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1. Вовед 

 
Мерката Техничка помош од ИПАРД Програмата 2014-2020 во програмата е утврдена 
како Мерка 9, со која се опфаќа техничка помош за успешна реализација и 
спроведување на програмата. Мерката е акредитирана во 2015 година. Со неа се 
покриваат трошоци поврзани со: подготовка, управување, следење, евалуација, 
административна поддршка, информација и комуникација, вмрежување, контрола и 
ревизорски активности. Правен основ за уредување на мерката Техничка помош 
произлегува од член 2, став (1) од регулативата 236/2014 на Европскиот парламент од 
11 март 2014 година и член 22, став (1) и анекс 4 од ИПАРД Секторската спогодба. 
Финансиската подршка е уредена преку листата на прифатливи трошоци за оваа мерка, 
а начинот на спроведувањето на мерката е уреден преку Меморандум за соработка 
потпишан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (Тело за 
Управување со ИПАРД) и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој. 
 
 

2. Активности во однос на Акцискиот план за спроведување на техничка 
помош (AПTA 2019)  
 

На 4 декември 2018 година Акцискиот план за планираните активности од мерката за 
техничка помош (АПТА)  за 2019 година беше одобрен од Комитетот за следење на 
ИПАРД II. (Одлука бр. 11-12276/1 од 05.12.2018 г.) 
Во АПТА 2019 беа планирани набавки со вкупна вредност на набавките во висина од 
257.584 евра и тоа: 

 Набавка за организирање на петтиот и шестиот состанок на  „Комитетот за 
следење на ИПАРД Програмата 2014-2020“ во висина од 13.860 евра; 

 Набавка поврзани со посети и семинари, во висина од 19908 евра; 

 Набавка за подготовка на Програмски мерки и спроведување на мерките, во 
вкупна висина од 98.316 евра; 

 Набавка за Проценка на ИПАРД Програмата 2007-2013, во вкупна висина од 
87.900 евра и 

 Набавка за насочување на специфични делови од системот за управување и 
контрола , во вкупна висина од 37.600 евра. 

 
При реализација на АПТА 2019 и динамиката на спроведување на активностите за 
реализација, одделението утврди потреба од упростување на АПТА со оглед дека 
истата е од индикативна (планска) природа. За таа цел, Телото за управување со 
ИПАРД испрати барање за поедноставување на Акцискиот план за мерката техничка 
помош (АПТА) до НАО. По оддржан состанок за измена на документите на ИПАРД 
Агенцијата кои се однесуваат на АПТА, во мај доставен е документ до НАО, со кој се 
уредува упростениот изглед на АПТА. Оваа активност е веќе завршена веќе е на сила 
новиот образец на АПТА. 
 
"Кампањата за публицитет" се спроведува согласно динамиката на објавување на јавни 
повици за поднесување на барање по мерките од ИПАРД Програмата 2014-2020. До 
декември 2019 одржани се 47 ИПАРД инфо денови, 1 форум, 3 работилници во исто 
толку различни општини, а настаните се збогатени со материјали за публицитет 
(упатства за корисници, брошури, банери и сл).   
 
По добивањето на понуда за „Проценка на ИПАРД Програмата 2007-2013“ Комисијата 
за евалуација, во вид на извештај, даде препорака за доделување на договор со 
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понудувачот. Набавката е заокружена со склучување договор со компанија (Project 
Pllanning and Management, Sofia, R.Bulgaria) чија понуда е оценета како најповолна и 
веќе се во тек активностите за реализација на самата евалуација ИПАРД 2007-2013 
програма.  Оваа набавка се спроведе со поедноставена постапка.  
 
Во февруари започнаа и активностите за спроведување на набавката за организирање 
на состаноци на Комитетот за следење на ИПАРД II. Комисијата за евалуација, во вид 
на извештај, даде препорака за доделување на договор со понудувачот.  Оваа набавка 
се спроведе со сингл тендер постапка. 
 
По реализирање на активности за набавка за "Организирање на работен семинар за 
подобрување на спроведувањето на мерката Техничка помош" (набавка под 2.500 евра) 
во месец април беше оддржана работилница во Струмица. Предмет на оваа 
работилница беа документи и процедури на ТУ и ИПАРД Агенцијата преку кои се 
спроведува мерката „Техничка помош“. За оваа активност поднесено е барање за 
исплата од страна на ТУ. Оваа набавка се спроведе со постапка под 2.500 евра. 
Во тек се и активности за реализација на набавка за превод на ИПАРД Програма 2014-
2020. Тендерското досие е изработено во согласност со новата верзија на ПРАГ и е во 
процес на одобрување.  
  
 

3. Втора измена на Акцискиот план за спроведување на техничка помош 
(AПTA 2019) 

 
По одобрување на упростениот изглед на индикативниот плански документ, Телото за 
управување достави барање за прво изменување на АПТА 2019. Изменувањето се 
наметна како потреба со цел да се одразат промените во формата и да се вметнат 
набавки за: 

 соодветен систем за проверка на поврзаност на компании надвор од државата, 
а кои се баратели на финансиски средства од ИПАРД фондови; 

 Набавка на канцелариски материјали потребни за работа на Телото за 
управување; 

 Набавка за превод на ИПАРД Програмата 2014-2020 и сите нејзини 
модификации 

 Набавка за оддржување на Web страна на ИПАРД и продолжување на домеинот 
ipard.gov.mk 

 
По донесување на новиот образец на АПТА беше направена првата измена на АПТА 
2019 со цел нејзино дополнување. Но, целата постапка за имплементација на АПТА 
2019 беше забавена, бидејќи дополнително од страна на ЕК беше побарано да се 
направи интервенција во новиот образец на АПТА, со цел вметнување на колона за 
дообјаснување на типот на набавката согласно ПРАГ правилата за набавки на ЕУ. Таа 
измена беше имплентирана во соработка со НАО, заедно со останатите модификации 
на програмата кои се спроведоа во текот на октомври, 2019 година. 
 
Од тие причини, во овој момент се наметнува потребата и за втора измена на АПТА 
2019 година, поради префлање на дел од нереализираните набавки во АПТА 2020. 
 
 

4. Планирани активности од АПТА за 2020 година (AПTA 2020) 
 

Согласно процедурите за имплементација на мерката Техничка Помош од ИПАРД 
Програмата 2014-2020, Одделението за Техничка помош во рамки на Телото за 
управување со ИПАРД, е задолжено да изработи Акциски План за секоја следна година, 
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најдоцна до 31.11. во тековната година. Истиот, треба да му се предложи за усвојување 
на Комитетот за следење на ИПАРД II. Од тие причини, согласно процедурите, 
Одделението задолжено за имплементација на мерката Техничка Помош, согласно 
потребите на Телото за управување со ИПАРД и секторите кои работат на 
имплементација на ИПАРД Програмата 2014-2020 во АФПЗРР, изработи предлог АПТА 
2020, во која е планирано да се спорведат следниве набавки: 

 Набавка за организирање на следните 6 состаноци на  „Комитетот за следење 
на ИПАРД Програмата 2014-2020“ во висина од 76.380 евра; 

 Набавка за „Кампања за публицитет на ИПАРД Програмата 2014-2020“ во висина 
од 285.000 евра; 

 Набавка  поврзана со посети и семинари, во висина од 65.000 евра; 

 Набавка на Канцелариски материјали за потребите на Телото за управување со 
ИПАРД во висина од 2.400 евра; 

 Набавка за Проценка на ИПАРД Програмата 2014-2020 и набавка за 
Организација на управувачките групи за евалуација, во вкупна висина од 22.400 
евра  

 Набавка за подготовка на Програмски задачи, во вкупна висина од 20.900 евра; 

 Набавка за Подобрување и надградба на систeмот за следење на ИПАРД 
Програмата 2014-2020, во вкупна висина од 10.500 евра. 

 Набавка за Работилница за подобрување на спроведување на мерката Техничка 
помош, во висина од 2.450 евра и  

 Набавка за ангажирање на експерти за Подготвителни активности за 

програмирање на ИПАРД III - ревизија на постојните мерки и ЛЕЕ во Програмата 

ИПАРД II и поддршка за програмирање на нови мерки во Програмата ИПАРД III, 

во вкупна вредност од 114.000 евра. 

Сите горенаведени набавки е планирано да започнат со нивно спроведување во текот 
на 2020 година.  
 
Со оглед на тоа дека во изминатиот период на имплементација на мерката Техничка 
помош, одделението се стекна со потребното искуство и знаење, ја предлага АПТА 2020 
во формат на набавки кои се значајно поголеми од досега спроведените, во вредност, 
но и значење за самата имплементација на ИПАРД Програмата 2014-2020.  

 


