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ПОДДРЖАНО ОД:

Содржината на оваа публикација е одговорност на издавачот и авторот и не ги 
одразува ставовите на Фондацијата Отворено општество - Македонија

ЗА ДНЕВНИКОТ

Дневникот на пристапувањето(натаму Дневникот), или на англиски Accession Log, е алатка на 
ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии, преку која се следи работата на Владата на 
Република Македонија, развојот на европските политики, имплементирањето на итните 
реформски приоритети и редовниот политички дијалог меѓу Македонија и Европската Унија или, 
со други зборови, процесот на пристапување на Македонија во Европската Унија. 
Дневникот ќе се обиде да ги анализира и клучните случувања, како што се: состаноците на 
Советот на ЕУ, Европскиот совет или друг тип состаноци на високо ниво; различните документи 
што ги објавува Европската Унија, а се поврзани со политиката на проширувањето, како и другите 
глобални случувања што влијаат врз политиките на Европската Унија, a со тоа и врз политиките на 
Република Македонија. Конечно, преку Дневникот ќе се следат и другите процеси, политики, 
документи и случувања кои се поврзани со стратегискиот приоритет на Македонија - да стане 
дел од ЕУ и од НАТО.  

Во своите поединечни записи, Дневникот ќе анализира, ќе утврдува репери, ќе предлага 
алтернативи на политиките и ќе застапува одредени решенија. Записите ќе бидат куси 
обраќања на соодветна тема, изработени врз основа на анализата на:
-  податоците добиени од ЕВРОМЕТАР, односно од теренските истражувања на другите 
организации; 
-  податоците добиени од другите истражувања и анализи на ЕВРОТИНК, односно од 
истражувањата и анализите на другите организации; 
-  исказите добиени преку структурирани интервјуа со релевантни соговорници, преку 
организирани фокус-групи, односно преку спроведените едукативно-дебатни сесии 
EUROTALK; 
-  објавените документи на Европската Унија, Европската комисија и/или на владите на 
државите-членки, документите на НАТО и на членките на Алијансата, како и документите 
на Владата на Република Македонија;
-  објавите во медиумите во Република Македонија и во државите-членки.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Еразмус+ е програма на Европската Унија наменета за соработка на европско ниво во областите 
на образованието, обуката, младите и спортот, со цел да овозможи нивна модернизација. 
Унапредувањето во секоја од овие области дава значаен придонес во надминувањето на 
економско-социјалните предизвици со кои се соочува Европа. Оттука, преку поддршка на 
соработката во наведените области, ЕУ се стреми да ја оствари зацртаната европска политичка 
агенда за раст, вработување, еднаквост и социјална инклузија. Програмата се однесува на 
период од седум години (од 2014 до 2020 година). Целни групи се организациите во сите сектори 
на доживотно учење, вклучително и училишно образование, основно и средно образование, 
високо образование, образование за возрасни и младински организации. 
Република Северна Македонија (РСМ), во контекстот на Еразмус+, од 2014 година учествува во 
својство на програмска држава. Tоа е највисокото ниво, со еднаков статус како 
државите-членки на ЕУ. За нашата држава се отворени сите акции на Еразмус+ за полноправно 
учество, затоа што ги исполнуваме административните предуслови, односно имаме независна 
национална агенција акредитирана за децентрализирано управување со програмата Еразмус+, 
во нашиот случај тоа е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 
(НАЕОПМ). 
Со текот на годините, значително се зголемува интересот за учество на македонските корисници 
во програмата Еразмус+ (Е+). Според бројот на поднесените апликации, постојано се 
зголемуваат алокациите на средства, бројот на одобрените проекти, како и износот на 
доделените средства. 
Македонските организации можат да соработуваат со меѓународните партнери, да 
применуваат иновации, да споделуваат најдобри практики и да нудат нови можности за 
младите луѓе во соработка со другите програмски држави по сите основи. Во периодот 
2014-2020 година за Еразмус+ проекти предводени од организации од РСМ се резервирани 
околу 35 милиони евра. Од 2014 до 2017 година се доделени повеќе од 300 Еразмус+ проекти на 
организации од РСМ, во вкупна вредност од околу 15 милиони евра. Во 2019 година, 6,84 милиони 
евра се резервирани специјално за организации од РСМ, а претходно, во 2018 година, тој износ 
бил 5,288 милиони евра. Средствата за 2020 година се уште поголеми. Македонските 
организации, исто така, можат да аплицираат и за дополнителни финансиски можности 
(наречени „централизирани“ акции), раководени од Извршната агенција на Европската 
комисија, а училиштата имаат дополнителна можност да аплицираат за училишни партнерства 
во националните агенции ширум Европа. 
Од друга страна, пак, јавните политики на национално ниво не овозможуваат програмска и 
институционална поддршка за соодветно учество, во согласност со статусот на програмска 
држава што го поседуваме во однос на Еразмус+.
Податоците користени во овој документ се базираат на „Анализа на македонското учество во 
Еразмус плус: Потенцијали и ограничувања“ на Евротинк поддржана од Фондација Отворено 
општество - Македонија, со истражувачка методологијата која има за цел да ги собере сите 
податоци неопходни за реални, релевантни и остварливи препораки за подобрување на 
учеството на македонските организации во Е+, а кои се базирани на докази. 
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Според анализата на базата податоци на одобрените проекти на Еразмус+ проектите од страна 
на НАЕОМП за периодот од 2014 до 2017 година, одобрени се вкупно 318 проекти ,  во вредност од 
15.103.707,13 евра

Гледано на ниво на доделени проекти по години, секоја година има одредено зголемување. 
Годишно, зголемувањето за 2015 и 2016 година е за околу 20 % повеќе во однос на претходната 
година, а постои и дополнително зголемување од 4,5% за 2017 година. Трендот е растечки и во 
2018 година. 

Генерално гледано, обемот на доделените вкупни средства преку Еразмус+ проектите кои ѝ се 
доделуваат на РСМ се зголемува во секоја наредна година. Така, во 2015 во однос на 2014 година 
зголемувањето на доделените средства изнесува 80 %, додека зголемувањето за наредната 2016 
година во однос на 2015 изнесува 20%. Доделените средства во 2017 година се поголеми за 17 % 
споредено со средствата од 2016 година. Зголемувањето во 2017 година во споредба со 2014 
година изнесува цели 114 %. Просечниот износ на доделен грант од НАЕОПМ изнесува 54.038 
евра.

Графикон 1: Број на доделени проекти по години

КОНТЕКСТОТ И ВАЖНОСТА НА ПРОБЛЕМОТ

Значително зголемување на средствата од година во година 

Оваа бројка не ги вклучува проектите од акредитации и училишни партнерства во другите европски држави.1

1

2014 2015 2016 2017

62 74 89 93

Број на доделени проекти по години
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Заклучно со 2017 година се доделени околу 43 % од вкупно алоцираните средства за периодот на 
програмата 2014-2017, во вкупен износ од 35 милиони евра. Тоа значи дека во последните три 
години од програмата  треба да се делат 57 % од средствата, во вкупен износ од околу 20 
милиони евра. Овој тренд укажува на потребата од постојано зајакнување на капацитетите на 
НАЕОПМ за програмско работење и администрирање на проектите.

Постојано зголемување на планираните средства

2018, 2019 и 2020 година.2

2

2014 2015 2016 2017
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5,084,339.00
3,646,000.85 4,345,925.72

2,027,441.56
5,000,000.00

0

Доделени средства по години (€) 

Графикон 3: Сооднос на доделените средства и предвидените алокации 
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0

Доделени средства и алокации предвидени до 2020

Графикон 2: Доделени средства по години
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Зголемена популарност кај македонските корисници за учество во 
програмата 

Дополнително, во оваа насока е и најавата од Европската комисија дека во 2021 година, како во 
првата година од следната финансиска перспектива на програмата (2021-2027), почетно ќе 
бидат распределени околу 20 милиони евра, а секоја наредна година износот ќе се зголемува. 

Графикон 4: Број на поднесени апликации по години

Постои тренд на зголемена популарност кај македонските корисници за учество во програмата 
Еразмус+. Од 320 поднесени апликации во почетната 2014 година, нивниот број во 2018 година се 
покачил за вкупно 60 %, односно на 517 апликации на годишно ниво. Овој тренд укажува на 
постојано зголемување на интересот за учество на македонските корисници во програмата.

Покрај проектите доделени од НАЕОПМ, постојат и проекти за училишни партнерства   кои се 
покриваат со средства од сосема други извори, односно од други национални агенции од 
Европа, а во кои учествуваат и македонски училишта. Средствата за овие проекти ги 
администрира НАЕОПМ, а во моментов станува збор за повеќе од 100 такви проекти кои се 
одобрени и тековно се спроведуваат. Постои и тренд на рапидно зголемување на интересот за 
учество на македонските училишта во ваков вид проекти, што претставува зголемен ризик во 
однос на административната оптовареност на НАЕОПМ во следните години.
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Клучни акции - КА-219 и КА-2293
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Искористеноста на европските фондови претставува своевиден индикатор за темпото и за 
квалитетот на реформите во државата. Во случајот со Еразмус+, учеството на РСМ во овие 
програми би требало да овозможува суштински евроинтеграции, преку соработка со 
државите-членки на Унијата во проекти чиишто теми и приоритети, цели и резултати се 
актуелни и релевантни за граѓаните на цела Европа. Но дали е тоа така?

Анализата на програмското учество во Е+ не е и не треба да се сведе само на техничка работа за 
броење на проектите и на доделените средства. Многу поважни се промената на општеството и 
развојот на човечкиот потенцијал. Еразмус+, како највидлива и најпрепознатлива европска 
програма, е насочена кон европеизација на општеството и ширење на европските вредности. 
2019 година претставува тринаесетта година од почетното учество на Македонија во 
Програмите на Унијата за образование, спорт и млади    и шеста година од полноправното 
учество на Македонија во Еразмус+. На ниво на ЕУ, во тек се преговори за новата финансиска 
перспектива 2021-2027, која предвидува двојно зголемување на средствата кои ЕУ ќе ги стави 
на располагање. Кои се научените лекции?

ДАЛИ РАМКАТА НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА ОВОЗМОЖУВА И СООДВЕТНА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА ЗА ПРОГРАМАТА?

Графикон 5: Број на проекти за Е+ училишни партнерства со македонски училишта во Европа

201820172016

61
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2015

Проекти за училишни партнерства 

Во периодот 2007-2013 постоеја програмите „Доживотно учење“ и „Младите во акција“, како поединечни Програми кои од 2014 
се интегрирани во една единствена програма - Програмата Е+.

4

4
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На овој пат РСМ имаше свои успеси и предизвици, особено од аспект на исполнувањето на 
предвидените административни предуслови, без кои не е возможно самостојно управување со 
европските фондови. Почетоците се уште во 2007 година, кога е донесен Законот за основање на 
НАЕОПМ, а истата е основана наредната 2008 година, како независно правно лице. Во првите 
две години се спроведуваат подготвителни мерки за управување со програмата, но поради 
неправилности поврзани со работењето на првиот директор, Европската комисија го 
суспендира учеството за нашата држава за 2010 и 2011 година. По промената на основачкиот 
Закон, структурата на Управниот одбор и преземените корективни мерки, Програмата е 
повторно достапна во 2012 година. Во таа и во наредната 2013 година се спроведуваат 
подготвителни мерки за учество во Програмата. Во 2014 година РСМ се стекнува со статус на 
програмска држава и оттогаш во континуитет учествува во програмата, на еднакво ниво со 
државите-членки на ЕУ. 

На европско ниво, рамката на јавните политиките во контекст на Еразмус+, е стандардизирана и 
истата се однесува на: (1) Целите на Стратегијата Европа 2020, вклучувајќи ги и целите за 
образование  ; (2) Целите на стратегиската рамка за европска соработка во образованието и 
обуката (ЕТ 2020), вклучувајќи ги и соодветните индикатори; (3) Одржлив развој на 
партнерските држави во областа на високото образование; (4) Општите цели на обновената 
рамка за европска соработка на полето на младите; (5) Целта на развојот на европската 
димензија во спортот, особено на масовниот спорт, во согласност со работниот план на ЕУ за 
спорт, и (6) Промовирање на европските вредности, во согласност со член 2 од Договорот за 
Европската Унија 
Од прегледот на рамката на јавните политики на национално ниво, клучен документ е 
„Стратегија за образованието 2018-2025“.  Истиот треба да го постави и да обезбедува јасна 
врска, на национално и на европско ниво, на јавните политики во контекст на Еразмус+ 

7
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5

Македонскиот пат во Еразмус+

Европската рамка на јавните политики во контекст на Еразмус+

Намалување на раното напуштање на училиштето на помалку од 10% и зголемување на постигнувањето во високото 
образование до најмалку 40% до 2020 година. 
Унијата се заснова на вредностите на почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, 
владеење на правото и почитување на човековите права, вклучувајќи ги и правата на припадниците на малцинствата. 
Овие вредности се заеднички за државите-членки, за секое поединечно општество во кое преовладуваат 
плурализмот, недискриминацијата, толеранцијата, правдата, солидарноста и еднаквоста меѓу жените и мажите. 
 http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf 
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И покрај тоа што во својот дел визија, цели и задачи 
„Стратегијата за образованието 2018-2025“ ја 
наведува стратегијата „Европа 2020“, не може да се 
утврди директна корелација со европскиот 
документ и со целите на ЕУ за образование. На 
пример, учениците кои го напуштиле образованието 
се споменуваат само еднаш во целата Стратегија, и 
тоа во точката 162: „Интегрирани се флексибилни 
облици на учење и форми за доживотно учење со 
користење на ИКТ во постојниот систем“. 

Примената на европската рамка 
на јавните политики на 
национално ниво, кај Еразмус+ 
програмските држави, во 
најголема мера се одрази во 
националните стратегии за 
образование. 

Отсуство на Еразмус+ во националната „Стратегија за образованието 
2018-2025“

Другите цели на стратегиската рамка за европска соработка во образованието и обуката, 
високото образование, младите и спортот целосно изостануваат. Не може да се утврди ниту 
корелација во однос на промовирањето на европските вредности, во согласност со член 2 од 
Договорот за Европската Унија. На пример, зборовите „плурализам“, „правда“ и „солидарност“ не 
се споменати ниту еднаш, додека зборовите „недискриминација“ и „толеранција“ ги има само 
еднаш во целиот документ од 192 страници. Зборот „еднаквост“ е наведен вкупно четири пати. 

Некои од програмските држави дополнително имаат и национална стратегија за 
интернационализација на образованието и мобилноста. 
Тековната стратегија за образованието не ја восприема ни НАЕОПМ, како институција која има 
важна улога во однос на образованието. Истата ја содржи НАЕОПМ во точка 155 од Стратегијата, 
каде што  таа е наведена само таксативно, во делот „други закони кои ги регулираат дејностите на 
различни структури на образовниот систем“ .

Во „Стратегија за образованието 
2018-2025“ е воочлив генералниот 
недостиг на визија на МОН во однос 
на интернационализацијата на 
образованието, мобилноста и, 
особено, во однос на целите на 
Програмата Е +.

Националната „Стратегија за образованието 2018-2025“ 
воопшто не ја зема предвид програмата Е+ во однос на 
предучилишното образование, основното образование, 
гимназиското образование, средното образование и 
обука, образованието на возрасните, ниту пак во однос 
на младите. 

Ibid, стр.648

8
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Во временската рамка 2014-2017, во однос на проектите кои ги доделила НАЕОПМ, постои 
ефективен капацитет за тековно спроведување на повиците, организирање на постапката за 
евалуација, склучување на договорите, како и генерално добро административно и финансиско 
работење, според програмските правила поставени на европско ниво. 

Програмското работење на НАЕОПМ во однос на програмата Еразмус+ е значително поголемо од 
управувањето на проектите од децентрализираните акции кои се опфатени во оваа анализа, 
бидејќи покрај нив вклучува и: 
-  администрирање на проектите за училишни партнерства, доделени од националните агенции 
на други држави;
-  акредитирање за мобилност на високообразовните институции, младинските организации и 
средното образование и обука;
-  управување со европските мрежи Евридика (Eurydice), Европас (Europass), Еврогајденс 
(Eurogiudance), eTвининг (eTwinning), ЕКВЕТ (ECVET), Евродеск (Eurodesk network), ЕПАЛЕ 
(EPALE), СЕК (School Education Gateway), а до 2018 и Јутвики (Youth Wiki); 
-  промоција на програмата Еразмус+ на национално ниво, која опфаќа најширок можен спектар 
корисници.

Постоечката организациска поставеност на 
НАЕОПМ има потенцијал да создава тесни грла и да 
доведе до групирање на поголем обем обврски кај 
помал дел од вработените со програмски 
одговорности. Постои ризик, концентрацијата на 
оптоварувањето да предизвикува намалена и 
поретка примена на системските контролни 
механизми. Ризик постои и во однос на релативно 
скромните капацитети за поригорозен мониторинг 
на корисниците во различните фази на 

Постојат можности за подобрување 
на капацитетите во програмскиот 
дел, имајќи го предвид несразмерно 
големиот удел на вработените на 
позиции од непрограмска природа, 
односно на помошни и логистички 
позиции.

Потреба за подобрување на ефективноста на НАЕОПМ

спроведувањето на проектите.

Корисниците укажуваат на системски бариери

Во рамките на истражувањето „Анализа на македонското учеството во децентрализираните 
акции на Еразмус+“, Евротинк испрати прашалници до сите корисници, односно до назначените 
контакт-лица за секој корисник на проект од средствата што ги доделува НАЕОПМ. Во рамките 
на прашалникот, учесниците во анкетата имаа можност да дадат свои препораки од искуството 
со спроведувањето на Еразмус+ проект.
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Добиените одговори ги групиравме по категории, кои според застапеноста на предлозите и 
препораките се наведени по следниов редослед:

Системски бариери кои влијаат врзспроведувањето
на Еразмус+ проектите;

Предлози поврзани со програмските правила;

Административно – финансиски прашања;

Корисничка поддршка, и

Евалуација и бодирање на апликациите

Најголем број учесници укажуваат на системските бариери кои постојат при работата на 
корисниците со други државни институции, а кои се карактеризираат со процедури што 
значително ја отежнуваат имплементација на проектите. Ова особено се однесува на:

-  Министерство за финансии  и Народна банка  (при отворање трезорски сметки); 
-  Секретаријат за европски прашања и Управа за јавни приходи  (при регистрација на проектите 
за ослободување од данок на додадена вредност); 
-  Министерство за труд и социјална политика (при издавањето дозволи за волонтерски престој);
-  Министерство за внатрешни работи (при издавањето дозволи за престој на странци); 
-  Министерство за надворешни работи (при издавањето визи за престој); 
-  Заедница на единиците на локалната самоуправа (трансфер на буџетите од проектите), и 
-  Проблеми со јавни набавки при спроведување на Е+ проекти. 
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ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ

(1)  Донесувачите на одлуките да антиципираат развој соодветно со предвиденото зголемување 
на средствата за програмата Еразмус+, да се овозможи институционална поддршка и развоен 
концепт на јавните политики, а не промените да се предизвикуваат како последица на 
проблеми, како што беше случај при двегодишната суспензија во 2010 и 2011 година.

(2)  Владата, со учество на стручната јавност, сите засегнати страни и други заинтересирани 
лица и институции, да донесе национална развојна стратегија за интернационализација на 
образованието 2021-2027 година, која ќе биде комплементарна со европската стратегија, за 
периодот од новата финансиска перспектива. Ова е неопходно поради сериозните пропусти 
што постојат во националната „Стратегија за образованието 2018-2025“, во однос на поимањето 
на потенцијалот на програмата Еразмус+ и немањето визија да се капитализира постоечкиот 
статус на Македонија, како програмска држава во најпопуларната европска програма воопшто.

(3)  Владата треба итно да овозможи посебен третман за брзо и непречено одвивање на сите 
процедури за учесниците во Е+ проектите кои се поврзани со државните институции. Ова е 
особено важно доколку се смета на какво било позначајно влијание преку спроведување на 
Еразмус+ проектите за европеизација на општеството, како и осовременување на образовниот 
систем. 

(4) Да се измени Законот за основање на Националната агенција за европски образовни 
програми и мобилност, и тоа: 

-  Да се даде законска можност НАЕОПМ да гради капацитети на корисниците, за да се 
пресретне растечкиот тренд на учество на различните категории корисници, како и постојаното 
зголемување на алокациите на средствата што ги доделува Брисел во секоја наредна 
финансиска година. 

-  Неопходно е да се воведе надзорна функција преку Надзорен одбор, кој би го сочинувале 
претседател и четири члена, и тоа по двајца од Министерството за образование и наука и од 
Министерството за финансии и еден член од Агенцијата за млади и спорт. 

-  Да се трансформира составот и улогата на Управниот одбор, со цел истиот да обезбедува 
координација на програмско ниво, како и засилена врска со јавните политики и со потребите на 
корисниците по подрачја. Притоа, покрај надлежните институции, составот на УО соодветно да 
ги одразува и различните категории клучни фактори: градинките, основните училишта, 
гимназиите, средните стручни училишта, тренинг-центрите, универзитетите, центрите за 
образование на возрасни, здруженијата на граѓаните, како и младинските организации.






