
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ЕФИКАСНОСТА И ЕФЕКТИВНОСТА ВО 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД 

ИПАРД ПРОГРАМАТА 
(Документ за јавна политика) 

 

Д-Р ГОРАН КОВАЧЕВ 



Што е ИПАРД?   Како функционира? 
Инструмент на ЕУ 
за претпристапна 
финансиска помош 
за поттикнување 
на земјоделството 
и руралниот развој 
на земјите-
кандитати. 

 



Пример: 

  
 
      
 
                   
  

100.000 

50.000 50.000 

12.500 37.500 



Досегашни резултати: 
Јавни повици:           6 
Доставени барања:       536 
Склучени договори (активни): 120 
Износ на склучени договори  
   (активни):      4,0 м. € 
Исплатен износ:    2,2 м. € 

 
Напомена: Податоците се заклучно со 2012 година. Во 2013 година е 
распишан седмиот оглас чии резултати се во фаза на обработка 



Утврдени проблеми: 
Недоволна информираност и 

анимираност на потенцијалните 
корисници 

Обемна и комплицирана документација 
Неконзистентност на условите и 

процедурите 
Неподготвеност на барателите да ги 

исполнат условите 
Отежнат пристап до финансии 



Недоволна информираност и анимираност 
на потенцијалните корисници 

Зајакнат капацитет на АФПЗРР и АПРЗ 
Бесплатна телефонска линија 

 

0800 12 12 1 
 

Публикации, кампањи, обуки, промоции 
Активности на приватните консултантски 

куќи 

 



Обемна и  
комплицирана документација 

ИПАРД гилотина 
Меморандум со Биро за судски 

вештачења 
Договор со Агенција за храна и 

ветеринарство 
Договор со МЗШВ 



Неконзизстентност  
на условите и процедурите 

Четврта модификација 
 - Земјоделска механизација 
 - Зголемен опсег 
 - Изградба на нови капацитети 
 - МСП според ЕУ стандарди 
 - Нови подмерки во мерка 302 
 - „машински кругови“ 



Неподготвеност на  
барателите да ги исполнат условите 
вака, 
 
 
     или вака? 



Отежнат пристап  
до финансии 

Меморандум со Здружение за 
банкарство при СКМ 

Воведување на нова категорија во ЗКДФ 
кредитната линија на МБПР 

Докапитализација на МБПР 
Без доказ за обезбедени финансиски 

средства за барателите од мерката 103 



ПРЕПОРАКИ: 

Превод на модификациите на 
македонски јазик 

Толковник на поими за ИПАРД 
Современа медиумска кампања 
Рубрика „најчесто поставувани прашања“ 
Ваучер систем за советодавни услуги 
Фиксни 5% за изработка на деловен план 
60% кофинансирање за органско п-во 



ПРЕПОРАКИ (2): 

Акредитација на мерка 102 – воспоставу-
вање на групи на производители 

Акредитација на мерка 301 – развој и 
   подобрување на рурална инфраструктура 
Укинување на ограничувањата за микро 

(103) и средни (302) претпријатија 
Меморандум со Биро за лекови 
Дополнување на ЗКДФ 



ПРЕПОРАКИ (3): 

Трансфер на сметки во банка од која е 
земен кредит 

Кредитирање на мерка 302 од страна на 
МБПР 

Преддоговор за кредит корисник-банка 



ВИ БЛАГОДАРАМ 
ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 
info@cea.org.mk  
www.cea.org.mk  
www.mkbudget.org  
 
Е-пошта: goran.kovachev@gmail.com 
 
Linkedin: Goran Kovachev, PhD 
 
Twitter: @gorankovachev 

http://www.cea.org.mk/
http://www.cea.org.mk/
http://www.mkbudget.org/
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