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450 МИЛИОНИ ДОЛАРИ  
МАКЕДОНСКАТА ТРАНЗ 

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Благодарение на Проектот за де-
централизација на Американската 
организација за меѓународен раз-

вој - УСАИД, од октомври, граѓаните во 
сите општини во државава ќе можат да 
добијат повеќе информации за сè она 
што им е потребно за издавање одо-
брение за градба. Постапката околу из-
давањето одобрение за градба ќе биде 
стандардизирана, а урнеците на 45 до-
кументи уницифирани. За таа цел, во 
рам ките на овој Проект, УСАИД изготви 
т.н. урбанистички пакет кој содржи во-

За да се набројат сите 
проекти на УСАИД треба 
многу, но факт е дека некои 
од клучните закони како, на 
пример, за конкурентност, 
за трговски друштва или 
Проектот за безжична 
Македонија, никогаш 
немаше да бидат 
реализирани без нивна 
помош. Оваа американска 
организација, преку 
финансирањето на клучните 
проекти потребни за 
приближување на земјава 
до меѓународната заедница, 
придонесе за Македонија 
повеќе отколку било кој 
македонски политичар 
досега.

Доколку досега, за 13 
години, вложените повеќе од 
450 милиони американски 
долари, кои УСАИД ги 
инвестираше во 
македонското општество во 
разни сфери, се споредат со 
обемот на странските 
директни инвестиции во 
земјава, во тој случај, преку 
своите програми, де факто 
таа го зазема првото место 
на листата странски 
донатори во Македонија.

ИНВЕСТИЦИИ

ку овој  Проект, ќе направи унификација 
и нов софтвер, кој ќе им помогне на оп ш-
тините, а со тоа и на граѓаните за по-
лесен и појасен пристап до Правилникот 
за градба и за целосно добивање до з-
воли. Дистрибуцијата на софтверот ќе 
почне од идниот месец и на тој начин ќе 
стане јавно достапна секоја финансиска 
конструкција за градење на било каков 
објект.

Со овој најнов чекор се зголемува ле-
пезата на финансиска помош од УСАИД 
за Македонија. 

дич, 2 постера, 7 летоци кои ги даваат 
де талите од секоја процедура, трош-
ковник и мултемедијално ЦД. Граѓаните 
ќе имаат можност детаљно да се ин фор-
мираат за секој дел од постапката за до-
бивање одобрение за градба, а преку 
електронскиот калкулатор, кој е новина 
и ќе се инсталира во општините, точно 
ќе знаат колку ќе треба да платат за од-
реден вид градба. Дозволите за гра де-
ње сè уште се нејасни за повеќето ма-
кедонски граѓани, па затоа УСАИД, пре-

"Поточно, од 1993 година досега на 
зем јава й се доделени повеќе од 450 ми-
лиони долари, а во моментов се спро-
ведуваат дваесеттина проекти во износ 
од околу 30 милиони долари", изјави 
амбасадорката на САД во Македонија, 
Џилиен Миловановиќ.

Во оваа насока, со помош на УСАИД, 
во 2005 година Македонија стана пр ва-
та целосно "безжична" земја во светот, 
како резултат на Проектот Македонија 
се поврзува, преку мрежата која е вос-

ТИМОТИ ДОНАУ,  ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА МИСИЈАТА ТИМОТИ ДОНАУ,  ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА МИСИЈАТА 
НА УСАИД ЗА МАКЕДОНИЈАНА УСАИД ЗА МАКЕДОНИЈА

А М Е Р И К А Н С К АТА  О Р ГА Н И З А Ц И ЈА       З А  М Е Ѓ У Н А Р ОД Е Н  РА З В О Ј  -  УС А И Д  Г И  З АС Е Н И  А М Е Р И К А Н С К АТА  О Р ГА Н И З А Ц И ЈА  
СИТЕ С ТРАНСКИ ИНВЕС ТИТОРИ В О        МАКЕДОНИЈА И ДОКАЖА ДЕКА САД ВЕРУВА ВО НАССИТЕ С ТРАНСКИ ИНВЕС ТИТОРИ В О  
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 ЈА "ОСВЕЖИЈА" 
ИЦИЈА

се одрази на економијата. Бав ната при-
ватизација ја дотолчи еко номијата, и 
онака загрозена од расту рањето на 
поранешниот југословенски пазар, а 
ниската стапка на инвестиции и про дук-
тивноста во приватниот сек тор само го 
влошија проблемот.

"Затоа поддршката на УСАИД е на со-
чена кон подобрување на бизнис кли-
мата, ги прави приватните компании по-
конкурентни и ги зголемува странските 
директни инвестиции. УСАИД ги поддр-
жува реформите за да го олесни стопа-
нисувањето во Македонија, со цел зго-
лемување на нови бизниси и про ши ру-
вање на постојните. По 13 години ра бо-
та и соработка со македонските гра ѓа-
ни, американските претставници во ми-

сијата на УСАИД, која е дел од амери кан-
ската мисија во Македонија, и натаму се 
подготвени да продолжат да ин вес ти-
раат во заокружувањето на биз нис за-
едницата и Македонија ја гледаат како 
една од конкурентните земји во ре-
гионот", вели Величковска.

Економските активности на УСАИД 
се фокусираат на зголемувањето на 
конкурентноста, воведувањето високо-
технолошки решенија, со цел да се ста-

поставена со Он нет. Безжичната мрежа 
го покри речиси секој дел од земјава.

"На тој начин УСАИД обезбеди брз 
без жичен Интернет пристап во секое 
ос новно и средно училиште во Маке-
донија, како и во 50 канцеларии на ло-
калната самоуправа и во 30 невладини 
организации. Безжичната мрежа прет-
ставува конкуренција за монополот на 
Телеком во Македонија и веќе резул ти-
раше со намалување на цените за брз 
при стап на Интернет. Од септември 2005 
година, околу 550 основни и средни 
учи лишта, универзитети и научни ин-
ститути ширум државава имаат пристап 
до брз Интернет благодарение на УСАИД. 
Проектот доведе до намалување на це-
ните за Интернет пристап од 75 отсто", 

Просечната извозна цена на 
фла шираните вина, сектор под-
држан од УСАИД, се зголеми за 13 
отсто во последната година. Бро-
јот на странски туристи кои доа-
ѓаат во Македонија за аван ту рис-
тички туризам, сектор поддржан 
од УСАИД, се зголеми за повеќе 
од два пати.

Информатичките фирми по-
могнати од УСАИД за повеќе од 
два пати го зголемија извозот на 
софтвер и услуги. 

Досега, во 2005 година, текстил-
ните компании поддржани од 
УСАИД потпишаа договори вред-
ни повеќе од 1 милион долари со 
нови клиенти на нови пазари. 

Отворени се (или зачувани) 
30.000 работни места во повеќе 
од 1.000 мали и средни претпри-
јатија, поддржани преку УСАИД.

 
171 месни и млечни производи 

се сертифицирани со знакот за 
ква литет, востановен во 1999 го-
дина преку УСАИД. 

Околу 150 нови колекции на 
про изводи за меѓународни па-
зари на галантерија, додатоци за 
домот, мода и подароци, како и за 
локалните потрошувачки и ту-
ристичките пазари беа дизајни-
рани и поддржани во нивниот 
плас ман преку проектот на 
УСАИД за развој на 
занаетчиството.

ДИК ГОЛДМАН, ДОСЕГАШНИОТ ДИРЕКТОР НА ДИК ГОЛДМАН, ДОСЕГАШНИОТ ДИРЕКТОР НА 
МИСИЈАТА НА УСАИД ЗА МАКЕДОНИЈАМИСИЈАТА НА УСАИД ЗА МАКЕДОНИЈА

УБАВИНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД СЕГА СО НОВА УБАВИНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД СЕГА СО НОВА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО СВЕТСКИ РАМКИПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО СВЕТСКИ РАМКИ

изјави Билјана Величковска, заменик-
директор за комуникации во УСАИД.

ЕКОНОМСКА ПОМОШ
Гледано наназад, транзициониот пе-

риод на Македонија й донесе висока 
невработеност, која достигна стапка од 
38,6 отсто во 2005 година, и тоа е сери-
озно прашање за државава. Безбед-
носната криза во 2001 година негативно 

А М Е Р И К А Н С К АТА  О Р ГА Н И З А Ц И ЈА       З А  М Е Ѓ У Н А Р ОД Е Н  РА З В О Ј  -  УС А И Д  Г И  З АС Е Н И     З А  М Е Ѓ У Н А Р ОД Е Н  РА З В О Ј  -  УС А И Д  Г И  З АС Е Н И  
СИТЕ С ТРАНСКИ ИНВЕС ТИТОРИ В О        МАКЕДОНИЈА И ДОКАЖА ДЕКА САД ВЕРУВА ВО НАС    МАКЕДОНИЈА И ДОКАЖА ДЕКА САД ВЕРУВА ВО НАС
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ват во непречен тек услугите кои де-
ловните субјекти им ги даваат на други 
деловни субјекти и оние кои Владата 
им ги дава на деловните субјекти, како 
и на промовирањето иницијативи за 
развој на работната сила. Поради сè 
ова, огромен е бројот на проекти во раз-
ни сектори, кои со американска помош 
и финансиска поддршка се реализираа 
во Македонија.

Проектот за финансискиот сектор во 
Македонија, кој заврши во декември ла-

унапредувања, додадената вредност и 
подобрувањето на маркетингот. УСАИД, 
исто така, й помага на Националната 
мес на и млечна асоцијација, на Лабо ра-
торијата за контрола на квалитетот, ка-
ко и на Програмата за знак за квалитет, 
да станат лидери кои ги промовираат 
интересите на овие индустрии.

Знакот за квалитет и Проектот за по-
мош на агробизнисот им помага на 
индустриите за месо и млечни про из во-
ди, преку подобрен квалитет да станат 
препознатлив и претпочитан избор на 
потрошувачите. Проектот за помош на 
агробизнисот е проширен и во него се 
вклучени и индустриите за овошје и 
зеленчук. 

Проектот рурални финансиски ин сти-
туции ја создаде штедилницата "ФУЛМ", 
која е прва кредитна и штедна ин сти-
туција во Македонија во сопственост 
на корисниците. "ФУЛМ" сега има 5.000 
членови и депозити кои надминуваат 
вредност од 1,8 милиони долари. Таа 
нуди сеопфатна палета на кредити и зае-
ми за мали бизниси, фармери и потро-
шувачи. 

Во врска со малите и средните прет-
пријатија, МСП, Проектот е-БИЗ им по-
мага на МСП да развијат јавно-приватни 
партнерства; да идентификуваат и да 
користат информации и комуникациски 
технолошки апликации преку проекти 

за демонстрација; да користат заед нич-
ки технолошки центри и да одржуваат 
блиски врски со деловни и универ зи-
тетски специјалисти од областа на ком-
пјутерската наука. 

Еден од поголемите зафати е и Про-
ектот корпоративно управување и за-
кон за трговски друштва, кој заврши во 
јануари годинава, и й помогна на Вла-
дата на Македонија да го имплементира 

ни, го поддржуваше сеопфатниот раз-
вој на финансискиот систем, нудејќи по-
мош во имплементацијата на модерни 
стандарди и практики во сметко вод-
ството, банкарството, пазарите на ка пи-
тал, пензискиот систем и небанкарскиот 
финансиски сектор. 

Во врска со активноста за конку рент-
ност на Македонија, МЦА им помага на 
македонските претпријатија да развијат 
и да пласираат комплексни производи 
и услуги. МЦА се фокусира на пет ин дус-
триски кластери: јагнешко месо и си ре-
ње, туризам, информациска техно ло ги-
ја, вино и текстил. МЦА го спон зо рира 
На ционалниот совет за претпри ем ниш-
тво и конкурентност и ги здру жува ин-
дустријата, владата и работната сила за 
да се подобри конкурентноста во клуч-
ните индустрии во Македонија.

ПОМОШ ЗА 
АГРОБИЗНИСОТ

Во земјоделскиот сектор УСАИД ги 
поддржува производителите на месо, 
млеко, овошје и зеленчук и трговците, 
со цел да станат профитабилни на до-
машниот и на меѓународниот пазар. Ак-
цент е ставен на контролата на квали-
тетот и здравата храна, технолошките 

ЗДРАВОТО И ЕКОЛОШКО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА-ГОЛЕМ 
АДУТ ЗА ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

МАКЕДОНИЈА СО НОВ 
РЕКОРД НА YAHOO

Во оваа насока е и неодам неш-
ното претставување на Маке до-
нија на Yahoo, што претставува 
бес платна промоција на земјава 
во светски рамки, за што масовно 
се заинтересираа најголемите св-
ет ски туроператори. Така, на при-
мер, видеото на Паско Кузман во 
еден ден имало половина милион 
даунлодирања, што претставува 
најголем рекорд во историјата на 
Yahoo за даунлодирање на некој 
видеоматеријал. 

"Овој чекор прет ставуваше го ле-
ма референца за Македонија, која 
дури ја користи и првиот човек во 
светот на полето на информа тич-
ката технологија, Бил Гејтс. Па, та ка 
кога Бил Гејтс ќе го прашате неш  то 
за Македонија, тој веднаш ќе ви 
каже - а, да, Ма кедонија, првата 
безжична земја во светот", изјави 
Величковска.

ДЕЈВИД СТИВЕНС, ЕКСПЕРТ ЗА ДЕЈВИД СТИВЕНС, ЕКСПЕРТ ЗА 
ВИНО ОД САД ВО ПОСЕТА НА ВИНО ОД САД ВО ПОСЕТА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ВИНАРИИМАКЕДОНСКИТЕ ВИНАРИИ
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Законот за трговски друштва, во со-
глас ност со стандардите на ЕУ. Овој про-
ект помогна во едукацијата на де лов-
ната заедница за обврските кои про из-
легуваат од усогласувањето и за нај-
добрите деловни практики. Исто така, 
работеше на подигнувањето на свеста 
за правата на акционерите, кај голем 
број работници на кои им беа дадени 
акции за време на приватизацијата во 
Ма ке донија.

УСАИД помогна во пристапувањето 
на Македонија во СТО во 2003 година. 
Сега "Активноста на усогласување со 
СТО" й помага на Македонија да учес т-
вува во работата на СТО. Проектот по-
мага во оформувањето партнерство ме-
ѓу приватниот и јавниот сектор за да се 
формулира трговска политика и да се 
извлече полза од членството во СТО. 

Проектот за е-Влада помага во изгот-
вувањето стратегија, стандарди и капа-
цитет за фискално управување, како би 
се подобрила ефикасноста и тран спа-
рентноста на работењето на владата, со 
што би се намалиле можностите за из-
мами, неправилно трошење на сред-
ства и злоупотреба. Овозможувањето 
на услуги ќе се развива во насока на 
публикување на владини информации, 
интеракција преку Интернет сè до да-
вање владини услуги преку Интернет. 

ПРАВНА ПОМОШ
УСАИД й помогна на Македонија во 

имплементацијата на охридскиот Рам-
ковен договор, кој му стави крај на ет-
ничкиот конфликт, помогна при креи-
рањето на правната рамка за почеток 
на процесот на децентрализација, по-
мош при спроведувањето мирни и фер 
парламентарни избори во 2002 година, 
и олеснување на точен и широко при-
фатен национален цензус. Како што Ма-
кедонија ги надминува случувањата од 
2001 година, помошта на УСАИД во об-
ласта на демократијата во голема мера 
се фокусира на помош за Македонија 
во нејзините подготовки за прием во ЕУ 
и во НАТО, преку поддршка на судските 
реформи и доброто владеење.

Покрај ова, програмите на УСАИД й 
даваат голема поддршка на Владата на 
Македонија во процесот на спро веду-
вање на децентрализацијата. Стручната 
обука која ја спроведува УСАИД им по-
мага на општините да преземат нови 

над лежности, како: транспарентност 
при работењето со буџетот, адми ни-
стри рањето на даноците, урбанис тич-
кото планирање и локалниот економ-
ски развој. Отворени се 17 општински 
центри за информирање на граѓаните. 

Од 2001 година наваму, Проектот за 
поддршка на политичките партии обез-
бедува обука и консултации за да по-
могне да се зајакнат демократските прак -
тики внатре во партиите. 

кршоци. УСАИД овозможува тоа да се 
случи. Досега овој проект доведе до на-
малување на бројот на нерешени пред-
мети до 1 година за 6 отсто, и пр едмети 
нерешени до 3 години за 38 отсто.

ГРАЃАНСКО 
ОПШТЕСТВО

Дека помошта на УСАИД е вклучена 
во речиси сите битни сфери се по твр-
дува и преку Проектот за синдикати, со 
кој се овозможува поддршка на ре-
формски ориентираните синдикати во 
изградбата на посилно работничко дви-
жење во Македонија. Проектот се фо ку-
сира на развојот на демократски и мул-
тиетнички работнички синдикати, кои 
ефективно ќе ги застапуваат работ ни-
ците и нивните права. Тој ја про мо вира 
конкурентноста, со воведување мо дер-
ни работничко-менаџерски од носи и 
практики на ниво на фирмите, со што го 

Исто така, Проектот за развој на Со-
бранието работи со македонското Со-
брание за да воведе нови демократски 
практики, како јавни расправи и со-
браниски отворени денови. Проектот 
помогна и да се отворат канцеларии во 
изборните единици за 70 пратеници, на 
тој начин создавајќи можности за зго-
лемена соработка меѓу граѓаните и нив-
ните претставници. 

Проектот за модернизација на суд-
ството во Македонија помага судството 
да се развие во понезависна, поод го-
ворна и ефективна гранка на власта. Се 
работи со Министерството за правда, 
Врховниот суд и со други правни ин-
ституции на зајакнување на адми ни-
стративниот капацитет на судството, 
кој ќе ја подобри неговата способност 
за решавање на правните спорови ефи-
касно, точно и навремено. За да се по-
стигне тоа мора да се изменат клучни 
закони, вклучувајќи ги и Законот за гра-
ѓанска постапка, Законот за извршу ва-
ње, Законот за судови и Законот за пре-

охрабрува социјалниот дијалог и вис-
тинското партнерство меѓу вла дата, ме-
наџментот и работничките син дик ати 
како вистински средства за по стигну ва-
ње консензус, намалување на кон флик-
тот и градење на поширока јавна под-
дршка за економско-поли тич ката тран-
зиција.

Според Величковска, еден од нај-
прак тичните проекти, во поглед на ин-
форматичка едукација на младите, е и 
проектот е-Школо, преку кој УСАИД ин-
сталираше нови компјутерски лабо ра-
тории во сите средни и основни учи-
лишта во Македонија, при што употреби 
5.300 компјутери донирани од НР Кина. 
Дополнителни 1.500 кинески компју-  
тери годинава ќе се инсталираат во ос-
новните училишта. Во 2002-2005 година 
Проектот креативна настава и учење на 
УСАИД работеше во 18 гимназии и 45 
основни училишта, со цел да се воведат 
наставни методи на критичко размис-
лување; создаде 63 медиотеки со нови 
компјутери поврзани со Интернет.

СО ПОМОШ НА УСАИД МАКЕДОНСКИТЕ ТЕКСТИЛНИ СО ПОМОШ НА УСАИД МАКЕДОНСКИТЕ ТЕКСТИЛНИ 
ФИРМИ ЌЕ ГИ ОСВОЈУВААТ СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ ФИРМИ ЌЕ ГИ ОСВОЈУВААТ СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ 

ТУРИЗМОТ СО НОВА ШАНСА ЗА ПОГОЛЕМ БРОЈ ТУРИСТИ  


