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Почитувани,

Пред вас е второто издание на публикацијата „Партнери во реформите“, објавена по повод изложбата 
на фотографии од 2012 година, која прикажува проекти финансирани од ЕУ во земјава. Оваа изложба е 
организирана во тесна соработка со Секретаријатот за европски прашања и со Министерството за финансии 
и доловува само дел од проектите кои се спроведуваат. 

Од воведувањето на ИПА-инструментот, па до сега завршени се или се во фаза на имплементација повеќе од 400 проекти. Во 
периодот од 1992 година до воведувањето на ИПА во 2007 година, вкупната финансиска помош изнесуваше 800 милиони евра. 
Финансиската соработка со Европската Унија има цел да ѝ помогне на земјава да ги имплементира реформите неопходни за 
членство во Европската Унија.

Средствата доделени за периодот 2007-2013 година преку сите пет компоненти на ИПА изнесуваат 622,5 милиони евра. Освен 
тоа, државата има пристап и до ИПА повеќекорисничката регионална програма, како и до Програмите на Европската Унија.

Изборот на проектите го покажува широкиот спектар на поддршката од Европската Унија – од големи инфраструктурни 
и проекти за заштита на животната средина, до мали грантови за невладините организации, грантови за поттикнување на 
истражувањето и иновациите, судските реформи, заштита на добросостојбата на луѓето и на животните, културна размена, 
помош за малите и средните претпријатија и сл. Секој проект или област на дејствување е надополнет со кратки информации за 
тоа што било реализирано.

Се надеваме дека оваа публикација ќе го подобри вашето разбирање за севкупната помош обезбедена од Европската Унија и за 
тоа како соработката придонесува кон унапредувањето на економскиот, административниот, образовниот и социјалниот развој 
на државата, на нејзиниот пат кон членство во Европската Унија.

Аиво Орав
Шеф на Делегацијата на Европската Унија



ЕУ ГИ ПОДДРЖУВА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 
ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 
СЕКТОР

Времетраење: 
2007 - 2013

Буџет: 
8,7 милиони евра

Факти и бројки:
•	поддршка во создавањето национален систем за 

идентификација на земјишните парцели;

•	финансиска помош за земјоделците и руралните бизниси 
што сакаат да инвестираат во своите фирми;

•	50% поддршка во вид на грант за инвестициите на 
земјоделците, преработувачите на храна и руралните 
бизниси;

•	поддршка во одржливото еколошко управување на 
земјоделското земјиште;

•	поддршка во подготвувањето и имплементирањето 
на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) по 
пристапувањето.

ЗАЈАКНАТИ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД АСПЕКТ НА 
КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ

Времетраење: 
септември 2010 - октомври 2012

Буџет: 
1,6 милиони евра

Факти и бројки:
•	 законодавството за квалитет на воздух и емисии е доразра-

ботено со цел да се усогласи со европското законодавство; 
•	обезбедени се 2 станици за следење на квалитетот на воз-

духот, 3 автоматски метеоролошки станици, 1 надградена 
метеоролошка станица и интегриран систем за управување 
на квалитетот на амбиенталниот воздух; 

•	 за општина Битола е подготвен првиот план на локално 
ниво за намалување на загадувањето и  подобрување на 
квалитетот на воздухот; 

•	подобрено е управувањето со квалитетот на воздухот 
преку воспоставување постапки за контрола и сигурност 
на квалитетот на мерењата на квалитетот на воздухот, 
лабораторија за калибрација и управување податоци; 

•	подготвен е интернет-портал за моментални информации 
за квалитетот на воздухот: http://airquality.moepp.gov.mk;

•	 зајакнати се капацитетите на централната и на локалната 
администрација.



СРЕДСТВА ОД ЕУ ЗА СООБРАЌАЈНИ 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ОД 
СУШТИНСКА ВАЖНОСТ

Времетраење: 
2007 - 2011

Буџет: 
84,5 милиони евра

Факти и бројки:
•	 изградба на 28,2 километри од новиот автопат Демир Капија-

Смоквица (Коридор 10), вклучувајќи два двојни тунели, шест моста и 
неколку подвозници и надвозници;

•	 рехабилитација и надградба на железничката станица во Скопје со-
гласно најдобрите искуства од ЕУ; 

•	 обновување и реконструкција на железничката линија Битола-Кре-
меница;

•	 подготвување проектни студии, проектна документација и/или тен-
дерска документација за:
•	 железнички делници по должината на коридорот 10, вклучувајќи 

ја и делницата Xd;
•	 подготвување повеќефункционални стратегиски транспортни јазли; 
•	 железнички станици по должината на паневропскиот Коридор 10, 

вклучувајќи ја и делницата Xd; 
•	 нова железничка делница од Кичево до границата со Република 

Албанија како дел од Коридорот 8 и надзор на градежните работи;
•	 подготвување студија и обезбедување глобален систем за мо-

билни комуникации – железнички (GSM-R) и европски систем за 
контрола на возовите (ETCS, ниво 1) по должината на Коридорот 
10, од Табановце до Гевгелија.

МОЗАИК – МОДЕЛ ЗА МУЛТИКУЛТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ
Европски инструмент за демократија и човекови права

Времетраење: 
јануари 2012 - март 2013

Буџет: 
100.000 евра

Факти и бројки:
Мозаик е мултикултурна, двојазична предучилишна програма, 
која во 1998 година ја воспостави организацијата „Потрага по 
заедничка основа“. Таа на наставниците, родителите и на децата 
им нуди нов и алтернативен пристап во процесот на детската 
социјализација. Претставува иновативен образовен модел 
што се фокусира на децата од три- до шестгодишна возраст, а 
нејзиното влијание се проширува и врз вработените во градин-
ките, родителите и пошироката заедница. 
•	воспоставени се 13 групи на Мозаик во 9 мултиетнички 

општини;
•	обучени се 44 наставници од основното образование да 

го спроведуваат моделот на Мозаик за комуникација со 
децата; 

•	обучени се 30 предучилишни наставници да го спрове-
дуваат моделот на Мозаик за остварување соработка со 
децата; 

•	33 поранешни ученици (15-18 годишни) станаа „aмбасадори 
на Мозаик“.



ЦЕНТАР ЗА ИПА-ОБУКА И ПОДДРШКА 

Времетраење: 
јуни 2010 – јуни 2012

Буџет: 
1 милион евра

Факти и бројки:
•	формирање на целосно функционален тренинг-центар 

за Секретаријатот за европски прашања во однос на 
Инструментот за претпристапна помош; 

•	формиран е тим од 23 ИПА-обучувачи; 
•	ИПА-обучувачите имаа 40 семинари; 
•	подготвени се 4 пакети за обука преку 13 сеопфатни 

програми за обука во однос на управувањето на ИПА; 
•	реализирани се 75 семинари, и тоа за: 70 тела од 

централната власт, 8 центри за регионален развој, 78 
општини и повеќе од 80 граѓански и бизнис-организации; 

•	обучени се повеќе од 1.000 учесници за 13 ИПА-модули: 
ЕУ-политики, подготвување и имплементација на проекти, 
следење и евалуација, регионален развој и човечки 
ресурси. 

ЗАЧУВУВАЊЕ НА ШАРМОТ НА СТАРАТА 
ЧАРШИЈА ВО СКОПЈЕ 

Времетраење: 
декември 2010 - април 2011

Буџет: 
120,000 евра

Факти и бројки:
•	Старата скопска чаршија е најголемата чаршија во Западен 

Балкан и претставува заштитена национална зона;
•	инсталирани се хидраулични сообраќајни столпчиња на 8 

влеза во Старата скопска чаршија;
•	 старата камена калдрма веќе не е во опасност од 

интензивен моторен сообраќај;
•	 заштитени се историјата и убавината на Старата чаршија;
•	 старите улички се побезбедни за пешаците. 



ТОЛЕРАНЦИЈА, ДИЈАЛОГ, СОРАБОТКА
Европски инструмент за демократија и човекови права

Времетраење: 
декември 2010 - декември 2011

Буџет: 
150.000 евра

Факти и бројки:

Проектот има цел да ја зголеми свесноста кај населението за 
верската толеранција, како и да придонесе кон процесот на 
демократизација на земјата преку промоција на слободата на 
говорот, меѓурелигискиот дијалог и религискиот плурализам, 
преку зајакнување на капацитетите на медиумите и верските 
претставници. 
•	 спроведени се 4 обуки за новинари и уредници, за 

известување и уредување на верските теми; 
•	 спроведени се 8 обуки за верските портпароли, претставници 

на верските заедници, на национално и на локално ниво; 
•	организирани се 4 заеднички работилници за новинари и 

верски портпароли, за вештини за управување, комуникација 
и претставување; 

•	 спроведени се 14 посети (размена) на верски објект на друга 
верска заедница; 

•	организирана конференција за водачи на верски заедници; 
•	 кампања за зголемување на свеста, во која се прикажани по-

зитивни примери за интерактивност помеѓу различни верски 
заедници.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МЛАДИНСКИОТ 
КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 

Времетраење: 
февруари 2011 – септември 2011

Буџет: 
550.000  евра

Факти и бројки:
•	реконструирана е главната сала;
•	реновирани се фасадата и покривот;
•	 заменети се прозорците и вратите;
•	реновирани се санитарните јазли.  



РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ: 
ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЛУЃЕТО

Времетраење: 
2007 - 2011

Буџет: 
39,5 милиони евра

Факти и бројки:
•	поддршка за вработувањето на младите, долгорочно 

невработените и за жените: практика за млади лица, обука 
за општи вештини и вештини што се бараат на пазарот на 
трудот; 

•	инвестирање во човечки капитал преку поддршка во 
унапредувањето на системот за образование и обука, 
и дејствување во насока на подобро совпаѓање помеѓу 
образованието и потребите на пазарот на трудот;

•	дополнително унапредување на ефикасноста и квалитетот 
на социјалните услуги преку подобро интегрирање на 
ранливите групи на пазарот на трудот; 

•	развој на вештини на повеќе од 500 стручни лица и 
засегнати страни (центри за вработување, центри за 
социјални работи, дневни центри, заштитни друштва, 
невладини организации и сл.) преку програма за обука 
составенa од осум модули; 

•	воспоставување меѓуинституционална соработка помеѓу 
сите општини за интегрирање на пазарот на трудот.

ПОДДРШКА ЗА СОБРАНИЕТО – ПОШИРОКО 
РАЗБИРАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПРОЦЕС 
КОН ЕУ 

Времетраење: 
јануари 2011 - јули 2012

Буџет: 
600.000 евра

Факти и бројки:
•	проширени се познавањата и способностите на 

вработените во Собранието во врска со нивната улога во 
пристапниот процес кон ЕУ; 

•	организирани се повеќе од 30 семинари за 115 вработени 
во Собранието; 

•	подготвен е заеднички прирачник за обука;
•	организирани се две студиски посети на унгарскиот и 

латвискиот парламент за 23 вработени во Собранието и за 
генералниот секретар; 

•	подготвени се 8 извештаи со анализа и препораки за 
различни аспекти на собраниската работа. 



СОРАБОТКА ПРЕКУ ГРАНИЦИТЕ
Програма за прекугранична соработка со Бугарија, 
Грција, Албанија и Косово (според УНСЦР 1244/1999)

Времетраење: 
2007 - 2013

Буџет: 
38 милиони евра

Факти и бројки:

Досега се потпишани 103 договори во вкупна сума од 11 
милиони евра, чијашто цел е остварување на: 
•	економски развој со акцент на областите поврзани со 

туризмот; 
•	одржлив развој на животната средина со акцент на 

заштитата, промоцијата и управувањето на природните 
ресурси и екосистеми; 

•	 социјална кохезија и културна размена преку акции од 
типот луѓе за луѓе и институции за институции.

СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА: 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО ВО 
ЕВРОПА 

Времетраење: 
2007 - 2013

Буџет: 
53,2 милијарди евра

Факти и бројки:
•	досега се финансирани 86 проекти во рамките на Седмата 

рамковна програма;
•	надградба и доставување најсофистицирана опрема за 7 

лаборатории; 
•	во Програмата учествуваат универзитети, истражувачки 

центри, институти, мали и средни претпријатија, 
лаборатории, здруженија, општини и сл.



РЕНОВИРАЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ 
ЗА ГРАНИЧЕН НАДЗОР: ПОПОВА ШАПКА, 
ЧАШКА, ГОШИНЦЕ И ЛАБУНИШТА  

Времетраење: 
март 2011 - септември 2011

Буџет: 
500.000 евра

Факти и бројки:
•	инсталација на нов под, врати и прозорци, тоалетни 

елементи итн.; 
•	поставена термална изолација на надворешните и 

внатрешните ѕидови, покривот и на таванската облога; 
•	реконструкција на пристапниот пат, изградба на челична 

структура за покриен паркинг со автоматска рампа; 
•	реновирана електричната инсталација, вклучувајќи и 

поставување соларни светилки; 
•	инсталиран нов систем за греење; заменети водоводниот и 

канализацискиот систем; 
•	воведена нова противпожарна инсталација внатре и 

надвор од објектот.

ШТО ПРАВИ ЕУ ЗА МАЛИТЕ БИЗНИСИ?

Времетраење: 
2002-2012

Буџет: 
2,4 милиони евра

Факти и бројки:
•	Европската Унија ја поддржува Програмата за советодавни 

услуги во бизнисот (БАС) со 2,4 милиони евра во последни-
те 10 години, во чии рамки се поддржани 242 проекти; 

•	во рамките на финансирањето преку ИПА 2008, за БАС-
програмата се обезбедени 1 милион евра за периодот 2011 
– 2013 година;

•	од јануари 2011 до денес БАС им има помогнато на 96 
претпријатија; 

•	од вкупниот број претпријатија на кои им била дадена по-
мош: 27% се од индустријата за прехранбени производи 
и пијалаци; 13% се од индустријата за метали, машини и 
опрема; 12% од индустријата за информатичка технологија; 
8% од текстилната индустрија итн.  

•	претпријатијата на кои им е дадена поддршка се наоѓаат во 
Скопје 54%; други градови 34% и 12% во рурални области; 

•	просечната големина на претпријатијата што добиле под-
дршка е 30 вработени; 80% имаат помалку од 50 вработени, 
а само една фирма има повеќе од 200 вработени. 



НАБАВКА НА ВАКЦИНИ ПРОТИВ БЕСНИЛО

Времетраење: 
2011 - 2016

Буџет: 
3,5 милиони евра

Факти и бројки:
•	петгодишна програма: две кампањи за вакцинација на 

годишно ниво, напролет и наесен; 
•	авионска дистрибуција на вакцините во облик на мамки;
•	во секоја кампања се фрлени 500.000 вакцини со густина на 

поставување од 20 мамки по 1 км2; 
•	воспоставен е систем за следење и надгледување на 

беснилото; 
•	 зајакнат е капацитетот за дијагностицирање беснило на 

Националната лабораторија на Ветеринарниот факултет;
•	вакцинацијата е дел од Регионалната програма на ЕУ 

за Западен Балкан за искоренување на беснилото и на 
класичната свинска треска. 

РЕФОРМИТЕ ВО ОБЛАСТА НА 
МАЛОЛЕТНИЧКАТА ПРАВДА  
ПОДДРЖАНИ ОД ЕУ

Времетраење: 
април 2010 - април 2012

Буџет: 
700.000 евра

Факти и бројки:
•	подготвена е Национална стратегија за спречување на 

малолетничката деликвенција;
•	направена е сеопфатна процена и унапредување на 

законската рамка;
•	 систем за следење на децата, а направена е и соодветно 

приспособена програма за менторирање;
•	подготвени се современи индикатори за следење на 

политиките; 
•	 спроведени се висококвалитетни обуки и меѓународна 

поддршка за современи системи за малолетничка правда; 
•	подготвени се повеќе прирачници и упатства за 

практичарите и креаторите на политики.



 ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Времетраење: 
2007 - 2011

Буџет: 
3,1 милиони евра

Факти и бројки:
•	ЕУ инфо центарот беше домаќин на 550 настани, на кои уче-

ствуваа преку 25.000 лица, прими 8.000 посетители и одгово-
ри на преку 1.700 барања за информации; 

•	организирани се повеќе од 200 други настани – наградата 
„Жан Моне“ за најдобри новинарски написи, прославите за 
Денот на Европа, Фестивалот на европски филм „CinEd@ys“, 
Скопскиот маратон, детски театарски претстави врз основа 
на публикации на ЕУ, како и други настани, на кои присуству-
ваа десетици илјади директни учесници; 

•	дистрибуирани се повеќе од 64 наслови во форма на лето-
ци, брошури и други информативни гласила на локалните 
јазици, како и 200.000 публикации низ целата земја; 

•	ЕУ инфо мрежа: 13 ЕУ инфо точки во 12 општини и 3 ЕУи на 
универзитетите во Скопје, Тетово и Битола, организирани се 
преку 90 настани и дистрибуирани се околу 50.000 публика-
ции;

•	продуцирани се неколку ТВ-емисии што се емитувани на на-
ционално ниво – ЕВРОЗУМ, ЕУРОФОКУС, Моето пријателче 
Бу (цртан филм за деца), НуклЕУс на промената, квизот „Здра-
во, Европа“.   

МОДЕРНА ЦАРИНА ЗА КВАЛИТЕТНИ 
УСЛУГИ 

Времетраење: 
август 2009 – јануари 2011

Буџет: 
1 милион евра

Факти и бројки:
•	 спроведени се ефикасни системи за царинска контрола и 

гранични премини; 
•	олеснето е легалното преминување на патници и стоки; 
•	обезбедено e собирање на приходите и зголемена e јавната 

безбедност; 
•	 зајакнат е капацитетот на Царинската администрација во 

насока на борба против измамите и корупцијата; 
•	обезбедени се 7 возила за транспорт на царински кучиња; 
•	набавени се 6 детектори за наркотици и експлозиви. 



ПОДОБРО ЗАПОЗНАВАЊЕ СО 
ЗАЕДНИЧКОТО ЕВРОПСКО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО
Програма за култура на Европската Унија

Времетраење: 
2007 - 2013

Буџет: 
400 милиони евра

Факти и бројки:
•	 со вкупен буџет од 400 милиони евра за периодот 2007 – 2013 

година, оваа програма овозможува кофинансирање на околу 
300 различни културни активности секоја година. 

•	програмата првенствено ја промовира меѓународната мобил-
ност на културните чинители, меѓународната циркулација 
на уметничките и културни дела и производи, овозможува 
дијалог и размена помеѓу различните култури. 

•	овозможена е поддршка на издавачки куќи, како што се 
Или-или, Темплум, Блесок, Каприкорнус, Три, Евробалкан, 
Профундум, Вермилиони, Бегемот, Магор и други; фестивали: 
Скопскиот џез фестивал, Таксират, Локомотива... Културни 
институции: Националниот музеј, Младинскиот културен цен-
тар Скопје, Битолскиот музеј, популарниот театар Битола, Арт 
медија, Државното музичко училиште во Битола, Контрапункт, 
Арт центар мултимедија, Јавен простор, Слоу Фуд Водно, ПЕН-
центар, НВО-елементи од Битола, КОР – коалиција за одржлив 
развој, Интеркултура, Здружение за младинска меѓународна 
соработка и поддршка на уште многу други.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДАТА НА 
ГРАДСКИОТ ТЕАТАР ВО ГЕВГЕЛИЈА

Времетраење: 
ноември 2010 – ноември 2011

Буџет: 
500,000 евра

Факти и бројки:
•	реновирани се внатрешноста и фасадата на театарот;
•	инсталирани се нови системи за електрична енергија, 

греење, вентилација и клима;
•	реконструирани се системите за водовод и канализација; 
•	 заменети се вратите и прозорците.



ПАРТНЕРИ 
ВО РЕФОРМИTE


