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I. ЛИСТА НА УЧЕСНИЦИ 

Претседател на Комитетот за следење на ИПАРД, Зоран Коњановски, 
Заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство  (МЗШВ) 

Секретаријат на Комитетот за следење на ИПАРД: Раководител на Тело за 
управување со ИПАРД (ТУ), м-р Маргарита Делева – Државен советник за 
рурален развој и Секретар на Комитетот за следење на ИПАРД, г-ца Василка 
Тамбуркова, Советник за следење на спроведување на ИПАРД фондовите и 
известување 

Присутни членови на Комитетот за следење на ИПАРД и нивни заменици: 

1. Г-ѓа Валентина Стојановиќ, Шеф на кабинет, Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

2. Г-дин Абдилгафар Синани, Раководител на сектор за земјоделство, 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

3. Г-дин Живко Брајкоски, Раководител на сектор вино, Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

4. Г-ѓа Валентина Јанкоска, замена за Г-дин Јордан Кузмановски, 
Директор, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството. 

5. Г-ѓа Наташа Љубецки Анѓелиќ, замена за Г-дин Сашо Ристевски, 
Секретар, Македонска Асоцијација на Преработувачи.  

6. Г-ѓа Марија Ѓошева Ковачевиќ, замена за Г-дин Андрија Секуловски, 
Претседател, Федерација на Фармери во Република Македонија. 

7. Г-ѓа Наташа Вртеска, Правен советник, Заедница на единиците на 
локалната самоуправа. 

8. Г-ѓа Евгенија Серафимовска Киркова, Секретаријат за Европски 
прашања. 

9. Г-дин Никола Стаменов, замена за Г-дин Вељо Тантаров, Солуз на 
земјоделци на Македонија. 

10. Г-дин Васко Ристовски, замена за Г-ѓа Стојмирка Тасева, Стопанска 
Комора на Р.М. 

11. Г-ѓа   Робертина Брајаноска, Македонско Еколошко Друштво 
12. Г-дин  Петар Ѓоргиевски, Мрежа за рурален развој на Р.М  
13. Г-ѓа Ардиана Абази – Рамадани, Министерство за економија  
14. Г-дин Љубиша Николовски, Раководител на сектор, Координација и 

институционална поддршка, Агенција за поддршка на 
претприемништвото на Република Македонија, 

15. Г-дин Александар Зарков, замена за Г-дин Огнен Оровчанец, 
Агробизнис комора 
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16. Г-ѓа  Снежана Герасимова Матевска,Советник, Министерство за 
култура 

17. Г-ѓа Васка Петрова, замена за Г-ѓа Олга Стоименова, Претседател, 
Здружение на жени земјоделки „Агро-Винка“, Виница 

18. Г-ѓа Оливија Штерјова , Комора на занаетчии на Република 
Македонија. 

19. Г-дин Рахим Муслиу, замена за Г-ѓа Славица Јакимовска, Државен 
советник, Министерство за локална самоуправа. 

20. Г-дин Ефтим Шаклев, Претседател, Асоцијација на земјоделци. 
 

Претставници на Европска Комисија (ЕК) со советодавна улога: 

• Г-дин Жерард Кили, Раководител на Г4, Директорат за земјоделство и 
рурален развој, (ГД-Агри), 

 
Претставници од Европска Делегација 
• Г-дин Димитар Малиновски, Европска Делегација  
• Г-ѓа Ингрид Сагер, Европска Делегација 
 

 
Претставници на ИПАРД структурата: 

Претставници од НАО и НФ : 

o    Г-ѓа Сузана Пенева, Национален координатор за авторизација, 
Министерство за финансии 

o Г-дин Фатмир Адеми, Национален Фонд, Министерство за 
финансии,   

 

Претставници од Тело за Управување: 

o    Г-дин  Виктор  Младеновски, Виш соработник, Одделение за 
следење на имплементација на ИПАРД фондови и известување. 

o    Г-дин Младен Колариќ, Раководител на Одделение за следење на 
имплементација на ИПАРД фондови и известување. 

o    Г-ца Јасмина Хаџибулиќ, Помлад соработник, Одделение за 
следење на имплементација на ИПАРД фондови и известување. 

o Г-дин Стојан Гацов, Раководител на  Одделение за програмирање 
и проценка на ИПАРД фондови. 

o Г-дин Мухадин Лимани, Помлад соработник, Одделение за 
програмирање и проценка на ИПАРД фондови. 
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o Г-дин Игор Агоски, Раководител на Одделение за Техничка 
помош 

o Г-дин Златко Колевски, Соработник, Одделение за Техничка 
помош. 

o Г-дин Оливер Стефановски, Одделение за Техничка помош. 
o Г-дин Ангел Карапетров, Одделение за Техничка помош. 

 
Претставници од Агенција за Финансиска Поддршка во Земјоделството и 
Руралниот Развој (АФПЗРР): 

o Г-дин Тони Димовски, Директор на ИПАРД Агенција. 
o Г-дин Панче Арсов,. ИПАРД Агенција. 
o Г-ѓа Маја Брајовиќ, ИПАРД Агенција. 
o Г-ѓа Билјана Вуковиќ, ИПАРД Агенција. 

ГГа 
 
 
ление за правни работи  

Листа на проверка на присутност на членовите од состаноците на Комитетот за 
следење на ИПАРД е прикажана во Прилог 1 од овој Записник. 

Листа на набљудувачи е прикажана во Прилог  2 од овој Записник.  

 
Резултати: Претседателот на Комитетот и 20 членови и нивни заменици со 
право на глас (од  вкупно 24 члена со право на глас) учествуваа на 
состанокот. Со тоа се постигна кворум за донесување на соодветните 
одлуки. 

II. ДНЕВЕН РЕД 

Предложениот Дневен ред за овој состанок е прикажан во Прилог 3 од овој 
Записник. 

III. РЕЗУЛТАТИ ОД СОСТАНОКОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА 
ИПАРД: 

1. Во врска со точка 1 од дневниот ред: “Почеток на состанокот/Усвојување на 
Нацрт Дневниот ред за 12-от состанок на Комитетот за следење на ИПАРД ” 
Состанокот го отвори Претседателот на Комитетот за следење на 
ИПАРД, посакувајќи им добредојде на сите присутни на состанокот и на 
претставниците од Европската Комисија (ЕК). 11` 
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Претседателот се осврна на предлог Дневниот ред на состанокот и 
отвори дискусија по однос на предложените точки од истиот. 

Во отсуство на  забелешки, Претседателот ја усвои следнава одлука: 

 

Одлука бр.1: (Во врска со точка 1 од Дневниот ред)  

Комитетот за следење на ИПАРД го усвои Дневниот ред за (12-от) 
дванаесеттиот (пролетен) состанок на Комитетот за следење на ИПАРД. 

 

Конечниот Дневен ред е прикажан во Анекс 1.  

 
2. Во врска со точка 2 од дневниот ред: ”Усвојување на Записникот од 
претходниот (11ти) состанок на Комитетот за следење на ИПАРД 
(одржан на 13ти декември, 2012)” 

Претседателот ги информираше членовите дека Нацрт Записникот од 
11ти состанок на  Комитетот за следење на ИПАРД (одржан на 13ти 
декември, 2012) беше доставен за коментари до сите членови на 
Комитетот и до присутните претставници на Европската Комисија. Тој 
информираше дека забелешките дадени од претставниците на Европската 
Комисија се земени во предвид и се вклучени во предложениот нацрт 
записник. 

Во отсуство на забелешки, Претседателот ја усвои следнава: 

Одлука бр.2: (Во врска со точка 2 од Дневниот ред)  Комитетот за следење на 
ИПАРД го одобри предлог Записникот од (11-от) единаесеттиот (зимски) 
состанок, кој се одржа на 13 декември, 2012 година, како финален. 

 

Усвоениот Записник е прикажан во Анекс 2. 

 

3. Во врска со точка 3 од дневниот ред:” Информација за спроведување на 
одлуките/заклучоците усвоени на претходниот (11ти) состанок на 
Комитетот за следење на ИПАРД и дискусија” 

Г-ѓа Делева (МЗШВ) информираше за напредокот во спроведувањето на 
Одлуките /заклучоците донесени на 11-от состанок на Комитетот за 
следење на ИПАРД, одржан на 13ти декември 2012 година. 
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Во отсуство на забелешки, Претседателот го  усвои следниов: 

Заклучок бр.1: (Во врска со точката 3 од Дневниот ред) Комитетот за 
следење на ИПАРД беше запознаен со напредокот во спроведувањето на 
одлуките/заклучоците донесени на 11от Комитет за следење на ИПАРД, 
одржан на 13ти декември, 2012 (преку “Извештај за напредок на Телото за 
управување со ИПАРД”). 

 

Целосниот извештај е прикажан во Анекс 3 

 
4. Во врска со точка 4 од дневниот ред: ”Подготовка за ИПА II (Напредок во 
подготовката на ИПА Стратешкиот план на земјата)” 
 
Г-ѓа Делева информираше дека од страна на МЗШВ е изготвен предлог за 
ИПА стратешка рамка  за земјоделство и рурален развој и доставен до СЕП.  
 
Г-ѓа Серафимовска-Кирковска (СЕП) додаде дека согласно националните 
приоритети на РМ, секторот за земјоделство и рурален развој останува како 
еден од клучните сектори за понатамошната поддршка преку ИПА 2014-
2020. Таа истакна дека целта на Стратешкиот план на земјата е да послужи 
како основа за процесот на програмирање на ИПА II. Таа истакна дека 
нацртот на стратешкиот документ се очекува да биде готов до крајот на 
јуни и да биде доставен до ЕК како предлог. Потоа Г-ѓа Серафимовска-
Кирковска заклучи дека подготовката на секторските програми ќе следи, 
каде подетално ќе се дефинираат областите во рамките на земјоделството 
и руралниот развој кои што ќе добијат финансиска поддршка од ЕК. 
 
Г-дин Кили (ГД АГРИ) ја истакна важноста за опфаќање на ИПАРД-от во 
националната стратегија за рурален развој во следниот период на 
програмирање 2014-2020.Тој даде насоки за мерките според ИПАРД II што 
ќе биде во континуитет со актуелните мерки, но со нови мерки во полето на 
подобрување на одредбите за советодавни услуги и шумарство. Тој исто 
така посочи на целта на програмирање на нови секторски анализи или 
едноставно потребата од подобрување на постоечките. 
 
Имајќи ја во предвид временската рамка за воведување на ИПАРД II 
Програмата. г-нот Кили (ГД АГРИ) го нагласи значењето за усвојување на 
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Програмата од страна на Комисијата до крајот на 2014, односно дека ГД 
АГРИ треба да ја добије првата нацрт верзија на ИПАРД II Програмата до 
крајот на летото 2013. 
 
Во врска со подготовката на ИПАРД II Програмата, г-дин Кили (ГД АГРИ) 
извести дека услугите на ГД АГРИ подготвиле нацрт мерки за кои ќе се 
разговара со земјите кориснички за ИПАРД II. 
 

Во отсуство на забелешки, усвоен е следниот: 

Заклучок бр. 2: (Во врска со точката 4 од Дневниот ред) 
Се задолжува  Телото за управување со ИПАРД, во следните 7 работни 
дена, до членовите на Комитетот за следење на ИПАРД, да достави 
предлог на националната стратешка рамка за користење на ИПА II во 
делот на земјоделство и рурален развој. 
 
 

 
 
Заклучок бр.3: (Во врска со точката 4 од Дневниот ред) 
Се задолжуваат членовите на Комитетот за следење на ИПАРД да 
достават придонес за националната стратешка рамка за користење на 
ИПА II во делот на земјоделството и руралниот развој не подоцна од 
21.06.2013. 
 
 
Предлогот на стратешката рамка за земјоделие и рурален развол на 
МЗШВ е прикажан во Анекс 4. 
 
 
5. Во врска со точка 5 од Дневниот ред: ” Состојба со спроведување на 
ИПАРД Програмата”   
5.1. Во врска со точка 5.1 од дневниот ред :”Испитување на резултатите 
на ИПАРД Програмата преку податоци – индикатори за следење” 
 
Г-дин Младеновски информираше за досегашните резултати од 
спроведување на ИПАРД Програмата и реализација на целите на 
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Програмата врз основа на извештај од период јануари 2013-април 2013. Тој 
заклучи дека поради одлуката за "прекин на плаќања" во текот на првата 
половина на 2012 година пријавените податоци за следење не се одраз на 
резултатите за спроведување за периодот на известување, бидејќи немало 
нови повици за доставување предлози, но извештајот се фокусира на 
информации за превземените активности за зголемување на капацитетот 
за апсорбирање и зајакнување на управувањето и системот за финансиска 
контрола. 
Во отсуство на забелешки, беше усвоен следниов: 
Заклучок бр.4: (Во врска со точка 5.1 од Дневниот ред)  
Комитетот за следење на ИПАРД ги разгледа резултатите од 
спроведувањето на ИПАРД Програмата (преку “Полугодишен извештај за 
следење на спроведувањето на ИПАРД Програмата 2007-2013 за период 
декември 2013 – јуни 2013” ). 
 
 
 
 
Полугодишен извештај за следење на спроведувањето на ИПАРД 
програмата  за периодот декември 2013 - јуни 2013 е прикажан во Анекс 5. 
 
 
5.2. Во врска со точка 5.2 од дневниот ред: “ Извештај за следење на 
проектите на ИПАРД Програмата (и дискусија)“ 
 
Г-дин Димовски (ИПАРД Агенцијата) се осврна на тешкотиите со кои се 
соочува ИПАРД Агенцијата во процесот на одобрување на проект и 
одобрување на барањата за исплата, како и превземените активности за 
подобрување на имплементацијата на ИПАРД Програмата во контекст на 
зајакнување на системот за контрола. 
 
Заклучок бр.5: (Во врска со точка 5.2 од Дневниот ред) Комитетот за 
следење на ИПАРД беше известен за резултатите зод следењете на 
проектите на ИПАРД Програмата (преку ”Извештај за следење на 
проектите на ИПАРД Програмата”). 
 
Дискусија која се одвиваше во врска со точка 5.2.: 
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Г-дин Кили (ГД АГРИ) потсети дека ако не се потрошат парите од 2010 ќе 
бидат вратени назад. Тој понатаму истакна дека потешкотиите во 
спроведувањето и недостатоците во контролата на кои е наидено, треба да 
се решат навремено за да се ублажат идните потенцијални ризици за 
губење на средства за 2011 година и пошироко. Тој посочи дека треба 
поедноставувањето за корисниците исто така треба особено да се семе во 
предвид, а во исто време зајакнување на процедурите за имплементација. 
Понатаму, г-дин Кили (ГД-АГРИ) информираше дека во изминатиот период, 
ЕК иницираше процес на собирање на предлози за "поедноставување" на 
ИПАРД од националните власти и тој посебен семинар се планира да биде 
организиран во септември за да се разговара за предлозите. Тој истакна 
дека на оваа можност треба националните власти сериозно да и пристапат, 
особено ИПАРД Агенцијата, а добрите предлози за "поедноставување" 
треба да бидат доставени пред да се одржи семинарот. 
Г-ѓа Ѓошева-Ковачевиќ (ФФРМ) рече дека неодамнешниот процес на 
поништување на веќе склучени договори и издадени барање за враќање на 
веќе добиени средства има влијание посебно врз земјоделците кои имаат 
активирано заеми за спроведување на претходно одобрени инвестиции. Таа 
истакна дека "сликата" на инструментот е амортизирана и треба да се 
направат значителни напори од страна на националните власти за 
подобрување на оштетениот угледот и да се поврати “довербата” на 
земјоделците за користење на расположливите средства. 
Г-ѓа Ѓошева-Ковачевиќ (ФФРМ) исто така додаде дека главните проблеми 
идентификувани од страна на земјоделците се однесуваат на прибирање на 
три понуди од независна добавувачи и дека земјоделците не се во можност 
да ги проверат собраните понуди за можност од конфликт на интереси, 
како што се бара од страна ИПАРД Агенцијата. Во овој поглед, таа 
предложи ИПАРД Агенцијата целосно да ги врши контролите пред 
потпишување на договорот и треба единствено да ја сноси одговорност во 
случај на  недостатоци во контролата. 
Г-дин Димовски (ИПАРД Агенција) реагираше на изјавата на г-ѓа Ѓошева-
Ковачевиќ дека постои правна основа за поништување на договорите што 
предвидува дека откажувањето на склучени договори може да се случи во 
секое време за времетраење на договорот кога ќе бидат откриени 
неправилности и дека корисниците се навремено информирани. Тој 
понатаму се согласи дека утврдените неправилности најчесто се 
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однесуваат на идентификација на поврзани добавувачи во фазата на 
аплицирање, но се откриени во подоцнежната фаза за време на 
реализација на договорот. Тој заклучи дека во иднина повеќе внимание 
треба да се посвети и од страна на ИПАРД Агенцијата и од страна на 
корисниците и од страна на консултантите да се избегне ова конкретно 
прашање и дека конкретни насоки за прибирање на понуди се вклучени во 
водичот за корисниците. 
Г-ѓа Љубецкиј-Анѓелиќ (МАП) реагираше на времетраењето на одлуките за 
одобрување на апликации од последниот повик за доставување предлози 
што доведува до повреда на рокови во управната постапка за одобрување 
на апликациите. Таа, исто така спомена дека има висока стапка на 
отфрлање на апликациите за исплата и даде коментар на изјавата г-дин 
Димовски дека повеќето од корисниците се информирани за 
пресретнатите проблеми само кога тие се пријавуваат за исплата, а не во 
моментот кога е идентификувана неправилноста. Таа предложи дека е 
потребно да се објави Листа на главните проблеми кои се сретнуваат во 
текот на имплементација на ИПАРД, каде проблемите ќе се артикулираат 
јасно и на транспарентен начин. 
Г-ѓа Делева, г-ѓа Пенева и г-дин Стаменов се согласија со предлогот на г-ѓа 
Љубецкиј-Анѓелиќ (МАП). Соодветно, г-ѓа Делева предложен Телото за 
Управување со ИПАРД да иницира истражување со цел да се 
идентификуваат потешкотиите од гледна точка на кандидатите; г-ѓа 
Пенева, укажа на тоа дека листата треба да биде презентирана на 
земјоделците пошироко преку специјално организиран настан; г-дин 
Стаменов на сугестиите додаде дека листата треба да биде во форма на 
објавена брошура. Г-дин Адеми се приклучи на дискусијата со 
дополнителен предлог дека Листата треба да стане вообичаена пракса на 
ИПАРД Агенцијата и треба редовно да биде објавувана на нивната 
интернет страна - по секоја повикот за доставување на предлози. Г-ѓа 
Штерјова (ССМ) предложи Насоките да се поделат по мерка со посебен 
осврт кон разните потенцијални корисници. 
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Заклучок бр.6: (Во врска со точката 5.2 од Дневниот ред)  
Се задолжува ИПАРД Агенцијата да изготви листа со најчести грешки при 
аплицирањето за ИПАРД и да ja достави до Телото за управување со 
ИПАРД до крајот на јуни 2013. 
 
 
 
Заклучок бр.7: (Во врска со точката 5.2 од Дневниот ред)  
Се задолжува Телото за управување со ИПАРД, врз основа на добиената 
листа со најчести грешки при аплицирање на ИПАРД, да изготви брошура 
и да оддржи советување со здруженијата  на земјоделци. 
 
 
Заклучок бр.8: (Во врска со точката 5.2 од Дневниот ред) 
Се задолжува Телото за управување со ИПАРД да изготви прашалник за 
проблемите при спроведувањето на ИПАРД  и да го испрати прашалникот 
до здруженијата на земјоделци, Стопанската комора на РМ, Комората на 
занаетчии на РМ и сите засегнати страни до крајот на август 2013. 
 
Заклучок бр.9: (Во врска со точката 5.2 од Дневниот ред ) 
Се задолжува Телото за управување со ИПАРД, пристигнатите одговори 
по прашалникот од засегнатите страни да ги достави до ЕК до крајот на 
септември 2013 . 
 
 
- Исто така, г-ѓа Љубецки-Анѓелиќ (МАП) информираше за писмото со 
реакција од група на консултанти кое беше доставено до националните 
власти, каде беа презентирани проблемите со кои се соочува приватниот 
сектор при користењето на ИПАРД фондовите. Таа појасни дека 
намалувањето на општите трошоци без никаква претходна најава од 
страна на ИПАРД Агенцијата ја предизвика реакцијата од приватните 
консултанти. Таа исто така истакна дека во услови на најасно поставени 
ИПАРД правила за спроведување, што резултира со откажување на 
претходно одобрени договори, барање за враќање на веќе исплатените 
средства или барање на повеќе документи поврзани со апликацијата по 
потпишување на договорот, повеќето од добрите и професионални 
приватни консултанти почнаа да избегнуваат да обезбедат поддршка на 
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потенцијалните апликанти за ИПАРД. Г-дин Димовски (ИПАРД Агенција) 
одговори дека отфрлањето на апликациите за исплата не резултира само 
со одлука на ИПАРД Агенцијата, туку и корисниците исто така ги 
раскинуваат договорите пред исплатата поради разни причини. 
Г-дин Николовски (Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија) предложи воведување на систем на 
субвенционирање и консалтинг со ваучер во ИПАРД Програмата, каков што 
тие користат во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија. 
 
Извештај за следење на проектите за ИПАРД Програмата е даден во Анекс 6. 
 
 
5.3 Во врска со точка 5.3 од Дневниот ред: “ Дискусија/усвојување на 
Годишниот извештај за спроведување на ИПАРД Програмата за 2012” 
Претседателот информираше дека нацрт ГИС за 2012 е предмет на 
усвојување преку писмена постапка иницирана на 28.05.2013. 
 
6. Во врска со точката 6 од дневниот ред : "Другите точки, на пример, 
прашања кои произлегуваат особено од преписката релевантна за 
Програмата" 
6.1 Во врска со точка 6.1 од Дневниот ред: “Информација за губење на 
средства од 2009 (корегиран финансиски план) “ 
 
Г-ѓа Делева (Тело за управување со ИПАРД) информираше дека 
известувањето од Европската комисија, потврдено и од страна на НАО, за 
загубата на средствата за распределба од 2009 година во износ од 7,3 
милиони евра беше примено. Таа истакна дека средствата требло да се 
распределени до 31.12.2012 година, но биле повлечени од страна на ЕК. Таа 
исто така кажа дека корекција на износите и алокацијата на средствата по 
приоритетни оски и по приоритетни мерки било направено. Се очекува 
дека спроведената рамномерна распределба за наредните години и IV-та 
модификација на ИПАРД програмата ќе поттикне повеќе интерес. Таа 
истакна дека во делот на новите мерки, беше направена распределба за 
2012 и 2013 година со цел да се спроведе мерката на руралната 
инфраструктура и истакна дека финансискиот план, по неговото 
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усвојување од страна на Комисијата, ќе биде дел од Петтата модификација 
на ИПАРД Програмата бидејќи тоа вклучува нови средства за 2013 година. 
 
Предложени корекции на финансискиот план за ИПАРД 2007-2013 е 
прикажан во Анекс 8. 
 
6.2/6.3 Во врска со точка 6.2/6.3 од Дневниот ред: 6.2. Информација за 
статусот за спроведување на Акциониот план за подобрување на 
апсорпцијата на ИПАРД Програмата /6.3. Информација за предлог 
активности за подобрување на абсорпцијата  на ИПАРД Програмата 
 
Г-ѓа Делева информиранше за напредокот на имплементацијата на 
Акциониот план за зголемување на апсорпцијтаа укажувајќи на 
одложувањата со кои се сретнуваат, укажувајќи на тоа дека треба да се 
направи  ревизија на Акциониот план за претстојниот период, бидејќи ова е 
исто така обврска усвоена на средбата во Брисел (одржана на 14ти мај). 
Дискусија во врска со точка 6.2./6.3: 
Во однос на зголемување на средствата на Земјоделскиот кредитен и 
дисконтен фонд, спроведено од страна на Македонската банка за 
поддршка на развојот, г-ѓата Ѓошева-Ковачевиќ (ФФРМ) побара 
објаснување во однос на расположливите средства за Земјоделскиот 
кредитен и дисконтен фонд бидејќи комерцијалните банки ги одвраќаат 
клиентите од нивната употреба со објаснување дека не постојат 
расположливи средства. 
Г-ѓа Пенева (НАО) имплементацијата и доделувањето на средства на 
крајните корисници оди преку 10 комерцијални банки кои редовно се 
известуваат од ЗКДФ за тоа колку средства има на располагање. Таа 
информираше дека во моментот има околу 2-3 милиони евра на 
располагање и може да се пласираат до крајните корисници.  
Претседавачот информирани за измените и дополнувањата на Законот за 
земјоделско земјиште за можноста за легализација и добивање на имотни 
листови за бесправно изградени објекти за земјоделски цели, за 
земјоделците да можат да го дадат недвижниот имот како хипотека. Потоа 
објасни дека Законот за води е исто така изменет со цел да се поедностави 
постапката за добивање на лиценци за користење на водата во побрз 
начин. Тој исто така потсети дека рокот за легализација на земјоделските 
објекти истекува на крајот на август оваа година. 
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Г-дин Шаклев предложи МБПР, на нивната интернет страна, да ги објави 
консултантите кои ги изработуваат проектите за изработување на кредити 
со цел заинтересираните страни да можат да ја искористат нивната 
поддршка 
Г-дин Кили посочи дека советодавните услуги треба да бидат вклучени 
како дел од ИПАРД Програмата. Тој истакна дека треба да има доста 
активности во акцискиот план и, според него, треба уште многу да се 
работи за да се подобри апсорпцијата.  
Во отсуство на забелешки, Претседателот го усвои следниот: 
 
Заклучок бр.10: (Во врска со точката 6.2/6.3 од Дневниот ред) 
Се задолжува Телото за управување со ИПАРД да изготви прашалник за 
проблемите при спроведување на ИПАРД со цел да се ревидира  
Акцискиот план за подобрување на апсорпцијата на ИПАРД до 05.06.2013. 
 
 
Заклучок бр.11:(Во врска со точката 6.2/6.3 од Дневниот ред)  
Се задолжуваат членовите на Комитетот за следење на ИПАРД да 
достават предлози до Телото за управување со ИПАРД до 15.06.2013. 
Телото за управување со ИПАРД да испрати до ЕК ревидиран Акциски 
план за подобрување на апсорпцијата  до крајот на јуни. 
 
 
Акциски план за подобрување на апсорпцијата на ИПАРД е прикажан во 
Анекс 9  
 
7. Во врска со точка 7 од Дневниот ред: “Дискусија за предлозите за 
измените/ажурирање на Петтата ИПАРД програма и промените на 
финансиските табели во програмата”. 
 
Г-ѓа Делева информираше дека Телото за управување со ИПАРД го 
подготвува предлогот за Петтата модификација на ИПАРД Програмата кој 
се фокусира на вклучување на Мерката 301 - Рурална инфраструктура и 
мали технички адаптации на постојните мерки. Таа посочува дека 
предлогот првично треба да биде предмет на консултации со службите на 
ЕК и дека ИПАРД Агенцијата ќе започне со подготовки и само од како ќе 
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биде технички договорена со ЕК да биде испратена за усвојување од страна 
на Комитетот за следење на ИПАРД преку писмена постапка. 
Г-дин КИЛИ (ГД АГРИ) побара предлог за модификација на ИПАРД 
Програмата да биде испратен до ЕК до крајот на јуни, со цел да биде 
одобрен од септември. 
Во отсуство на забелешки, Претседателот го усвои следниот: 
 
V модификација на ИПАРД Програмата е прикажана во Анекс 10 
 
 
8. Во врска со точка 8 од Дневниот ред: “Информација за 
функционирање на системот за управување и контрола на ИПАРД“ 
 
Г-ѓа Пенева информираше дека, во врска со измените на ИПАРД 
Програмата, подготвен е нов пакет на изменети процедури и е доставен до 
ЕК. Таа истакна дека по добивање на одредени забелешки од страна на ЕК, 
се подготвува консолидирана верзија. Информираше дека е одржан и 
состанок на највисоко ниво со Министерот за финансии, Министерот за 
земјоделие, Директорот на ИПАРД Агенцијата, со цел да се достават 
следните чекори за двете страни да ги забрзаат активностите по однос на 
одобрување на процедурите за да може ИПАРД Агенцијата во јуни месец да 
објави нов јавен повик.Таа информираше дека пакетот до ЕК ќе биде 
испратен до 31.05.2013 и се очекува до средината на јули да има позитивен 
одговор од страна на ЕК. 
Г-дин Кили истакна дека секогаш кога се прави трансфер на пари добиваат 
порака од нивниот сектор за буџет дека постои долг од РМ и неможе да се 
изврши трансферот на пари на девизна сметка. Затоа тој предлага сметката 
да се дополни од Владата на РМ. Г-ѓа Пенева истакна дека, во врска со 
долговите, неколку пати е покренато на Влада на РМ и донесени се и 
заклучоци и испратени се писма до сите институции за долговите кои ги 
имаат по други програми од ЕУ редовно да ги подмируваат во одредениот 
рок за да нема проблем со користење на ИПА средствата. Во врска со 
верификациската посета таа истакна дека е извршена во март и е испратен 
извештај до ИПАРД Агенцијата. 
Во отсуство на забелешки, Претседателот го усвои следниот: 
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Заклучок бр.12: (Во врска со точката 8 од Дневниот ред) Комитетот за 
следење на ИПАРД се информираше за функционирањето на системот за 
управување и контрола (преку “Информација за ефикасното 
функционирање на системот за управување и контрола на ИПАРД”).  
 
 
Информација за активностите преземени од НАО за подобра 
имплементација на ИПАРД програмата и систем за управување и 
контрола е прикажана во Анекс 10 
 
 
9. Во врска со точка 9 од Дневниот ред: “ Активности за техничка 
помош: Извештај за подготовка за акредитација на Мерката 501 – 
Техничка помош за 2013“ 
Г-дин Стефановски од Телото за управување со ИПАРД, информираше за 
Активности и подготовки за претстојната акредитација на Мерката 501 
Техничка помош од страна на Телото за управување со ИПАРД, ИПАРД 
Агенцијата и НАО. 
Г-ѓа Пенева образложи дека во март 2013 ИПАРД Агенцијата го достави 
акредитациониот пакет во врска со акредитацијата на Мерката 501 и во 
моментов НФ спроведува проценка на предложениот процедурален 
договор како дел од процесот на национаната акредитација. Таа истакна 
дека до крајот на јуни 2013, се планира акредитациониот пакет биде 
доставен до ЕК за да се добие право на пренесување на правото за 
управување со средствата од Техничката мерка 501. 
Во отсуство на забелешки, Претседателот го усвои следниот: 
 
Заклучок бр.13:  (Во врска со точка 9 од Дневниот ред) 
Комитетот за следење на ИПАРД се информираше за напредокот за 
акредитација за Мерката 501-Техничка помош од ИПАРД Програмата 
(преку “Извештај за напредокот на акредитација за мерката 501 Техничка 
помош од ИПАРД Програмата 2007-2013”). 
 
 
 
Извештај за напредокот на акредитација за мерката техничка помош од 
ИПАРД Програмата 2007-2013 е прикажан во Анекс 11. 
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10. Во врска со точка 10 од дневниот ред: “ Информација за активностите 
превземени во согласност со Годишниот план за комуникација и 
публицитет на ИПАРД програмата”  
 
Г-дин Гацов информираше за напредокот во имплементацијата на 
Годишниот план за комуникација и публицитет за 2013 со сумирање на 
превземените активности.  
По презентацијата на постигнатото, г-ѓа Ѓошева-Ковачевиќ предложи да се 
организираат дополнителни средби со земјоделците за информирање за 
ИПАРД Програмата од страна на АПРЗ и Телото за управување и ФФРМ. 
Исто така таа истакна и во списанието Моја земја да се стават измените на 
ИПАРД Програмата. 
Г-дин Николовски предложи да се зајакнат промоциите на локалните 
телевизии во врска со ИПАРД Програмата. Г-ѓа Љубецки-Анѓелиќ 
информираше дека постои листа на конкретни проблеми со кои се 
соочуваат апликантите за видот на документацијата. 
Г-дин Кили предложи пред средбата во Брисел да се организира работна 
група за да се потготви за состанокот и да ги утврдат најчестите проблеми 
при аплицирањето на ИПАРД Програмата. 
 
Во отсуство на забелешки, Претседателот го   усвои следниот: 
Заклучок бр.14: (Во врска со точка 10 од Дневниот ред) Комитетот за 
следење на ИПАРД се информираше за напредокот на активностите во 
врска со спроведувањето на комуникацијата и публицитетот на ИПАРД 
Програмата за декември 2012 - април 2013 со укажување до Телото за 
управување со ИПАРД да ги инволвира локалните медиуми при 
одржување на ИПАРД инфо деновите (преку “Извештај за прогрес во 
спроведување на Годишниот акционен план за комуникација и 
публицитет за 2013” ). 
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Извештај за прогрес во спроведување на Годишниот акционен план за 
комуникација и публицитет за 2013 декември 2012 - мај 2013 е прикажан во 
Анекс 12. 
 
 
 
11. Во врска со точка 11 од дневниот ред:”Разно” 
11.1 Напредок во подготовката на ИПАРД програмата 2014-2020 
 
Г-ѓа Делева информираше дека до септември треба да се достави до ЕК  прв 
нацрт на ИПАРД Програмата за после 2013.Тој прв нацрт треба да ги 
содржи статистиките, ажурирање на законската рамка и ажурирање на 
предлог мерките. Таа истакна дека откако ќе се изготви првиот нацрт, 
планирана е кон крајот на годината претходна проценка на ИПАРД 
Програмата. Таа истакна дека се планира финализација на пакетот на 
почетокот на 2014 со дискусии и преговори со ЕК и изготвување на финален 
нацрт на ИПАРД Програмата, кој треба  да биде усвоен на Комитетот за 
следење на ИПАРД и усвоен од Владата на РМ,согласно предложените 
акциски мерки да се достави до ЕК на усвојување до јули  2014. Таа истакна 
дека усвојувањето на заедничката стратешка рамка е предвидено во март 
2014 а усвојувањето на стратешкиот документ на РМ за користење на ИПА 2 
од ЕК е предвидено во јуни 2014. 
Во отсуство на забелешки, Претседателот го   усвои следниот: 
Заклучок бр.15: (Во врска со точка 11 од Дневниот ред) Членовите на 
Комитетот за следење на ИПАРД се обврзани до Телото за управување со 
ИПАРД да достават свој придонес за нацрт мерките за ИПАРД 2014-2020 
до септември 2013. 
 
 
Документација за работилницата за Нацрт мерките за рурален развој за 
ИПА 2 2014-2020 се прикажани во Анекс 13 
 
12. Во врска со точка 12 од дневниот ред: “Предлог Дневен ред за 
следниот (13ти ) состанок на Комитет за следење на ИПАРД и 
усогласување на датумот за следниот состанок” 
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Листа за проверка на присутност на членовите на Комитетот за следење на ИПАРД  
Бр. Титула и име на 

членовите 
Институција Присутен 

“√” 

Отсутен 

“√” 

Претставник 

“√” 
Заменик Последователни 

отсуства 

1.  М-р Зоран 
Коњановски 
Претседател 

МЗШВ 
√ 

   0 

ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

2.  Г-ѓа Валентина 
Стојановиќ  

МЗШВ 
√ 

 

 

 

 

  

 

0 

3.  Г-дин Живко 
Брајковски 

МЗШВ 
√ 

   1 

4.  Г-дин Абдилгафар 
Синани 

МЗШВ 
√ 

   0 

5.  Г-ѓа Славица 
Јакимовска 

МЛС 
 

√   4 

6.  Г-ѓа Евгенија 
Серафимовска 
Кирковски 

СЕП 
√ 

   0 

7.  Г-ѓа Снежана 
Герасимова-
Матеска 

МК 
√ 

   1 

8.  Г-ѓа Ардиана 
Абази - Рамадани 

МЕ √ 
  

 0 
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9.  Г-дин Дејан 
Рунтески 

Агенција за храна 
и ветерина 

 
√  

 3 

10.  Г-ѓа Јадранка 
Иванова 

МЖСПП  
√  

 3 

АГЕНЦИИ 

11.  Г-дин Јордан 
Кузмановски 

 АПРЗ 
 

 √ Г-ѓа Валентина 
Јанкоска 

0 

12.  Г-дин Љубиша 
Николовски 

Агенција за поддршка 
на 
претприемништвото 

√ 
  

 

 2 

ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ 

13.  Г-ѓа  Стојмирка 
Тасевска 

Стопанска комора на 
Македонија 

  
√ 

Г-дин Васко 
Ристовски 

1 

14.  Г-дин Огнен 
Оровчанец 

Агробизнис комори   
√ 

Г-дин 
Александар 
Зарков 

2 

15.  Г-дин Сашо 
Ристески 

Македонска 
асоцијација на 
преработувачи 

 
 

√ Г-ѓа Наташа 
Љубецки 
Анѓелиќ 

0 

16.  Г-дин Андрија 
Секуловски 

Федерација на 
фармери на 
Македонија 

  √ 
Г-ѓа Марија 
Ѓошева 
Ковачевиќ 

0 

17.  Г-дин Вељо 
Тантаров 
 

Сојуз на земјоделци 
на Македонија    √ 

Г-дин Никола 
Стаменов 1 
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18.  Г-ѓа Наташа 
Вртеска 

Заедница на единиците 
на локалната 
самоуправа 

√   
 

0 

19.  Проф. Д-р Драги 
Димитриевски 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна 

 √  

 

5 

20.  Г-ѓа Олга 
Стоименова 

Здружение на жени 
земјоделки Агровинка, 
Виница 

 
 

√ 
Г-ѓа Васка 
Петрова 1 

21.  Г-ѓа Оливија 
Штерјова 

Комора на занаетчии 
√ 

 
 

 
2 

22.  Проф д-р Илија 
Каров 

Факултет за 
земјоделски науки и 
храна – УГД Штип 

 
√ 

 
 

3 

23.  Г-дин Ефтим 
Шаклев  

Асоцијација на 
земјоделци 

√ 
 

 
 

0 

24.  Г-дин Петар 
Ѓоргиев 

Рурална мрежа на Р.М 
√ 

 
 

 
0 

25.  Г-ѓа Робертина 
Брајаноска 

Македонско еколошко 
друштво 

√ 
 

 
 

0 
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Листа на набљудувачи на Комитетот за следење на ИПАРД: 

Претставници од државни институции: 
 

- Г-ѓа Билјана Костовска, Министерство за земјодество, шумарство и  
водостопанство, Мисија на Република Македонија при Европски Заедници, 

 
Претставници од Ревизорско Тело: 

- Г-ца Соња Велјаноска –Сектор за ревизија за компонента V - ДЗР 
- Г-ѓа Јасмина Вукичевиќ – Сектор за ревизија за компонента V-ДЗР 
- Г-дин Зоран Ристовски- Сектор за ревизија за компонента V-ДЗР 

Претставници од економски  партнери: 

- Г-дин Менде Ивановски, Претседател, Македонска Асоцијација на Земјоделски 
задруги 

 
Претставници од социјални партнери: 

- Г-дин Васко Златковски, Факултет за земјоделство,Универзитет Гоце Делчев-
Штип 

Претставници од меѓународни финансиски институции, донатори и донаторски 
проекти: 

- Г-ѓа Габриела Мицевска,ЦеПро САРД 
- Г-дин Беким Имери, Светска Банка 
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Предлог дневен ред  

за 12ти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД 
Датум: 29.05.2013 
Место: Клуб на пратеници 
           

Бр. Време Тема Презентирано од: Документи/Прилози 
 8:30 Пристигнување и регистрација ТУ Секретаријат   

1. 9:00 Отварање на состанокот 
Усвојување на предлог дневниот ред на 
12ти состанок на Комитет за следење 
на ИПАРД 

(Претседател) 
Секретаријат на 
Комитетот за 
следење на ИПАРД 

 Предлог дневен ред 

2. 9.10 Усвојување на записникот од 
претходниот 11ти состанок на 
Комитетот за следење на ИПАРД 
оддржан на 13ти декември, 2012. 

(Тело за управување 
со ИПАРД)  Финален записник 

3. 9:20 Информација за спроведување на 
одлуките/заклучоците усвоени на 
претходниот (11ти) состанок на 
Комитетот за следење на ИПАРД и 
дискусија 

(Тело за управување 
со ИПАРД)  Извештај на Тело за 

управување со ИПАРД 

4. 9:35 Подготовка на ИПА II( ИПА 
СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗЕМЈАТА) 

(Перица 
Иваноски/Маја 
Лазареска  

 Презентирано на 
самиот состанок 

5. 9:50 Состојба со спроведување на ИПАРД 
програмата  

  

5.1 9:50 Испитување на резултатите на ИПАРД 
програмата преку податоците-
индикаторите за следење   

(Тело за управување 
со ИПАРД) Полугодишен извештај 

за следење ( статус,јануар 
2013-мај 2013) 
 
 

5.2 10.05 Извештај за следење на проектите на 
ИПАРД Програмата 

(ИПАРД Агенција) 
 Извештај на ИПАРД 

Агенција 
5.3 10.20 Дискусија/усвојување на Годишниот 

извештај за спроведување на ИПАРД 
Програмата 

(Тело за управување 
со ИПАРД) Нацрт Годишен 

извештај за следење на 
ИПАРД  
 

6. 10:35 Останати точки,прашања во врска со ИПАРД Програмата 
 
 

6.1 10:35 Информација за губење на средства од 
2009 (корегиран финансиски план) 

(НАО/ТУ) 
 Корегиран финансиски 

план 
6.2 10:50 Информација за статусот за 

спроведување на Акциониот план за 
подобрување на  

(ТУ) 
 Извештај на Тело за 

управување со ИПАРД 
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апсорпцијата на ИПАРД Програмата 

6.3 11:05 Информација за предлог активности за 
подобрување на абсорпцијата  на 
ИПАРД Програмата 

(ТУ/ЕК) 
 Извештај на Тело за 

управување со ИПАРД 
7. 11:20 Дискусија за измените на програмата и 

промените на финансиските табели во 
програмата. 

(Тело за управување 
со ИПАРД)  Нацрт V предлог 

модификација на ИПАРД 
Програмата 
  

8. 11:35 Информација за функционирање на 
системот за управување и контрола на 
ИПАРД 
 

( НАО)  
    Извештај на НАО 

9. 11.50 Активности за техничка помош: 
Извештај за подготовка за 
акредитација на Мерката 501 – 
Техничка помош за 2013 

(Тело за управување 
со ИПАРД/ИПАРД 
Агенција/НАО) 

 Извештај за 
напредокот во подготовка 
на техничката помош 

10. 12:05 Прогрес на активности за 
комуникација и публицитет на ИПАРД 
Програмата   

(Тело за управување 
со ИПАРД)  Извештај на Тело за 

управување со ИПАРД 
 

11. 12:20 Разно   

11.1 12:20 ИПАРД 2014-2020 (ТУ/EK) 
 Нацрт водич за 

ИПАРД 2014-2020 

 Акционен план кој ќе 
биде презентиран на денот 
на состанокот  

12. 12:35 Предлог на Дневен ред за следниот 
(13ти) зимски состанок на Комитетот за 
следење на ИПАРД и усогласување на 
датумот за негово одржување 

Претседавач/ 
Претставници од 
Европската Комисија 

 Дискусија 
 

 13:00 Затварање на состанокот Претседавач  
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