.74 EUR, with an average val-
ue for individual contracts in the amount of 
841,627.53 EUR;

3)  services (4 contracts signed), in total value 
of 5,255,015.00 EUR, with an average val-
ue for individual contracts in the amount of 
1,313,753.75 EUR.

Table no. 2: Utilization of funds allocated under IPA TAIB 2010

National Programme/Operational Programme IPA TAIB 2010

Number of contracts signed 22

Total budget from IPA 2007-2013 30,134,638.00 EUR

Amount of funds contracted (IPA) 18,785,138.76 EUR

Value of contracts signed (IPA+NCF*) 21,474,670.26 EUR

Total amount of funds disbursed (IPA) 11,677,510.32 EUR

Total amount of funds paid (IPA+NCF*) 13,458,884.48 EUR

Remaining balance 16,675,753.52 EUR

Utilization rate (funds contracted) 62.3%

*NCF= national co-funding 
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Moreover, one contract was signed for construc-
tion works, but there are no grant contracts or oth-
er types of contracts. In terms of different types of 
contracts, the highest total amount of funds con-
tracted under TAIB 2010 is observed in the cate-
gory twinning projects (9,712,559.04 EUR), followed 
by procurements (5,891,392.74  EUR)  and  services 
(5,255,015.00 EUR). The highest average value of 
individual contract is observed in the category ser-
vices (1,313,753.75 EUR) and in the category twin-
ning projects (1,079,173.23 EUR), while the lowest 
average value of individual contract is observed in 
the category grants (186,394.89 EUR). 

4.2.3 TAIB 2011

Annual Programme TAIB 2011 implemented under 
the decentralized system is characterized by small 
increase in terms of the utilization rate for funds con-
tacted (74.8%), but further decrease in terms of funds 
disbursed (35.4%) compared to the previous year. 

A total of 42 contracts were signed under this 
programme,  in  total value of  15,913,262.62 EUR, 
which represents 74.8% of the total budget allocat-
ed under IPA in the amount of 21,277,650 EUR. To-
tal amount of funds disbursed is 7,523,056.18 EUR 

(39%). In terms of application of different types of 
contracts, TAIB 2011 most frequently used:

1)  framework agreements (12 contracts signed), in 
total value of 4,998,750.00 EUR, with an aver-
age value for individual contracts in the amount 
of 999,750.00 EUR;

2)  grants (12 contracts signed), in total value of 
1,345,949.23 EUR, with an average value for in-
dividual contracts in the amount of 112,162.44 
EUR;

3)  twinning projects (10 contracts signed), in to-
tal value of 8,498,093.00 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
849,809.30 EUR.

Moreover, this programme included 5 contracts for 
services and 2 contracts for procurements. In terms 
of different types of contracts, the highest total val-
ue of funds awarded under TAIB 2011 is observed in 
the category twinning projects (8,498,093.00 EUR) 
and in the category services (4,998,750.00  EUR). 
The highest average value for individual contracts is 
observed in the category services (999,750.00 EUR) 
and in the category twinning projects (849,809.30 
EUR), while  the  lowest  average  value  for  individ-
ual contracts is observed in the category grants 
(112,162.44 EUR). 

Table no. 3: Utilization of funds allocated under IPA TAIB 2011

National Programme/Operational Programme IPA TAIB 2011

Number of contracts signed 42

Total budget from IPA 2007-2013 21,277,650.00 EUR

Amount of funds contracted (IPA) 15,913,262.62 EUR

Value of contracts signed (IPA+NCF*) 17,195,854.23 EUR

Total amount of funds disbursed (IPA) 7,523,056.18 EUR

otal amount of funds paid (IPA+NCF*) 8,011,228.15 EUR

Remaining balance 13,266,421.85 EUR

Utilization rate (funds contracted) 74.8 %

*NCF = national co-funding 
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4.2.4 TAIB 2012

Annual Programme TAIB 2012 implemented under 
the decentralized system is characterized by sig-
nificant decrease  in utilization rate  for  funds con-

tracted (17.6%), as well as sharp decline in terms of 
funds  disbursed  (8.8%)  compared  to  the previous 
year. 

Table no. 4: Utilization of funds allocated under IPA TAIB 2012

National Programme/Operational Programme IPA TAIB 2012

Number of contracts signed 8

Total budget from IPA 2007-2013 19,994,649.00 EUR

Amount of funds contracted (IPA) 3,519,259.50 EUR

Value of contracts signed (IPA+NCF*) 3,979,700.50 EUR

Total amount of funds disbursed (IPA) 1,585,758.44 EUR

Total amount of funds paid (IPA+NCF*) 1,754,039.59 EUR

Remaining balance 18,240,609.41 EUR

Utilization rate (funds contracted) 8.77 %

*NCF = national co-funding 

A total of 8 contracts were signed under this pro-
gramme, in total value of 3,519,259.50 EUR, which 
represents 17.6% of the total budget allocated un-
der  IPA  in  the  amount  of  19,994,649  EUR.  Total 
amount  of  funds  disbursed  is  1,585,758.44  EUR 
(8.8%).  In  terms  of  different  types  of  contracts, 
TAIB 2012 most frequently used:

4)  framework agreements (3 contracts signed), in 
total value of 265,577.50 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
88,525.83 EUR;

5)  twinning projects (2 contracts signed), in total 
value of 1,800,000.00 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
900,000.00 EUR;

6)  procurements (2 contracts signed), in total val-
ue of 1,016,473.00 EUR, with an average val-
ue for individual contracts in the amount of 
508,236.50 EUR.

This programme has signed one contract for ser-
vices. The highest total amount of funds awarded 
under TAIB 2012 is observed in the category twin-
ning projects (1,800,000.00 EUR)  and  in  the  cate-

gory procurements (1,016,473.00 EUR). The highest 
average value for individual contracts is observed 
in the category twinning projects (900,000.00 EUR) 
and in the category services (897,650.00  EUR), 
while the lowest average value for individual con-
tracts is observed in the category framework agree-
ments (88,525.83 EUR). 

4.3 Component III 

IPA Component III: Regional Development  is used 
to support beneficiary countries in regard to policy 
development, including preparations for implemen-
tation and management of the Community’s cohe-
sion policy, in particular the European Regional De-
velopment Fund and the Cohesion Fund. In general, 
this  component  supports  three main areas:  trans-
port,  environment  and  regional  competitiveness, 
but the Republic of Macedonia participates in only 
two areas, those being: transport and environment. 
Central  Financing  and  Contracting  Department 
(CFCD) is the main body within Operating Structure 
for IPA Component III and is managed by the Head 
of Operating  Structure  (HOS), who  is  responsible 
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for  tendering,  contracting  and  payments  to  con-
tractors, as well as accounting for projects financed 
by this programme. Moreover, CFCD is responsible 
for monitoring implementation of projects, as well 
as monitoring work of the Operating Structure for 
IPA Component III. CFCD also serves as secretar-
iat of  the Sectoral Monitoring Committee  for  this 
component. 

Summary overview of funds under the Regional De-
velopment Programme shows that the total budget 

9  Total value of contracts signed (IPA+NCF) takes into account the full amount of funds for the project “Completing 
Construction of the Corridor X”, which is financed by IPA and with loans from EIB and EBRD.

made available for this component in the analysed 
period (2007–2013) amounted to 199,926,453.00 
EUR. From this sum, funds in total amount of 
87,581,668.51 EUR were paid, accounting for 44%. 
Contracts were  signed  for  additional  funds  in  the 
amount of 68,971,429.28 EUR (34%). When these 
two  items are summed up,  the utilization rate ac-
counts for total of 88%, which means that 22% or 
23,178,122.79  EUR  remain  unused,  i.e.  contracts 
were not signed for them. 

Table no. 5: Utilization of funds allocated under the Regional Development Programme 2007-2013

STATUS BY 31.3.2016

National Programme/Operational Programme IPA RD9

Number of contracts signed 66

Total budget from IPA 2007-2013 199,926,453.00 EUR

Amount of funds contracted (IPA) 156,553,097.79 EUR

Value of contracts signed (IPA+NCF*) 346,129,002.81 EUR

Total amount of funds disbursed (IPA) 87,581,668.51 EUR

Total amount of funds paid (IPA+NCF*) 176,748,330.21 EUR

Remaining balance 23,178,122.79 EUR

Utilization rate (funds contracted) 88.41%

*NCF = national co-funding 

A total of 65 contracts were signed under the Re-
gional Development Programme, in total value of 
341,568,142.81  EUR.  The  share  of  IPA  funds  in 
contracts signed amounts to 156,553,097.79 EUR. 
This is due to the fact that total value of contracts 
signed includes IPA funds and national co-funding 
for  the  project  “Completing  Construction  of  the 
Corridor X”, which is financed by IPA and with loans 
from EIB and EBRD.

In  terms  of  application  of  different  types  of  con-
tracts, the Regional Development Programme most 
frequently used:

1)  framework agreements (23 contracts signed), in 
total value of 4,202,891.50 EUR, with an aver-
age value for individual contracts in the amount 

of 182,734.41 EUR;
2)  construction works (19 contracts signed), in to-

tal value of 298,932,577.60 EUR, with an aver-
age value for individual contracts in the amount 
of 15,733,293.56 EUR;

3)  services (18 contracts signed), in total value 
of 37,719,935.00 EUR, with an average val-
ue for individual contracts in the amount of 
2,095,551.94 EUR, and 

4)  procurements (26 contracts signed), in total 
value of 15,396,424.86 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
356,369.36 EUR.

The highest total amount of funds is observed in 
the category construction works (298,932,577.60 
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EUR)  and  in  the  category  services (37,719,935.00 
EUR).

The highest average value for individual contracts 
is observed in the category construction works 
(15,733,293.56 EUR)  and  in  the  category  services 
(2,095,551.94 EUR). The  lowest average value for 
individual contracts is observed in the category 
framework agreements (182,734.41 EUR). According 
to the size of financial allocations, the highest share 
is observed among contracts from the category 
construction works (88%). Services account for 11%, 
framework agreements for 1%, while procurements 
account  for  0.02%. Among  19  contracts  for con-
struction works, in  total value of 298,932,577.60 
EUR, the highest individual values were noted un-
der the following three contracts:

1)  Construction of New Motorway Section Demir Ka-
pija-Smokvica along the Pan-European Corridor X, 
in the amount of 210,148,177.23 EUR. Bene-
ficiary: Ministry of Transport and Communica-
tions and Public Enterprise on State Roads. 

2)  Construction Works on Rehabilitation and Recon-
struction of the Railway Section Bitola-Kremen-
ica along the Corridor X, in the amount of 
18,995,945.10 EUR. Beneficiary: Ministry of 
Transport and Communications and Public En-
terprise on Railway Infrastructure. 

3)  Construction of the Waste Water Treatment Plant 
in Prilep, in the amount of 9,667,773.79 EUR. 
Beneficiary: Ministry of Environment and Spa-
tial Planning. 

4.4 Component IV

In  compliance with Article  151  of  the  Regulation 
on IPA Implementation (EC) no. 718/ 2007, assis-
tance under  IPA Component  IV: Human Resource 
Development is awarded to priorities in the field of 
social policy, education policy, social inclusion, with 
special emphasis on increasing employment. These 
priorities overlap with the priorities defined under 
the European Social Fund, and generally with the 
policy covered under Chapter 19: Social Policy and 
Employment, and partially with the policy covered 
under Chapter 26: Education and Culture. 

Central  Financing  and  Contracting  Department 
(CFCD) is the main body in the Operating Structure 
for IPA Component IV and is managed by the Head 
of Operating Structure (HOS), responsible for ten-
dering,  contracting  and  payments  to  contractors, 
as well as accounting for projects financed by this 
programme. Moreover, CFCD is responsible for 
monitoring  implementation of projects,  as well  as 
monitoring work of the Operating Structure for IPA 
Component IV. CFCD also serves as secretariat of 
the  Sectoral Monitoring Committee  for  this  com-
ponent. HOS delegates tasks related to program-
ming, technical  implementation and monitoring of 
IPA-funded projects to the relevant line ministry 
which, in this case, is the Ministry of Labour and 
Social Policy, i.e. Ministry of Education and Science, 
represented by the IPA Coordinators who are re-
sponsible  for timely, efficient and effective  imple-
mentation of delegated tasks and duties. 
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Table no.6 Utilization of funds under the Human Resource Development Programme 2007-2013

STATUS BY 31.3.2016

National Programme/Operational Programme IPA HRD

Number of contracts signed 75

Total budget from IPA 2007-2013 54,424,077,95 EUR

Amount of funds contracted (IPA) 29,795,203,15 EUR

Value of contracts signed (IPA+NCF*) 35,053,180,18 EUR

Total amount of funds disbursed (IPA) 19,568,242,31 EUR

Total amount of funds paid (IPA+NCF*) 23,028,432,64 EUR

Remaining balance 31,395,645 EUR

Utilization rate (funds contracted) 42,31% 

*NCF = national co-funding

Summary overview of funds under the Human Re-
source Development Programme shows that the 
total budget made available for this component 
in  the analysed period  (2007–2013) amounted  to 
54,424,077.95 EUR. From this sum, funds  in total 
amount of 19,568,242.31 EUR were paid, account-
ing  for 36%. Contracts were  signed  for additional 
funds in the amount of 35,053,180.18 EUR (19%). 
When these two items are summed up, the utiliza-
tion  rate  accounts  for  total  of 55%, which means 
that 45% of funds remain unused, i.e. contracts 
were not signed for them. 

A total of 75 contracts were signed under the Hu-
man Resource Development Programme 2007-
2013,  in  total  value  of  35,053,183.18  EUR.  The 
share of IPA funds in contracts signed amounts to 
29,795,203.15 EUR. In terms of different types of 
contracts, the Human Resource Development Pro-
gramme most frequently used:

1)  grants (35 contracts signed), in total value of 
8,164,373.93 EUR, with an average value for in-
dividual contracts in the amount of 233,267.83 
EUR;

2)  framework agreements (16 contracts signed), 
in total value of 2,275,687 EUR, with an aver-
age value for individual contracts in the amount 
of 142,230.44 EUR;

3)  twinning projects (8 contracts signed), in total 
value of 11,092,491.73 EUR, with an average 
value for individual contracts in the amount of 
1,386,561.47 EUR, and 

4)  services (7 contracts signed), in total value 
of 8,829,100.00 EUR, with an average val-
ue for individual contracts in the amount of 
1,261,300.00 EUR.

The highest average value for individual con-
tracts is observed in the category twinning projects 
(1,386,561.47  EUR),  and  in  the  category  procure-
ments (138,020.20 EUR). The lowest average value 
for individual contracts is observed in the category 
grants (233,267.83 EUR). According  to  the size of 
financial  allocations,  the highest  share of  funds  is 
observed with contracts in the category twinning 
projects (32%). Services account for 25%, grants for 
23%, construction works, direct grants and frame-
work agreements account for 6% each, while pro-
curements have the lowest share of 2%.

4.5 Grant schemes 

Grants  are direct financial  contribution, by means 
of donation,  intended  to finance:  (a) action aimed 
at attainment of certain goal defined under IPA pro-
gramme/measure/project  (action grant); or  (b) op-
eration of certain body that works on goals of gen-
eral EU interest or works on developing certain EU 
policy (operation grant). Throughout the entire five-
year period of decentralized programmes, only four 
grant schemes were organized for action grants, i.e. 
one scheme under TAIB 2009 and TAIB 2011 each, 
and two grant schemes under the Human Resource 
Development Programme 2007-2013. 
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4.5.1 TAIB grant schemes 

A total of 26 contracts were signed under the two 
grant schemes organized within TAIB Programmes 
2009-2013,  in  total  value  of  2,839,940.31  EUR. 
These contracts are analysed against two catego-
ries of beneficiaries: domestic associations and in-
ternational organizations.

Table no. 7: Grant beneficiaries under  
TAIB Programmes (total) 

TAIB  
2009-2013 

 2,839,940.31 
EUR

 Total  
[26] 

Domestic 
associations 

 2,435,116.22 
EUR 

Број на 
договори 

[22] 

International 
organizations 

 404,824.09 
EUR 

 Број на 
договори 

[4] 

According to data presented in the table above, 
most grant beneficiaries are domestic associations, 
which have signed a total of 22 contracts under 
both grant schemes, in total value of 2,435,116.22 
EUR,  accounting  for  86%. Grant  beneficiaries  se-
cured co-funding for grant contracts in the range 
of 10% to 40%, which means that the share of EU 
funds disbursed for these projects accounts for 
60% to 90%.

Chart no. 6: Grant beneficiaries under  
TAIB 2009-2013 (percentage)

4.5.1.1 TAIB 2009 grant scheme 

Most of beneficiaries under  the grant  scheme or-
ganized  as  part  of  TAIB  2009,  i.e.  the  first  from 
the two grant schemes, are domestic associations, 
which have signed a total of 11 contracts, in total 
value  of  1,205,146.35  EUR,  accounting  for  86%. 
Grant  beneficiaries  secured  co-funding  for  grant 
contracts in the range of 10% to 40%, which means 
that the share of EU funds disbursed for these proj-
ect accounts for 60% to 90%.

Table no. 8: Grant beneficiaries under TAIB 2009

TAIB 2009 1,493,991.08 
EUR

Total  
[14] 

Domestic 
associations 

1,205,146.35 
EUR 

Број на 
договори 

[11] 

International 
organizations 

288,844.73 
EUR 

Број на 
договори 

[3] 

Chart no. 7: Grant beneficiaries under  
TAIB 2009 (percentage)
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4.5.1.2 TAIB 2011 grant scheme 

Most  of  beneficiaries  under  the  second  and  last 
grant scheme organized as part of TAIB 2011 and 
managed  by  CFCD  are  domestic  associations, 
which have signed a total of 11 contracts, in total 
value  of  1,229,969.87  EUR,  accounting  for  91%. 
Grant  beneficiaries  secured  co-funding  for  grant 
contracts in the range of 10% to 40%, which means 
that the share of EU funds disbursed for these proj-
ects accounts for 60% to 90%.

Table no. 9: Grant beneficiaries under TAIB 2011

TAIB 2011  1,345,949.23 
EUR

 Total  
[12] 

Domestic 
associations 

 1,229,969.87 
EUR 

 Број на 
договори 

[11] 

International 
organizations 

 115,979.36 
EUR

 Број на 
договори 

[1] 

Chart no. 8: Grant beneficiaries under  
TAIB 2011 (percentage)

4.5.2 Grant scheme under IPA Component IV

A total of two grant schemes were organized 
under the Human Resource Development Pro-
gramme  titled  “Encouraging  Social  Inclusion”,  and 
resulted in signing of 36 contracts, in total value of 
8,164,373.93  EUR.  These  contracts  are  analysed 
against three categories of beneficiaries: (1) state/
public institutions; (2) domestic associations/foun-
dations; and (3) international organizations/consul-
tation houses. 

Table no. 10: Grant beneficiaries under both grants 
schemes organized as part of the Human Resource 
Development Programme 2007-2013

State/public 
institutions 

2,805,763.74 
EUR 

Number  
of contracts 

[8] 

Domestic 
associations/
foundations

2,679,352.02 
EUR

Number of 
contracts 
[19] 

International 
organizations/

consulting firms 

2,679,258.17 
EUR V [9] 

As regards grant beneficiaries, the highest share of 
funds under both grant schemes within the Human 
Resource Development Programme was awarded 
to state and public institutions, which have signed 
8 contracts, in total value of 2,805,763.74 EUR, ac-
counting  for 34%. Domestic  associations/founda-
tions have  signed  a  total  of 19  contracts,  in  total 
value of 2,679,352.02 EUR, accounting for 33%. In-
ternational organizations and consulting firms have 
signed  9  contracts,  but  in  much  higher  amounts 
compared to contracts awarded to domestic asso-
ciations/foundations. In particular, international or-
ganizations and consulting firms have signed grant 
contracts  in  total value  of  2,679,258.17 EUR,  ac-
counting for 33% of all funds.
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Chart no. 9: Grant beneficiaries under both 
grant schemes within the Human Resource 
Development Programme

4.6 Cancelled projects 

Based on the chronology overview of cancelled 
projects (25 in total), it is evident that the culmina-
tion happened in September 2016, when a total of 
13 projects were cancelled. Cancellation of projects 
happened  in  continuity  throughout  the  period  of 
three years, from February 2014 to February 2017.

Table no. 11: Cancelled projects (per component)

IPA Component Number of 
cancelled 
projects

Component I: 
Transitional 
Assistance 
and Institution 
Building

15 16,245,977 EUR 10

Component III: 
Regional 
Development

9 12,930,000 EUR

Component IV: 
Human 
Resource 
Development

1 1,360,000 EUR

Total 30,535,977 EUR

10 This sum does not include individual amounts of 5 projects, as there are no publicly available data for them.

Најголем број откажани проекти  (Total 15) има 
во  Компонента  I:  Транзициска  помош  и  гра-
дење институции  (TAIB),  во  износ  од  најмалку 
16.245.977 EUR. Притоа, треба да се напомене 
дека во оваа сума не се пресметани износите на 
5 проекти за кои нема објавени податоци. Ина-
ку, станува збор за следниве проекти:

Support for Preparation and Implementation of IPA 
Component V (IPARD II) Beyond 2013 – IPARD 
Help Desks (1,210,000 EUR);

1)  Strengthening Administrative Capacity for 
Implementation of the Legal Framework on 
Public-Private Partnerships (444,444 EUR);

2)  Support to Innovation by Establishment of 
Business Accelerators (505,556 EUR);

3)  Further Expansion of the One-Stop-Shop 
System for Business Licenses and Permits 
(694,444 EUR);

4)  Supply of Equipment for e-Government 
at the Ministry of Information Society and 
Administration, Ministry of Finance and 
Inspection Council (4,100,000 EUR);

5)  Supply of Vehicles, IT Equipment, Equipment 
for On-Sport Control and Software Upgrade 
for the Document Management System (no 
financial data published);

6)  Supply of Equipment for Environmental 
(Ambiental) Listening (no financial data 
published);

7)  Extending and Upgrading Customs Clearance 
and Inspection Facilities at the Border 
Crossing Point Tabanovce (no financial data 
published);

8)  Supply Contract for the System on 
Implementing Legislation on Mutual 
Recognition of Professional Qualifications 
(1,591,533 EUR);

9)  Legal Harmonization and Capacity Building in 
the Field of Consumer Protection (1,400,000 
EUR);

10)  Capacity Building for Institutions Involved 
in Implementation of the Industrial Policy 
(2,800,000 EUR);
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11)  Support to Institutions in Implementation 
of Policies Relevant to Non-Majority 
Communities (1,800,000 EUR);

12)  Technical Assistance for Strengthening 
Capacity of Local Self-Governments for 
Cooperation with Civil Society Organizations 
(1,700,000 EUR);

13)  Supply of Equipment for Official Controls for 
Food Safety, Veterinary and Phytosanitary 
Office Equipment for Border Inspection 
Posts Blace and Tabanovce (no financial data 
published); and

14)  Further Strengthening of Administrative 
Capacity of the Public Administration (no 
financial data published).

Grouping of large number of cancelled projects 
(9 in total) is noted also under IPA Component III: 
Regional Development, in the value of 12,930,000 
EUR. Below is the list of cancelled projects:

1)  Preparation of Studies (FS, EIS, CBA), 
Project Documents and Tender Dossier 
for Investment Projects on Collection 
and Treatment of Wastewater in the 
Municipalities of Gostivar, Kavadarci and 
Debar (3,430,000 EUR);

2)  Upgrading and Reconstructing the 
Wastewater Treatment Plan in Vranista and 
Extending the Collector System for the Ohrid 
Lake (500,000 EUR);

3)  Supervision of the Implementation of Works 
Contract on Upgrading and Reconstructing 
the Wastewater Treatment Plant and 

Extending the Collector System for the Ohrid 
Lake (500,000 EUR); 

4)  Preparation of Project Documents (FS, PD, 
CBA and EIA/EPR) for Modernization of 
the Railway Section Veles-Bitola, as part of 
Section HD along Corridor X (1,500,000 
EUR);

5)  Preparation of Project Documents (FS, PD, 
СВА and EIA/EPR) for Modernization of the 
Railway Section Skopje (Gjorce Petrov) – 
Kicevo Along Corridor VIII (1,500,000 EUR);

6)  Preparation of Project Documents (FS, 
PD, CBA, EIA and DD) and Necessary 
Tender Dossier Documents for Works and 
Supervision of Works on Rehabilitation and 
Reconstruction of the Railway Section Skopje 
(Gjorce Petrov) – Kicevo Along Corridor VIII 
(1,500,000 EUR);

7)  Preparation of Project Documents (FS, 
PD, CBA, EIA and DD) and Necessary 
Tender Dossier Documents for Works and 
Supervision of Works on Rehabilitation and 
Reconstruction of the Railway Section Veles 
– Bitola, As Part of the Section HD Along 
Corridor Х (1,500,000 EUR);

8)  Withdrawn – Upgrading and Updating 
Studies (FS, EIA), Preparation of CBA, 
Project Documents and Tender Dossiers 
for Wastewater Treatment and Collection 
Investment Projects in the City of Skopje 
(1,650,000 EUR); and

9)  Supervision for Reconstruction of the 
Motorway Section Veles – Katlanovo, Along 
the Corridor Х (850,000 EUR).
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Only one project was cancelled under IPA Compo-
nent IV: Human Resource Development, in the val-
ue of 1,360,000 EUR. It is a matter of the following 
project:

1)  Achieving Quality Education through 
Provision of Intercultural Learning 
Environment for All Ethnic Communities 
(1,360,000 EUR).

Chart no. 10: Overview of cancelled projects,  
according to type of contracts (percentage) 

In terms of the type of contracts, the highest num-
ber (17 in total) or 68% of cancelled contracts fall 
within the category services, 6 projects or 24% con-
cern procurements, and  2  projects  or  8%  concern 
construction works.

Chart no. 11: Overview of cancelled projects 
according to the type of contract  
(amount and percentage) 

According to the type of contracts for cancelled 
projects, the highest amount of 24,344,444 EUR 
was cancelled under the category services (80 %), 
5,691,533 EUR were cancelled under the category 
procurements (19%), and 500,000 EUR were intend-
ed for construction works (1%).
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V. Conclusions and Recommendations  

11  http://cfcd.finance.gov.mk/ 
12  Secretariat for European Affairs   www.sep.gov.mk 

This  document  analyses  utilization  of  EU  funds 
made available to the Republic of Macedonia under 
the Instrument for Pre-accession Assistance 2007-
2013. The main goal was to use analysis findings in 
order to improve utilization of EU funds, especially 
those available under the Instrument for Pre-ac-
cession Assistance for the period 2014-2020 (IPA 
II). The document attempts to answer the question 
which  factors  affect  the  utilization  rate  of  funds 
made available to the Republic of Macedonia under 
IPA I, focusing on funds which, from 2009 onwards, 
are implemented under the decentralized system 
(see Chapter III).  In order to answer this question, 
the study is limited to the time framework starting 
with the accreditation of the Central Financing and 
Contracting Department  in 2009 until 31st March 
2016. The document exclusively relies on publicly 
available data published by the Central Financing 
and Contracting Department  (CFCD),11 as well as 
the EU portal on external aid.

The general  analysis of figures published by  state 
institutions12 shows that the Republic of Macedo-
nia has utilized 71.10% or 437 million EUR from the 
total budget allocated under IPA I in terms of funds 
contracted which,  at  first  glance,  provides  an  im-
pression  about  satisfactory  success. Namely,  offi-
cial figures report non-utilized funds in the amount 
of 152.5 million EUR, accounting for 24.9% of IPA’s 
total budget, whereby this sum includes estimates 
for non-utilization of funds by the end of 2017 in 
the amount of 32.7 million EUR. 

Nevertheless, analysis of data has led to several im-
portant findings which raise doubts about the pink 
image presented by the state. First, there is serious 
difference  in shares of  funds utilized,  in particular 
when the methodology based on funds contract-
ed is replaced by the methodology based on funds 
disbursed. Furthermore, the analysis clearly shows 
another major and worrying problem related to the 
trend on decreased annual allocations under IPA, as 
well as serious challenges in realization of projects 

for which contracts were already signed. Finally, 
the analysis noted problems in relation to breach of 
deadlines and de-commitment of EU funds, as a re-
sult of system shortcomings indicated in this study. 

In order to use lessons learned for more successful, 
efficient and purposeful absorption of funds under 
IPA II, following recommendations are proposed:

 � There is a need for diversification 
and increased participation of various 
groups of beneficiaries in programming, 
implementation and monitoring processes, 
which is in compliance with the principle of 
partnership, defined as the basic tenant that 
ensures EU funds adequately address the 
actual needs of citizens.

 � It is necessary to establish a system for 
development of quality new projects 
(project pipeline) by using and integrating 
feedback obtained from a broad 
spectrum of actors. Similar to the first 
recommendation, this recommendation is 
also aimed at “channelling” assistance to end 
beneficiaries, i.e. citizens of the Republic of 
Macedonia which, compared to countries in 
the region and EU member states, are the 
biggest supporters and enthusiasts for EU 
integration. 

 � Quality of programming documents and 
tender documents needs to be improved, 
along with education on IPA procedures for 
potential beneficiaries.

 � Greater compliance needs to be ensured 
with deadlines for procurements and 
payments, which would lead to higher 
predictability as basic precondition for 
strategic management of funds. 

 � It is recommended to improve planning 
processes in all stages of project 
implementation, by means of timely 
information, coordination and facilitation of 
adequate involvement of all stakeholders. 
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Hence, it is necessary to build the 
capacity of institutions and of civil society 
organizations.

 � Significantly greater involvement of end 
beneficiaries in implementation and 
utilization of projects results is possible by 
organization of more grant schemes for 
civil society organizations that would be 
obliged to channel funds to smaller grass-
root organizations, which do not have other 
possibilities to access EU funds in order to 
implement their goals and objectives. That 
would also ensure transfer of know-how to 
end beneficiaries. 

 � Quality of human resources at IPA 
structures needs to be improved, in 
parallel with improved cooperation with 
all actors in all stages of programme cycle. 

The problem related to frequent loss of 
institutional memory and loss of staff should 
be addressed systematically, by means of 
offering them carrier advancement and 
better incentives, including financial, and 
giving them greater independence, by 
means of increased competences. 

 � Coordination within IPA structures needs 
to be improved, together with anticipation 
of risks and timely implementation 
of correction measures in order to 
utilize available funds, especially those 
intended for procurements, and timely 
implementation of projects for which 
contracts were already signed. 

 � Monitoring activities need to strengthened, 
in order to ensure timely completion of 
projects and payments to contractors. 
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