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 ▶ п р Е Д ГОв Ор

Република Македонија по шести пат ја доби препораката 
за започнување на преговорите за членството во 
Европската унија, меѓутоа како што се очекуваше, 
недостига главната вест: датумот за почеток на овие 
преговори. Во извештајот се маркирани сите задачи 
на објективен начин. Република Македонија веќе е 
во евроинтеграцискиот процес, со институционална 
подготвеност и административна ефикасност. Но, 
предизвикот останува: полноправното членство во ЕУ 
и во НАТО. Придобивките од оваа стратешка определба 
со речиси општ консензус ќе бидат огромни, но за да се 
оживотвори, сето ова зависи од нас. 

Препораката е можност и обврска за да покажеме 
напредок во наредниот период. Македонија ги исполнува копенхашките политички 
критериуми на задоволително ниво. Со тоа, усогласеноста на законодавството на 
ЕУ, исто така, го има постигнато нивото според кое се препорачува да се премине во 
наредна фаза од процесот на пристапување. Сето ова за нас претставува одговорност, 
за да им докажеме на земјите-членки на европското семејство дека сме достојни да им се 
приклучиме. 

Во Секретаријатот за европски прашања, со цел да се задржи темпото на реформите, 
пред објавувањето на извештајот, одржавме серија состаноци со институциите кои 
се носители на реформите и на политиките во Република Македонија во различни 
области. Веднаш по неговото објавување, јавно настапивме со првична анализа или со 
таканаречено „прво читање“ на документот. Јас сум длабоко убеден дека во овој процес 
треба да бидеме отворени, да бидеме искрени и реални – да имаме еден сеопфатен и 
реформски процес. Остваривме серија средби со претставници на универзитетите, 
судските институции, невладините организации, претставниците на медиуми, бизнис-
заедницата, како и со други организации и чинители. Убеден сум дека на овој начин ќе ја 
зголемиме меѓусебната доверба во општеството, квалитетот на реформите и одговорноста 
за успешно надминување на забелешките наброени во извештајот кој останува основен 
клуч во процесот на интеграција на земјата.

Свесни сме дека повторувањето на препораката по шести пат сепак влијае врз очекувањата 
на граѓаните и на самата динамика на реформите, но важно е и оваа година да се 
фокусираме директно на агендата за реформи и на темите кои се наведени во извештајот: 
судството, слободата на изразување, добрите меѓуетнички односи, политичкиот дијалог 
и решавањето на прашањето за името. Значи, самата препорака е дополнителен поттик 
за да се сосредоточиме на овие многу значајни теми. 

Многу е важно да имаме независно и неселективно судство кое гарантира правда еднакво 
за сите граѓани, судство во кое сите имаат доверба. Тоа е поважно за нас отколку за Брисел. 
Слободата на изразување како фундаментално демократско право е гарантирана и со 
Уставот, затоа мора да покажеме заслужен потенцијал за да изградиме подобар имиџ за 
Македонија. Пред сè, за да можат граѓаните слободно да го изразат тоа што тие го мислат. 

Независноста на медиумите е и останува траен приоритет, исто како и политичкиот 
дијалог за кој треба да создадеме подобра клима и конкретни достигнувања. Добрите 
меѓуетнички односи се од суштинско значење за нашето општество, а почитувањето 
и меѓусебната доверба без етнички или религиозни предрасуди е повеќе од доблест. 
Добрососедските односи треба да ги одразуваат нашите вредности, да покажат дека сме 
отворени и подготвени преку заемно почитување да надминеме каков било предизвик и 
да создадеме мостови на пријателства.

Но, за да се постигне сето ова, треба да бидеме свесни и подготвени да жртвуваме. Да се 
откажеме од нешто денес заради волјата на едно подобро утре. Иако е тежок, јазикот на 
консензус и на компромис е докажан како единствен кој отвора патишта и нуди нови 
можности!

д-р Фатмир Бесими

Заменик претседател на Владата на 
Република Македонија 
задолжен за европски прашања
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 ▶ Т И М О Т Н А С Е п

м-р јован Андоновски
Државен секретар

 
Во 2014 година ја добивме шестата препорака по ред која е показател 
за постоењето континуитет во исполнувањето на критериумите и 
постојаното подобрување на процесите, како и доказ за неспорната 
волја за надминување на предизвиците и за исполнување на 
нашата стратешка цел ‒ влез во ЕУ. Во годината која е пред нас 
очекувам реформскиот процес да продолжи со тоа што Владата 
на Р. Македонија ќе остане посветена и ќе продолжи да работи на 
области за кои е потребен дополнителен напредок, подвлекувајќи 
дека е потребна ангажираност, посветеност, но и одговорност на 
сите субјекти во општеството.

м-р Мусли Абдија
Шеф на кабинет

И оваа година, европскиот сон успеа да ги одржи 
ентузијазмот и посветеноста на Секретаријатот за 
европски прашања за успешно спроведување на 
задачите и обврските кои сме ги поставиле сами за 
себе, како и оние задачи кои произлегуваат од нашата 
заложба дека ќе исполниме точно сè што се бара од нас 
од страна на нашите европски партнери. Тоа е сонот 
што го гледам секој ден во очите на моите колеги во 
СЕП, но, исто така, и во очите на колегите од другите 
институции со кои нè поврзува секојдневната работа и со кои делиме иста аспирација, 
односно преку координирање да дадеме наш придонес кон патот за приближување на 
земјата до големото европско семејство. Една необична комбинација на избледениот 
ентузијазам кој никако не се откажува го гледам во очите на поискусните колеги кои, 
од една страна, имаат посветено цела кариера на овој сон и, од другата страна, еланот 

и свежиот ентузијазам на новите колеги кои му се приклучуваат на СЕП со доверба и 
со надеж дека интеграцијата на нашата земја во Европската унија е најдобрата опција, 
додека заложбата за оваа мисија претставува директен придонес за утрешната заедничка 
благосостојба за нашите најблиски, за децата и за нашите сограѓани. Повторувањето на 
препораката за отворање преговори од страна на Европската комисија и оваа година е 
доказ за нашата посветеност и нашата напорна работа, доказ за успешно завршување на 
поставените задачи. Меѓутоа, одолжувањето на овој процес бара огромна енергија за да се 
задржи ентузијазмот. Во Секретаријатот за европски прашања овој елан е јак, како одраз 
на еланот на нашите сограѓани кои силно веруваат во европската иднина на Македонија. 
Свесни за предизвиците, тешкотиите и пречките кои нè очекуваат, ќе продолжиме да 
работиме заедно, со иста посветеност до целосна реализација на европскиот сон.

м-р Селвет Барути
Државен советник за поддршка на процесот на интеграција (моментално ангажирана во 
Мисијата во Брисел)

Членството на Република Македонија во ЕУ и 
во НАТО останува стратешки приоритет. Тоа 
е консензуален став на сите политички партии 
во Република  Македонија и има највисока 
поддршка од страна на граѓаните. И покрај 
шесте години поминати во статус кво, нам ни 
останува да продолжиме со позитивна енергија 
и професионално да работиме во правец на 
исполнување на стандардите на ЕУ и критериумите 
за полноправно членство во ЕУ. Оваа мисла ја носам 

со лична посветеност за тоа колку можам јас да придонесам во овој процес. Оваа моја 
желба, а воедно и голема одговорност, доаѓа и од моите чувства како мајка за тоа каква 
иднина ќе има мојот син и сите останати. Да ја донесеме Европската Унија во Македонија!

м-р Драган Тилев
Државен советник за поддршка на преговорите за членство во ЕУ

Лично сметам дека во текот на 2014 година Македонија 
функционираше во исклучително комплексна околина. На 
внатрешен план се случија претседателски и парламентарни 
избори со сите предизвици што ги носи таквата политичка 
операција со себе, а на надворешен план се спроведоа избори 
за новиот Европски парламент и се устоличи новиот состав на 
Европската комисија. Во таков сложен амбиент и со вонреден 
напор, македонската администрација сепак успеа да ја одржи 
’позитивната тензија‘, да обезбеди прогрес во клучните 
реформи и да ја продолжи десетгодишната имплементација 
на ССА. Шестата препорака на ЕК до Советот на ЕУ е доказ за 
таквиот резултат. Очекувам дека во 2015 година, новиот ЕП 
и новата ЕК ќе внесат свежа позитивна енергија за изнаоѓање 
патишта за решение на нашиот долгогодишен спор и дека ќе ја 
обезбедат кредибилноста на процесот на проширување, како 
и кредибилноста на институционалните механизми на Европската унија. Длабоко сум 
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убеден дека македонската администрација е целосно подготвена во секое време, дури и 
во 2015 година, успешно да ги започне пристапните преговори за членство на Република 
Македонија во Европската унија и на тој начин да ги продолжи и да ги продлабочи 
започнатите сеопфатни реформи. “

Лиља Трпковска
Државен советник за поддршка на процесот на интеграција

Верификацијата на предлозите за активности во насока на 
остварување на приоритетите на ЕУ како дел од стратешките 
цели на државата, кои СЕП ги доставува на одобрување од 
страна на Владата на Република Македонија, се потврда за 
остварување на основната координативна функција на СЕП.
Институционалната, меѓуресорска соработка, 
структурата, административниот капацитет, сериозниот и 
професионалниот пристап во проектирањето на активностите 
се предуслов за ефикасна реализација на политиките на ЕУ на 
државата.
2014 година е обележана со 10-годишната успешна реализација 
од спроведувањето на ССА, во нејзините рамки и состаноците 
на Поткомитетите и на Комитетот, но и Националниот стратешки документ 2014‒2020 
година. 
Очекувам 2015 година да биде обележана со нова динамика во процесот на ЕУ, 
верификација на документи во кои ќе бидат содржани мерки и активности во насока на 
одржливост на реформите, ХЛАД-приоритетите, како и други активности од агендата на 
ЕУ на државата.

м-р Билјана Бутлевска
раководител на Сектор за Интеграција

И покрај сите предизвици со кои се соочуваме денес, 
пристапувањето во Европската унија е процес кој 
мора да продолжи. Свесни сме дека тој процес е 
долготраен и комплексен, но тоа нема да нè обесхрабри 
во остварувањето на нашиот сон да станеме дел од 
европското семејство.
Секторот за интеграција е составен од трудољубиви, 
стручни и креативни луѓе. Секојдневно работиме заедно 
со сите релевантни институции со цел да воспоставиме 
европски стандарди. Јас верувам дека сите ние, заедно, 
имаме капацитет и волја да го постигнеме тоа.

Мбареса шаќири
Национално контакт лице за TAIEX 

И оваа година, СЕП партнерски и отворено соработуваше 
со сите државни институции за да се обезбеди подобро 
и поефикасно искористување на инструментот TAIEX. 
Овој инструмент е значаен механизам за директна 
соработка со институциите од земјите-членки на ЕУ при 
спроведувањето на потребните реформи од европската 
агенда на Македонија. Одговорноста која сите ја носиме 
ќе влијае врз напредокот на земјата која се наоѓа во 
клучен период. Со нашите заложби ја потврдуваме 
нашата подготвеност да се соочиме и да ги надминеме 
сите предизвици на патот кон Европската унија.

м-р Орхидеја каљошевска 
раководител на Секторот за координација на европски фондови и друга странска помош

Задоволство ми е да споделам дека и покрај 
извесни тешкотии со кои се соочуваше Секторот 
во изминатиов период, резултатите не изостанаа. 
Постапката за Програмирање на ИПА-2, како 
најважна компонента од работата на нашиот Сектор 
во текот на 2014 година, се одвиваше непречено и 
многу квалитетно, а притоа позитивно е оценета од 
страна на нашите партнери од Брисел. Се надевам 
дека она што сега го подготвуваме во блиска 
иднина ќе се ефектуира како едно портфолио на 
програмски и проектни интервенции. Очекуваме 
тоа да биде полесно и поефикасно за апсорбирање во однос на она што успеавме да 
го материјализираме во ИПА-1, а кое, со оглед на недостигот од стратешка проектна 
подготовка во периодот пред ИПА, можеби и не беше толку скромно како резултат. 
Сакам да потенцирам дека особено сме благодарни за поддршката која ја имаме од страна 
на сите институции-корисници и Владата во целина. Продолжуваме понатаму со нашите 
активности, придонесувајќи во втемелувањето на еден ефикасен и современ систем за 
апсорпција на фондовите на ЕУ, односно инструментот ИПА-2 во Република Македонија.

Наташа Ценевска
раководител на Секторот за подготовка на националната верзија на Acquis 
communautaire (правото на Европската унија)

Во центарот на вниманието на Секторот за подготовка 
на националната верзија на Acquis за 2014 година 
беше обновување и модернизирање на процесот со 
воспоставување комплетен систем на компјутерски 
потпомогнато преведување. Наедно, тоа беше година 
на консолидирање некои специфични знаења на 
учесниците во процесот, како и воведување новини во 
начинот на работа со терминологијата. 
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Основите кои се воспоставија оваа година планираме да ги продлабочиме и да ги 
прошириме во наредната, 2015 година.

Мелани Новаковска
раководител на Секторот за организациски работи и односи со јавноста

Зад нас е година во која Секретаријатот за европски 
прашања во своето работење беше воден од принципите 
на транспарентно и инклузивно работење. 
Покрај активното користење на современите алатки 
за двонасочна комуникација со јавноста, социјалните 
медиуми, издавањето месечен електронски билтен, 
издавањето Монографија по повод десет години од 
спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација, бевме фокусирани и на воспоставување  
на структурен дијалог со граѓанскиот сектор, 
младите, академската заедница, бизнис-заедницата 
и со претставниците на медиумите. Непосредно по добивањето на Извештајот од ЕК 
одржувавме засебни дискусии со различни општествени чинители, овозможувајќи 
простор за нивни предлози во насока на надминување на наодите од Извештајот. 
За првпат во широкиот консултативен процес во програмирањето на ИПА 2 беа вклучени 
и граѓанскиот сектор и бизнис-заедницата.
Во насока на зголемување на видливоста на проектите на ИПА и можностите, а во 
рамките на започнувањето со спроведување на Комуникациската стратегија на ИПА, 
беше формирана мрежа на комуникациски координатори на ЕУ/ИПА. Ова е значајна 
основа за претстојното градење комуникациска структура посветена на процесите 
поврзани со фондовите на ЕУ во Република Македонија.
Во текот на наредната година очекувам видливоста на процесите на ЕУ да биде зголемена, 
што ќе придонесе за понатамошното одржување на позитивното јавно мислење за 
процесот.

вања Ефремовска
раководител на Секторот за финансиски прашања

Во 2014 година, Секторот за финансиски прашања 
во континуитет спроведе координација на процесот 
на реализација на Буџетот на Секретаријатот за 
европски прашања за 2014 година и Стратешкиот 
план за 2014–2016 година, како и унапредување на 
процесите на развој, воспоставување, спроведување 
и одржување на финансиското управување и 
контрола сè со цел доследно следење и примена 
на законските и подзаконските акти од областа на 
буџетското и материјално-финансиското работење.  

м-р Љубиша Стефаноски, 
раководител на Секторот за општи и правни работи

Со задоволство можам да кажам дека и покрај 
многубројните предизвици, тешкотии и пречки 
со кои бевме соочени, а благодарејќи на одличната 
организација, соработка, координација и посветена 
работа, позитивните резултати од работењето на 
секторот не изостанаа ни во 2014 година. 
 
Особено би сакал да нагласам дека согласно 
преземените обврски на Секретаријатот за 
европски прашања за доследно спроведување на 
стандардите на ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004, секторот, преку однапред предвидена 
динамика во континуитет посветено ги презеде сите потребни мерки и активности за 
ажурирање, унапредување и континуирано подобрување на квалитетот во работењето, 
како и заштита на животната средина.
Како во изминатава година, така и во 2015 година очекувам секторот со несмалено темпо и 
со несмалена динамика, како и со поголем ентузијазам на вработените, да остане посветен 
во реализацијата и во спроведувањето на активностите предвидени со Стратешкиот 
план и со Планот за работа на Секретаријатот за европски прашања. Тековно следење 
на реформите во државната администрација и доследно спроведување на позитивните 
прописи на Република Македонија во насока на поефикасно и поефективно работење 
на Секретаријатот за европски прашања, а со цел обезбедување солидна логистичка и 
административна поддршка на другите сектори во Секретаријатот кои посветено работат 
на спроведување на активностите за надминување на предизвиците и на исполнување на 
нашата стратешка цел ‒ влез во ЕУ. 

Даут Хајрулахи
раководител на Секторот за информатичка и комуникациска технологија

Со поддршката што му ја дава на СЕП, Секторот 
за ИКТ директно влијае во зголемувањето на 
функционалноста и ефикасноста на СЕП, а исто 
така дава придонес за полесно пристапување 
до информациите во врска со работата и 
ангажирањето на СЕП до јавноста.
Нашата работа ја сфаќаме многу сериозно, 
бидејќи со нашето ангажирање помагаме за 
ефикасното работење на секретаријатот, а со тоа 
и на самиот процес.
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Марија Грубовиќ
раководител на Одделението за стратешко планирање, градење на политики и 
мониторинг и техничко спроведување на ЕУ-проекти

Годинава настојувавме да придонесеме кон 
спроведувањето на предвидените активности 
и мерки согласно утврдените стратешки 
приоритети на СЕП, како и да обезбедиме 
разбирање и поддршка за нашите напори во 
остварувањето на стратешката цел на нашата 
држава – членство во Европската унија. 
Процесот на пристапување во Европската 
унија не е само за СЕП, туку е за сите 
граѓани на Република Македонија. Затоа, 
продолжувањето на реформските процеси, 
темелните политички и економски реформи и долгорочните напори за создавање 
европско демократско општество остануваат клучни приоритети и во наредниот период.

Елизабетa Буова
раководител на Центарот за обука на СЕП 

2014 година беше интересна година за 
Центарот за обука на СЕП, особено во 
смисла на предизвиците и модалитетите на 
јакнење на капацитетите. Секако, оваа година 
беше одбележана со успешна соработка со 
донаторите и со соработката со македонските 
институции како на централно, така и на 
локално ниво. Еден од основните елементи 
и столбови на целиот реформски процес 
за европска интеграција е токму човечкиот 
капитал во државните служби, кој е главен 

двигател на процесот. Оттаму, за сето ова време, а уште повеќе во 2015 година и во годините 
што доаѓаат, приоритет за Центарот ќе биде нашата натамошна работа на јакнење на 
административните капацитети, а со тоа и на самите институционални капацитети, 
притоа обезбедувајќи различни облици и форуми за обука, едукација, информирање и 
размена на искуства. 

 

 ▶ С Е кТ Ор зА И Н Т Е Г рА Ц И И

 ▶ С Е кТ Ор зА ОД НО С И С О ј А в НО С Т

 ▶ С Е кТ Ор зА кО ОрД И Н А Ц И ј А Н А Е в р ОпС к И Ф ОН ДОв И И Д р У ГА С Т рА НС к А  
 пОМ Ош
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 ▶ С Е кТ Ор зА пОД ГО Т Ов к А Н А Н А Ц ИОН А Л Н АТА в Е р зИ ј А Н А  
 п рА в О Т О Н А Е в р ОпС к АТА У Н И ј А

 ▶ С Е кТ Ор зА ФИ Н А НС И И

 ▶ С Е кТ Ор зА Оп ш Т И И п рА в Н И рА Б О Т И

 ▶ С Е кТ Ор зА И НФ ОрМ АТ И ч к А И кОМ У Н И к А Ц ИС к А Т Е Х НОЛОГ И ј А

 ▶ ј А к Н Е њЕ Н А к А п А Ц И Т Е Т И Т Е ( T E A M BU I L DI NG )
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 ▶ А кТ И в НО С Т И Н А С Е п в О ДОМ Е НО Т 
Н А И Н Т Е Г рА Ц И ј АТА Н А р Е п У Б Л И к А 

М А к Е ДОН И ј А в О Е в р ОпС к АТА У Н И ј А

 ▶ ј А к Н Е њЕ Н А к А п А Ц И Т Е Т И Т Е ( T E A M BU I L DI NG )
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прОЦЕС НА ЕврОпСкА ИНТЕГрАЦИјА

НАСТАНИ шТО јА ОДБЕЛЕЖАА 2014 ГОДИНА

Спогодба за стабилизација и асоцијација – ССА

На 1.4.2014 година ја 
одбележавме 10-годишнината 
од примената на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација 
(ССА) и 13-годишнината 
од примената на Времената 
спогодба за трговија и трговски 
прашања. Склучувањето на 
Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација е од исклучително 
значење за развојот на 
односите помеѓу Република 
Македонија и Европската 

унија. Во договорните односи помеѓу двете страни се внесе нов квалитет, компонентата 
асоцијација, која опфаќа елементи на повисок степен на афилијација и заедништво. 
Склучувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација имаше големо политичко 
значење бидејќи на Република Македонија ў се даде статус на потенцијален кандидат, 
што отвора можност за идно пристапување кон Европската унија.
Спогодбата ја постави десетгодишната временска рамка за пристапни подготовки. 
Спроведувањето на одредбите од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, исто 
така, придонесе за унапредување на политичката, економската и институционалната 
стабилизација на Република Македонија, особено преку развојот на граѓанското  
општество и демократизацијата, јакнењето на институциите, реформата на јавната 
администрација, зајакнатата трговска и економска соработка, јакнењето на националната 
и регионалната безбедност. Континуирани напори се вложуваат и во однос на 
воспоставувањето на неопходните механизми во областа на правдата и внатрешните 
работи. Во изминатите години, Република Македонија одржува беспрекорно досие на 
имплементација. Во 2008 година, Европската комисија констатира дека „Република 
Македонија ги исполнува сите обврски предвидени со првата фаза на имплементација, 
дадени во Глава V“. Како резултат на тоа, Европската комисија во 2009 година достави 
предлог до Советот на Европската унија за премин на Република Македонија во втората 
фаза на асоцијацијата. Придобивките од влезот во втората фаза ССА ќе бидат особено 
видливи во следните области: Основање компании, Давање услуги, Слободно движење на 
капитал и за натамошно усогласување на националното законодавство со правото на ЕУ. 
По повод овој јубилеј, Секретаријатот за европски прашања подготви Монографија која 
беше презентирана пред домашната јавност, како и пред претставници на европските 
институции во Брисел. Проектот го поддржа Националниот демократски институт 
(НДИ).

Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НпАА)

Националната програма за 
усвојување на правото на ЕУ 
(НПАА) како клучен сеопфатен и 
стратешки документ ја дефинира 
динамиката на усвојувањето на 
правото на ЕУ, стратегиските 
насоки, политиките, реформите, 
структурите, ресурсите и 
роковите што треба да се 
реализираат со цел Република 
Македонија да ги исполни условите за членство за Европската унија.
Во насока на подобро запознавање на надлежните директорати на Европската комисија 
(ЕК) за плановите на нашата земја поврзани со процесот на европска интеграција, 
во јули 2014 година во Брисел се одржа средба на која се презентирашењ ревизија на 
НПАА за 2014 година. Присутните се запознаа со клучните напори за реформите и 
краткорочните приоритети, целите на ревизијата на НПАА за 2014 година, како и за 
процесот на планирање на НПАА, нејзината имплементација и следните чекори, како 
што се натамошното усогласување на законодавството, дистрибуцијата на финансиските 
и човечките ресурси и употребата на финансиските средства на ИПА. 
Се одржуваа редовни седници на Работниот комитет за европска интеграција и неговиот 
Поткомитет како механизми за следење на степенот на реализација на НПАА, при што 
се одржаа вкупно 12 седници.
Покрај тоа, согласно веќе воспоставената практика, започна деветтиот циклус на ревизија 
на НПАА за 2015 година за адресирање на препораките од овогодишниот Извештај, со 
интензивна вклученост на претставници од сите релевантни државни институции. За 
првпат оваа година, претставниците на граѓанскиот сектор имаа можност да достават 
свои предлози за адресирање на препораките од Извештајот уште во фазата на подготовка 
на НПАА за 2015 година. 
Во текот на 2014 година продолжија континуираните активности за градење на 
капацитетите на работните групи на НПАА, особено во однос на надгледување на 
аналитичките вештини. Обуките се реализираа со поддршка од нашите партнери од 
земјите-членки на ЕУ. Во рамките на воспоставената соработка со ГИЗ се одржаа повеќе 
работилници за подобрување на квалитетот на стилот на пишување и известување на 
клучните стратешки документи. Додека, пак, во рамките на меморандумот за соработка 
со Република Унгарија и заедничката програма наречена „Идни партнери во ЕУ“, беа 
спроведени специјални обуки со цел зајакнување на истражувачките и аналитички 
капацитети на вработените во државните институции во Република Македонија. Овој 
проект беше реализиран со поддршка на Националниот демократски институт.
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посета Б2

На почетокот од октомври 2014 година, 
непосредно пред објавувањето на 
годинешниот Извештај за напредокот 
на Република Македонија, делегација на 
Генералниот директорат за проширување 
на Европската комисија, предводена од 
господин Дејвид Кулен, одржа средба 
со тимот на Секретаријатот за европски 
прашања кој го координира процесот на 
европска интеграција предводен од заменик-
претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања, 

д-р Фатмир Бесими. Ова беше прва посета од ваков вид која се реализирала со некоја од 
земјите-аспиранти за членство во ЕУ.
Средбата претставуваше одлична можност за координаторите од Секретаријатот за 
европски прашања да остварат директна и непосредна комуникација со нивните колеги 
од Директоратот за проширување. За време на средбата се дискутираше за клучните 
приоритети на Македонија во процесот на европска интеграција, како и за механизмите 
за понатамошно унапредување на меѓусебната соработка со цел да се обезбеди квалитетно 
следење на реформските процеси во земјата.

ЕУ-мисија на Македонија во Брисел 

Мисијата работеше континуирано на 
зајакнување на позицијата и подобрување 
на перцепцијата за Република Македонија 
во Брисел, како и на унапредување 
на ефикасноста во координацијата 
и соработката со институциите на 
Европската унија и со претставниците 
на земјите-членки при ЕУ. Поконкретно, 
преку мисијата во Брисел, СЕП придонесе 
за подготовка, организација и следење 
на 10-тиот циклус на поткомитети на 
ССА, редовно следење на работата на 
институциите на ЕУ и активно учество во 
работните тела на ЕУ со цел обезбедување потребни информации за сите промени на 
ниво на Европската унија и земјите-членки и соодветно презентирање на реформските 
текови во РМ. Исто така, изготвени беа низа детални анализи за новата институционална 
структура на ЕУ воспоставена во 2014 година, вклучително новиот Европски парламент 
и новиот состав на Европската комисија, а беа организирани и многубројни настани од 
кои ги истакнуваме оние за презентацијата на НПАА за 2014 година пред голем број 
претставници на ЕК и промовирањето на Монографијата за 10-годишното спроведување 
на ССА во Брисел. Во рамките на редовните активности беа организирани повеќе посети 
од страна на ЗПВРМ Бесими и другите членови на ВРМ во институциите на ЕУ, како и 
настапи во влијателни think tanks.

Меморандум со универзитети

Во насока на обезбедување 
поголема вклученост во процесот 
на пристапување во ЕУ, за 
првпат оваа година се потпиша 
меморандум за соработка со 
повеќе универзитети со цел 
продлабочување на соработката 
и изработка на заеднички 
проекти за истражување, 
дебати, предавања и заедничко 
аплицирање за нивно 
финансирање во земјата и во 
странство.

Соработка со граѓанскиот сектор 

Секретаријатот за европски 
прашања изминатата година 
работеше на унапредување на 
соработката со граѓанскиот 
сектор во насока на градење 
меѓусебна доверба и развивање 
партнерски однос. Тоа беше 
забележано во последниот 
Извештај за напредокот на 
Република Македонија од страна 
на Европската комисија, каде 
што стои дека „Секретаријатот 
за европски прашања презеде 
чекори за подобрување на 
консултацијата и координацијата со граѓанските организации“.
Во 2014 година, граѓанските организации беа вклучени во процесите на информирање, 
консултирање и креирање политики на СЕП преку: одржување презентација на НПАА-
ревизијата за 2014 година, одржување засебна јавна дискусија за Извештајот од Европската 
комисија за напредокот на Република Македонија за 2014 година, повик за доставување 
предлози за надминување на укажувањата дадени во Извештајот за 2014 година, при 
што осумнаесет организации се одзваа на повикот со свои предлози. Изминатата 
година, граѓанскиот сектор беше дел од низа јавни настани чијшто организатор беше 
Секретаријатот за европски прашања.
Во доменот на ЕУ/ИПА-фондовите, граѓанските организации беа вклучени во процесите 
на планирање, програмирање и следење на спроведувањето на фондовите. 
Националниот стратешки документ беше презентиран пред широката јавност.
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СЕкрЕТАрИјАТ НА НАЦИОНАЛЕН ИпА-кООрДИНАТОр (СЕкрЕТАрИјАТ НА 
НИпАк)

Изминатата 2014 година беше интензивна и значајна во делот на програмската и 
стратешката координација на користењето и програмирањето на помошта на ЕУ во 
Република Македонија. Овој процес е координиран од Секретаријатот за европски 
прашања, поточно од Секторот за координација на фондови на ЕУ и друга странска 
помош, кој ја има улогата на  НИПАК Секретаријат.
2014 беше година во која се заокружи претходниот програмски циклус на Инструментот 
за претпристапна помош ИПА ‒ односно програмскиот период 2007‒2013 година, а 
воедно веќе се започна со оперативно програмирање на новиот програмски циклус на 
ИПА ‒ 2014‒2020 година (таканаречен ИПА-2). Главниот акцент во однос на работата на 
НИПАК Секретарјатот беа токму подготовките за започнување со ИПА 2, односно со 
програмирање. Ова претставуваше многу  комплексна и обемна работа на меѓусекторска 
и меѓуресорска консултација на повеќе нивоа, во соработка со Делегацијата на ЕУ во 
Македонија.

Во однос на заокружувањето на ИПА 1, особено е важно да се истакне дека Република 
Македонија во овој прв програмски период 2007‒2013 година вложи значително многу 
ресурси, време и напори во самото создавање функционален, сложен децентрализиран 
систем на управување со фондовите на ИПА. Обемот на овие „системски инвестиции“ 
донекаде се одрази и на одредена ограниченост на достапни ресурси за самата апсорпција 
на средствата. Во таа смисла, во претстојниот период 2014‒2020 година,  НИПАК 
Секретаријатот очекува македонските ИПА оперативни структури  да прикажат поголем 
процент на апсорпција, како и повисок квалитет на интервенции, пред сe, токму поради 
фактот што најтешкиот период (периодот на системско изградување на потребните 
институции/капацитети за самото управување со овие фондови на ЕУ) е веќе зад нас. 
Исто така, имаме определени, би се рекло значителни искуства и знаења за тоа како е 
најдобро да се материјализираат и да се реализираат овие средства во нашето секојдневие. 
Одговорностите на НИПАК Секретаријатот се протегаат на подрачјата не само на 
програмирање, туку еднакво и на следење и на евалуација на програмското ниво од каде 
што на редовна основа се црпат информации за подобрување на спроведувањето, но и 
подобрување, во крајна линија, и на програмирањето. Конечно, редовното комуницирање 
со сите останати фактори во структурите на ДИС овозможува да се подобри културата 
на работење, способноста да се работи во стриктно дефинирани правила, рокови и 
принципи, како и да се зголеми свесноста за одговорноста на секој поединец во овој 
систем.
Како симболично заокружување на периодот ИПА-1, во текот на ноември -декември 
2014 година беа потпишани и трите Спогодби за финансирање од ИПА 2007-2013.

ИпА прОЕкТИ вО 2014 ГОДИНА

Иновативни образовни програми за зајакнување на ресурсите на животната 
средина во прекуграничниот регион пелагонија/Флорина – зОО Иноватива

Цел на проектот: Придонес во 
зајакнувањето на природните ресурси 
во прекуграничниот регион Пелагонија/
Лерин преку воведување иновативни 
едукативни програми, јакнење на 
капацитетите за управување со 
биодиверзитетот кај засегнатите страни 
во регионот, изградба на инфраструктура 
во ЗОО ‒ Битола за поддршка на 
институционалните капацитети за 
заштита на животната средина и 
спроведување кампања за подигнување на 

свеста кај жителите на регионот преку развивање дигитален медиумски пакет. Проектот 
предвидува и реконструкција на зоолошката градина во Битола преку изградба и 
подобрување на живеалиштата на животните. 
Вкупен буџет: 600.000 евра (средства од ИПА и средства од буџетот на Р. Македонија)

Алтернативен туризам во Дебар

Цел на проектот: Подобрување на 
инфраструктурата во близина на брегот на 
Дебарското Езеро преку изградба на пешачка 
патека со тротоари околу езерото, со што ќе 
се придонесе за привлекување поголем број 
посетители како од земјата така и од странство. 
Исто така, во рамките на проектот ќе бидат 
ангажирани туристички водичи кои ќе бидат на 
располагање за промоција на туристичката понуда 
на Дебар.
Вкупен буџет: 238.320,00 € (средства од ИПА и 
средства од буџетот на Р. Македонија)

Алтернативни услуги за предучилишна возраст – Нега во 
раното детство

Цел на проектот: Обезбедување алтернативни активности за деца 
од предучилишна возраст и социјална помош за ранливи категории 
деца и семејства во подрачјата на Солун и Серез во Грција, и Битола.
Проектот опфаќа зајакнување на ресурсите за давање алтернативни 
образовни услуги за време на раното детство за маргинализираните 
деца од предучилишна возраст во руралните и во изолираните 
области.
Вкупен буџет: 500.000 евра (средства од ИПА и средства од 
буџетот на Р. Македонија)
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јакнење на административните капацитети на регулаторните тела за 
телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални 
повеќенаменски услуги

Цел на проектот: Ефикасна регулација на новите 
дигитални повеќенаменски услуги со цел да се 
обезбеди подобар развој, а наедно и заштита на 
корисниците.
Вкупен буџет: 900.000 евра (средства од ИПА и 
средства од буџетот на Р. Македонија)

рехабилитација и надградба на железничката 
станица во Скопје според најдобрите практики на ЕУ

Цел на проектот: Рехабилитација и осовременување 
на железничката станица во 
Скопје согласно најдобрите 
искуства на Европската унија, 
вклучувајќи подобрување на 
пристапноста на патниците, 
патниците со посебни 
потреби, како и подобрување 
на сигурноста и безбедноста 
преку модернизација на 

системите за сигнализација и информирање, со цел да одговори 
на барањата и потребите на патниците, вклучувајќи ги и 
патниците со посебни потреби.
Вкупен буџет: 2.215.739,87 евра (средства од ИПА и средства 
од буџетот на Р. Македонија)

развој на интегрирани туристички производи за одржлив економски развој во 
регионот на корча и на Гостивар

Цел на проектот: Зголемување на економскиот 
развој преку креирање капацитети за туристички 
развој со инвестирање во човечки ресурси, 
мали инфраструктурни зафати и интегрирано 
учество на сите туристички субјекти. Проектот 
вклучува анализа на потребите на туристичкиот 
сектор во Гостивар, подготовка на дата база на 
туристички организации која ќе им послужи 
како практика на учениците од туристичкото 
училиште, оспособување на планинарските 
патеки, професионална обука за 10 планинарски водичи, публикација на брошура која 
ќе ја содржи туристичката понуда на Општина Гостивар и на Општина Корча.
Вкупен буџет: 244.698,87 € (средства од ИПА и средства од буџетот на Р. Македонија)

рехабилитација и проширување на канализациската мрежа во прилеп

Цел на проектот: Одржување и подобрување на 
квалитетот на инфраструктурата за отпадни води, 
со што се обезбедува централизирано собирање 
на отпадните води за најмалку 90% од населението 
во Прилеп. Преку проектот ќе се изврши замена 
на старата канализациска мрежа, со што ќе се 
намали ризикот од поплави и ќе се придонесе кон 
заштита на животната средина преку намалување 
на загадувањето на водните резервоари.

Вкупен буџет: 6,3 милиони евра (средства од ИПА и средства од буџетот на Р. 
Македонија)

поддршка на жените од малцинските групи зафатени 
од конфликт ‒ грант Договор (Струга)

Цел на проектот: Да се подобри вработувањето на жените 
зафатени од конфликт (етнички Албанки, Ромки, Македонки 
и други). Општата цел на овој проект е да се поддржи 
пристапот на пазарот на труд за жените кои се зафатени од 
конфликтот.
Вкупен буџет: 261,680.00 евра (средства од ИПА и средства од буџетот на Р. Македонија)

Акција на жените за креирање театарски центар (Тетово)

Цел на проектот: Зголемување на ангажирањето на жената во полето на уметноста и 
размена на искуства и практики за интеркултурна соработка. Исто така, ќе придонесе 
за подобрување на стратегијата на јавната администрација и културните организации, 
за подобрување на професионалните вештини и знаења на артистите во театарот и 
копродукција која ќе вклучи артисти од Албанија, Македонија и од Италија.
Вкупен буџет: 80.000,00 € (средства од ИПА и средства од буџетот на Р. Македонија)

промовирање енергетска ефикасност на згради и заштита на животната 
средина (PEEBPE) (Средното училиште „Цар Самоил“ во ресен)

Цел на проектот: Стимулирање на локалните 
општества и власти за големиот потенцијал кој го 
имаат јавните и корпоративни згради за намалување 
на потрошувачката на енергија. Наредната цел е 
да се предложат сите можни интервенции на овие 
згради со цел да се намали нивната потрошувачка 
на енергија и да се покрие значителен дел од нивната 
потрошувачка со еколошки и обновливи технологии 
за добивање енергија.
Проектот за училиштето „Цар Самоил“ во Ресен 
предвидува реконструкција со цел постигнување 

енергетска ефикасност на објектот.
Вкупен буџет: 700.000 евра (средства од ИПА и средства од буџетот на Р. Македонија)
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 ▶ Е Л Е кТ р ОНС к И БИ Л Т Е Н И Н А С Е п

Во Брисел се одржа дводневниот Самит на Европскиот совет, на кој лидерите на земјите-членки на 
Унијата ги дискутираа предизвиците на Европската унија, како што се проширувањето и економскиот 
развој. На самитот се потврди фактот дека проширувањето останува клучна цел за Европската унија, 
која придонесува за зачувување и унапредување на заемните придобивки како мирот, безбедноста и 
економскиот развој. Советот на Европската унија изрази задоволство што европската агенда останува 
стратешки приоритет за Република Македонија и се согласува со проценката на Комисијата дека земјата 
има високо ниво на усогласување на законодавството со правото на ЕУ и задоволително ги исполнува 
политичките критериуми. 
19 декември 2014 

Средба Бесими – Могерини во Брисел 

Вицепремиерот Фатмир Бесими оствари средба со 
високиот претставник на Унијата за надворешни 
работи и безбедносна политика и заменик-
претседател на Европската комисија, Федерика 
Могерини. На средбата, Бесими потенцираше дека 
Владата напорно работи на спроведувањето на 
зацртаните реформи, а во однос на последниот 
Извештај на Европската комисија, тој рече дека го 
смета за објективен. Препораката за започнување 
на преговорите за членство во ЕУ е од клучна 
важност за Република Македонија - додаде Бесими. 
Меѓу другото, ја информираше и за последните 
активности на Владата во насока на подобрување на 
состојбите во приоритетните области, вклучително 

и во регионален контекст. Наедно, Бесими ја искористи можноста да ѝ честита на Могерини за новата 
функција и да ѝ посака успешна работа за време на нејзиниот мандат. 
11 декември 2014 година

Одржан СамитОт на  
ЕврОпСкиОт СОвЕт

Билтен Декември 2014
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Хан: Политичко единство и развој за забрзување на ЕУ-интеграциите 

Заменик-претседателот на Владата задолжен за 
европски прашања, Фатмир Бесими, во Брисел 
оствари средба со членот на Европската комисија, 
одговорен за соседска политика и преговори 
за проширување, Јоханес Хан. На средбата, 
акцентот беше ставен на напорите на Владата 
за спроведување на реформите од европската 
агенда. Се разговараше и за Нацрт-акцискиот 
план на Владата за реализација на приоритетите 
од клучните области врз основа на наодите во 
Извештајот за напредокот. Еврокомесарот Хан, на 
состанокот потенцира дека политичкото единство 
и економскиот развој се од големо значење 

за забрзување на процесот на ЕУ-интеграциите: “Само преку посветено работење, отвореност и 
партнерство, Македонија и другите земји од Западен Балкан ќе успеат да ги надминат предизвиците и 
да станат полноправни членки на Европската унија”, изјави Хан. 4 декември 2014 година

Вицепремиерот Бесими во посета на Франција

Заменик-претседателот на Владата задолжен за 
европски прашања, д-р Фатмир Бесими, оствари 
средба со министерот за европски прашања на 
Република Франција, г. Харлем Дезир. На средбата 
беше истакнато дека со досегашните спроведени 
реформи, Македонија веќе е подготвена за 
започнување на преговорите за членство во 
Европската унија, па затоа поддршката на 
Франција во претстојниот декемвриски самит на 
Европскиот совет би била добредојдена, имајќи 
предвид дека Франција е една од земјите-членки 
на ЕУ која ја поддржува интеграцијата на земјите 
од Западен Балкан.  2 декември 2014 година

Средба Бесими ‒ Лајчак
За време на официјалната посета на Словачка, 
вицепремиерот Бесими оствари средба со 
заменик-претседателот на Владата на Република 
Словачка и министер за надворешни работи 
и европски прашања, г. Мирослав Лајчак. Во 
центарот на вниманието беа добрите билатерални 
односи меѓу двете земји и можностите за нивно 
понатамошно продлабочување. Вицепремиерот 
Бесими потенцира дека подготвеноста на 
Европската комисија за продолжување со 
Пристапниот дијалог на високо ниво (ПДВН) е 
од голема важност за Македонија. Тој подвлече 
дека Владата е подготвена да ги одреди следните 
приоритети во оваа насока, со цел одржување на позитивниот моментум и динамиката на реформите 
во насока на приближување на земјата кон ЕУ.  10 декември 2014 година

Средба на Бесими со Иво Вајгл, известувач на ЕП за Македонија

На средбата со новиот известувач за Република Македонија 
во Европскиот парламент, Иво Вајгл, вицепремиерот Фатмир 
Бесими му честита за новата функција и му се заблагодари 
за поддршката која Македонија ја добива во континуитет од 
Европскиот парламент околу реформите и европската агенда, 
како и за поддршката на процесот за отпочнување преговори 
за членство во ЕУ. На средбата, двајцата соговорници 
истакнаа дека соработката помеѓу Република Македонија и 
Европскиот парламент ќе продолжи со силно темпо и силна 
динамика, и со заеднички пристап и заедничка поддршка во 
понатамошното подобрување на состојбите и реализацијата 
на реформите во секоја општествена сфера. 5 декември 2014 година 

Поддршка од ГИЗ за Секретаријатот за европски прашања

Во Секретаријатот за европски прашања (СЕП), вице-
премиерот Фатмир Бесими и директорот на Германско-
то друштво за интернационална соработка (ГИЗ), г. Џејмс  
Макбет Форбес, го потпишаа Договорот за имплементација 
на македонско-германската билатерална соработка, проект 
кој веќе една година го поддржува Секретаријатот во коорди-
нирањето на реформскиот процес. Проектот е во износ од 1 
милион евра и неговата главна цел е зајакнување на коорди-
нативната улога на СЕП во спроведувањето на реформите 
преку надлежните министерства.
17 декември 2014 година

Јакнење на капацитетите (team building) на Секретаријатот за европски 
прашања
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Вести од ЕУ
• ЕУ листа на задачи за 2015 година : Даноци, економска интеграција, ГМО 

• Парламентот го одобри буџетот на ЕУ за 2014 и 2015 година 

• Нови правила за означување на храната почнуваат да се применуваат ширум ЕУ 

• Човекови права за сите - 365 дена во годината 

• Детали за прогласувањето на 2015 година како Европска година за развој 

• Полјакот Туск на чело на ЕУ 

• Нова ера за политиките на ЕУ за правда и внатрешни работи 

• Нов Почеток: План за работа на Европската комисија кој ќе придонесе за креирање на    
нови работни места раст и инвестиции 

• Првите три програми за рурален развој добија зелено светло 

• Емили О‘Рајли реизбрана за европски омбудсман 

• Два големи предизвика за Европа:Инвестициите и источното соседство 

Дали знаете дека...?
• Турција ќе претседава со Г-20 во 2015 година и ќе биде домаќин на десеттото издание 

на Самитот на лидери на Г-20 

• ЕУ е трета по големина членка на Г-20 во однос на население, по Кина и Индија. 

• Европа е најголемиот донатор на помош за развој во светот. 

Позначајни меѓународни датуми
• 27 јануари - Меѓународен ден на сеќавање на жртвите на холокаустот

Состанок на  мешовитиот парламентарен 
комитет помеѓу  македонија и ЕУ

Во Стразбур, Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Фатмир Бесими 
изјави дека политиката за проширување е од клучно значење како за Република Македонија така 
и за Европска Унија. Процесот на обединување на европскиот континент нема да биде завршен се 
додека не се интегрираат и земјите од Западен Балкан. При тоа, Бесими ги информираше членовите 
на мешовитиот парламентарен комитет за реформите кои се спроведуваат во земјата, степенот на 
реализација на Агендата на ЕУ и конкретните постигнати резултати.

Во седиштето на Европскиот парламент Бесими меѓу другото оствари средби со Генералниот секретар 
на Советот на Европа, Торборн Јагланд, европратеникот и известувач за Република Макеоднија Иво 
Вајгл и други пратеници од Европскиот парламент на кои потенцираше дека Република Македонија е 
земја која најдолго во регионот ја спроведува европската агенда и дека според постигнатите резултати 
Македонија веќе е спремна за започнување на преговорите за членство во ЕУ.

26-27 ноември 2014 година  

Билтен Ноември 2014
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ИПА 2 пред Комисијата за европски прашања во Собранието на 
Република Македонија

Инструментот за претпристапна помош 2014-
2020 или познат како ИПА 2, е цврст доказ за 
партнерството и силната поддршка која Република 
Македонија ја добива од страна на Европската 
Унија - истакна Бесими. 

Со овој инструмент на Република Македонија ќе 
и бидат на располагање вкупно 664,2 милиони 
евра за реализација на конкретни и стратешки 
приоритети од повеќе области меѓу кои демократија 
и владеење, владеење на правото и човекови права, 
животна средина и климатски акции, транспорт, 
конкурентност и иновации, образование, вработување и социјални политики, хоризонтални механизми 
за меѓу-институционална соработка, земјоделство и рурален развој. 

17 ноември 2014 година

Бесими: Во ЕУ Агендата не се работи за тоа дали сме лево или десно 
политички ориентирани туку дали работиме во насока на нашата 
европска иднина или се враќаме назад

Во Собранието на Република Македонија, Заменик 
претседателот на Владата задолжен за eвропски 
прашања, д-р Фатмир Бесими, пред членовите на 
Комисијата за европски прашања и претставниците 
на меѓународната заедница, ги презентираше 
постигнатите резултати и степенот на реализација 
на Националната програма за усвојување на 
правото на Европската Унија - НПАА, ревизија 2014 
за трет квартал.

“Претстојниот период е многу значаен за процесот на 
европската интеграција на Република Македонија, 
особено од аспект на адресирање на клучните препораки во приоритетните области од Извештајот 
на Европската комисија за напредокот на земјата. Во таа насока започна ревизијата на Националната 
програма за усвојување на правото на Европската Унија - НПАА, ревизија 2015 година која ќе ги 
дефинира краткорочните и среднорочните активности кои ќе се базираат на препораките од Извештајот 
на Европската Комисија. Ревизијата се очекува да се заврши и усвои до крајот на годината.” - изјави 
Бесими. 12 ноември 2014 година

Извештајот од Европската комисија пред Стопанските комори

Главна тема на дискусијата беше Извештајот на 
Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија во 2014 година и Стратегијата за 
проширување со акцент на економските критериуми.

Со цел подобра информираност и искористување 
на средствата од Европските инструменти 
за финансиска поддршка, на иницијатива на 
Секретаријатот за европски прашања беше 
договорено одржување на јавни презентации и 
работилници во соработка со надлежните државни 
институции, претставници на Делегацијата на 
Европската Унија во Скопје како и претставници од 
стопанските комори.  20 ноември 2014 година

Европската Унија во Македонија - Кафе пауза со Италијанската 
амбасада

Во просториите на МК-ЕУ Инфо центарот, Секретаријатот за европски прашања во соработка со 
Италијанската амбасада го одржаа првиот од серијата настани во рамки на проектот, “Европската Унија 
во Македонија - Кафе пауза со Италијанската амбасада”.

Основната цел на настанот е приближување на вредностите на ЕУ и нејзините земји членки до 
граѓаните на Република Македонија, вклучување на младите во промовирањето на вредностите на ЕУ, 
можноста на секој граѓанин за вклучување како и поблиска неформална соработка со претставниците 
на медиумите.

06 ноември 2014 година

Остварени средби со Амбасадорите на Кралството Шпанија и 
Кралството Норвешка

На средбите се разговараше за процесот на европска интеграција на Република Македонија, клучните 
постигнувања и предизвици со кои се соочува земјата нотирани во октомврискиот Извештај на 
Европската комисија, за активностите кои се превземаат во насока на  постигнување на дополнителен 
напредок до декемврискиот состанок на Советот на ЕУ.  

Бесими со новиот амбасадор на Кралството Шпанија, Н.Е 
Рамон Абароа Каранза

Бесими со амбасадорот на Кралството Норвешка, Н.Е Нилс 
Рагнар Камсвог
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Бесими на Работен состанок за инклузија на Роми и Роми бегалци
“Република Македонија следејќи го политичкиот курс зацртан од Европската Унија, континуирано се 
придружува кон земјите кои покажуваат подготвеност за спроведување на принципот на активна заштита 
на правата на Ромите, не само како морална обврска за државата, туку и за спроведување на законски 
регулираната должност за грижа за оваа заедница... Во регионални рамки Македонија значително го 
има подигнато нивото на третирање на малцинствата во целост.” - истакна потпретседателот на Владата 
на Република Македонија д-р Фатмир Бесими. 

Меѓу другото, тој го нагласи особениот стремеж и заложба на Владата на Република Македонија 
преку буџетот како и преку ЕУ/ИПА фондовите да придонесе кон реализирање на приоритетите кои 
произлегуваат од Декадата на Ромите.

13 ноември 2014 година 

Поддршка од Германското друштво за интернационална соработка 
(GIZ) за македонскиот евроинтегративен процес
 

Одржана работилница во Охрид за усвојување на 
НПАА ревизија 2015 година

Националната програма за усвојување на правото 
на Европската Унија за 2015 година, која треба да 
се усвои до крајот на годинава, ќе ја дефинира 
стратегијата на македонскиот евроинтегративен 
процес. Повеќе од сто експерти од државната 
администрација беа вклучени во креирањето 
на НПАА ревизија 2015 година. Михаел Самец 
(GIZ) истакна дека меѓународните експерти 
биле импресионирани од европскиот дух на 
учесниците,нивната професионалност и високиот 
квалитет на изработените документи кои се дел од 
НПАА.

26-28 ноември

 

Подготовка на национална верзија на acquis, 
остварена соработка помеѓу Република 
Македонија и Косово

Подготовката на национална верзија на acquis 
претставува битен чекор во македонскиот 
евроинтегративен процес. Зајакнувањето на 
капацитетите на вработените кои работат во овој 
домен се врши преку македонско-германската 
билатерална соработка, во рамки на проект 
имплементиран од ГИЗ. 

Претставници од Министерството за европска 
интеграција на Косово беа во работна посета 
на СЕП со цел размена на искуство и практитки 
на работење во делот на подготовката на 
националната верзија на acquis.

Спроведена ТАЕКС- мисија во Скопје
Секретаријатот за европски прашања беше домаќин на мисија 
од ТАЕКС секторот на Европската Комисија предводен од г-ѓа 
Кјара Пелино, одговорна за Македонија. Пелино за време на 
посетата оствари средби со  Националното контакт лице за 
ТАЕКС, локалните контакт лица во институциите на Република 
Македонија како и претставникот на Европската Делегација 
во Скопје.Главна тема беше досегашното искористување на 
ТАЕКС фондовите од страна на Република Македонија како и 
за планираните потреби за следната година.

24 ноември 2014

 

Вести од ЕУ
• Папата Францис во Европскиот Парламент испрати порака “до сите граѓани на Европа”

• Инвестициски план од 315 милијарди евра за пораст на економијата на ЕУ

• Неплатените сметки ги прекинаа разговорите за буџетот на ЕУ

• Јункер ги дефинира 10 те приоритети за ЕУ: Бара меѓуинституционална поддршка

• Три децении од набљудувачките мисии на Европскиот парламент

• ЕП ја ратификуваше спогодбата за асоцијација со Молдавија 

• Предложени нови правила со кои ќе се стави крај на банкротирањето на големите банки

• Нема повеќе пастични кеси кои ќе ја загадуваат нашата животна средина

Дали сте знаеле дека...?
• Во јули 2010 година, Генералното собрание на Обединетите Нации го создаде ентитетот 

Жените на ОН за родова рамноправност и зајакнување на жените. 

• Во Европа 23 милиони мали претпријатија (МСП) претставуваат 99% од вкупнниот
број претпријатија во Европа , обезбедуваат 67% од работните места и создадаваат 85% од   
сите нови работни места.

• Со удел од 16,5% во вкупниот светски увоз-извоз Европската Унија претставува најголем 

• светски трговец.

• Иако наелението на ЕУ претставува само 7 % од светското население, трговијата на ЕУ со   
 остатокот на светот претставува околу 20 %од светскиот извоз и увоз.

Позначајни меѓународни датуми
• 1 Декември - Светски ден на сидата 

• 3 Декември - Меѓународен ден на лицата со хендикеп 

• 5 Декември - Меѓународен ден на волонтерите 

• 10 Декември - Ден на човекови права 

• 18 Декември - Меѓународен ден на мигрантите 
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Одржани низа јавни дискусии по повод извештајот на Европската 
комисија за напредокот на република македонија 

По повод добивањето на Извештајот на 
Европската комисија за напредокот на Република 
Македонија во 2014 година, Секретаријатот за 
европски прашања во насока на постигнување 
што поголема транспарентност и инклузивност 
на процесот, во соработка со другите државни 
институции што се носители на одредени 
области, организира серија консултации, средби 
и дискусии со граѓанскиот сектор, академската 
заедница, претставниците на медиумските 
здруженија и организации и судството. „Мора да 
сме заедно за да ги надминеме предизвиците. 
Само преку партнерски однос можеме да 
имаме напредок“, рече Бесими, упатувајќи повик за активно учество и доставување предлози до 
СЕП за адресирање на наодите од Извештајот на ЕК со што ќе се постигне поголема инклузивност и 
транспарентност во подготвувањето на ревизијата на НПАА. Во насока на презентирање на наодите од 
Извештајот на Европската комисија, вицепремиерот Бесими имаше свое обраќање во Собранието на 
Република Македонија на заедничката седница на Националниот совет за евроинтеграции и на 34-та 
седница на Работниот комитет за европска интеграција ‒ РКЕИ.

Билтен Октомври 2014

Изјави во врска со Извештајот на Европската комисија за напредокот 
на Република Македонија

Д-р Фатмир Бесими, заме-
ник-претседател на Владата 
на Република Македонија за-
должен за европски прашања:

„Важно е што Република Ма-
кедонија и оваа година има 
препорака за започнување на 
преговорите со Европската 
унија, што е битно за ната-
мошната реализација на ре-
формскиот процес. Исто така, 
ова е уште една потврда дека 
проширувањето останува во 
агендата на Европската унија.

Со крајна сериозност ги при-
фативме укажувањата дадени 
во Извештајот од Европската 
комисија и веднаш со макси-
мален ангажман продолживме 
кон ЕУ реформската агенда со 
цел да покажеме напредок во 
наредниот период, бидејќи тоа 
е од интерес на граѓаните“.

г. Аиво Орав, амбасадор на 
Европската унија во Македонија:

„Клучната порака која Европ-
ската комисија ја праќа со Из-
вештајот за напредокот е дека 
сега е моментот. Целиот регион 
се движи многу брзо кон Европа. 
Следната станица е во декем-
ври на Европскиот Совет, така 
што им се обраќам на сите во 
земјата, Владата, опозицијата, 
граѓанското општество, да се 
искористи времето дотогаш за 
да можеме да видиме одреден 
напредок.

Разбираме дека чекањето шест 
години без почеток на прегово-
ри може да биде фрустрирач-
ки. Сепак, ова не може да биде 
изговор да не се спроведуваат 
потребните реформи“.

г. Ернесто Белели, амбасадор на 
Република Италија во Македонија:

„Извештајот на ЕУ за напредокот 
од октомври 2014 година прет-
ставува внимателно определена 
процена за она што Република 
Македонија веќе го сработила во 
процесот на пристапување и ги 
нагласува предизвиците кои сè 
уште стојат за одреден број клуч-
ни прашања. Документот, кој јасно 
го насочува вниманието кон реша-
вање на приоритетните прашања, 
е важнa ’алатка за работа‘, бидејќи 
ѝ помага на македонската влада 
да ги преземе неопходните мерки. 
Исто така, ја потврдува посвете-
носта на Комисијата на ЕУ да про-
должи со активно учество во про-
цесот во иднина. 

Италија цврсто верува дека идни-
ната на сите земји од Западен Бал-
кан е во ЕУ и затоа италијанското 
претседателство со ЕУ го става 
проширувањето како приоритетна 
цел во својата семестарска про-
грама“.
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Промовиран националниот стратешки документ за ИПА II 

Заменик-претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, д-р 
Фатмир Бесими, и амбасадорот на Европската унија, г. Аиво Орав, го промовираа Националниот 
стратешки документ ИПА II за 2014‒2020 година. Исто така, беше потпишана и Спогодбата за 
финансирање за 2013 програмска година во рамките на ИПА I, Програмата за прекугранична соработка 
меѓу Република Македонија и Република Грција.

Со инструментот ИПА 2, на Република Македонија ќе ѝ бидат ставени на располагање вкупно 664,2 
милиони евра (околу 300 евра по жител) за реализација на конкретни и стратешки приоритети од повеќе 
области.

Спогодбата за финансирање за 2013 програмска година во рамките на ИПА I Програмата за 
прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција овозможува користење дополнителни 1,59 милиони 
евра. Македонија и Грција веќе имаат потпишано шест вакви спогодби со кои се финансираат повеќе од 
50 активни проекти со вкупен буџет од 11,4 милиони евра.  

30 октомври 2014 година

Нови програми на Унијата, нови можности за Македонија
 

  

За програмскиот период 2014‒2020 година, граѓаните на Република Македонија можат да учествуваат 
во следните програми на Унијата, како што се: Хоризон 2020, Креативна Европа, КОСМЕ, Еразмус 
плус, Програма за вработување и социјални иновации, Европа за граѓаните, Здравје, Живот плус, 
Царина 2020, Даноци 2020 и други. Во насока на постигнување поголема информираност и учество во 
програмите на Унијата, Секретаријатот за европски прашања организира промотивни настани наменети 
за студентите, универзитетите и другите субјекти кои можат да земат активно учество во нив.

„Светот кој го сакаме во 2030 година“ ‒ Одбележан денот на ОН
По повод Денот на Обединетите нации, вицепремиерот Бесими истакна дека ОН игра битна улога во 
справувањето со најголемите предизвици со кои се соочува целиот свет и наедно пораките кои ги прати 
за очекувањата за 2030 година беа: Македонија во ЕУ! Свет во кој ќе има поголема еднаквост и повеќе 
можности. Свет со поголема солидарност и повеќе љубов. Свет во кој ќе живееме во поголема слобода 
и повеќе мир!  

24 октомври 2014 година 

 

Презентација на Програми на Унијата во соработка со 
групацијата Латанцио и Италијанската амбасада

Презентација на програми на Унијата и стипендии 
Габриела Коневска ‒ Трајковска на УКИМ

Еврокодови за поголема конкурентност на градежните компании
Во Скопје се одржа втората работилница за градење капацитети за изработка на национални анекси 
на еврокодовите во балканскиот регион, во организација на Заедничкиот истражувачки центар на 
Европската комисија.

Македонските градежни компании ќе бидат поконкурентни и со поголеми можности за учество на 
меѓународни проекти по примена на еврокодовите ‒ стандарди од областа на градежништвото во 
Европската унија.

4 ноември 2014 година 

Вести од ЕУ
• Европскиот парламент ја избра новата Европска комисија

• На што ќе работи новиот тим на Јункер

• Усвоен пакетот за проширување за 2014 година

• Низ содржината на Инструментот на претпристапна помош ИПА II 2014‒2020

• Лидерите на ЕУ ги поставија климатските и енергетските цели

• Европската централна банка ја презеде контролата на банкарски супервизор на ЕУ

• Сиромаштија: Комисијата ja усвои литванскaта програма која овозможува да искористат   
77.000.000 евра од Фондот за европска помош за најсиромашните

• Европската комисија го усвои „Договорот за партнерство“ со Хрватска за користење на ЕУ-  
структурните и инвестициските фондови за раст и работни места за периодот 2014‒2020 година

• Награда на ЕУ за книжевност 2014 г.

• Денис Муквеге, добитник на наградата за слобода на мислата „Сахаров 2014“

Дали знаете дека...?
• ЕУ е водечки производител на вино 

• Од 19 јануари 2013 година, сите возачки дозволи издадени од земјите на ЕУ имаат ист изглед

Позначајни меѓународни датуми

• 10 ноември ‒ Светски ден на науката за мир и развој 

• 14 ноември ‒ Светски ден на дијабетесот

• 16 ноември ‒ Меѓународен ден на толеранцијата

• 20 ноември ‒ Светски ден на филозофијата (трет четврток во ноември) 

• 25 ноември ‒ Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените 
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во пресрет на извештајот на Европската комисија

Презентиран придонесот на Република Македонија

Во пресрет на годинешниот Извештај на Европ-
ската комисија за напредокот на Република Ма-
кедонија, вицепремиерот Бесими оствари средби 
со амбасадорите на земјите-членки на Европска-
та унија во Република Македонија, со членовите 
на Националниот совет за евроинтеграција во 
Собранието на Република Македонија, со прет-
ставници на ГД за проширување на Европската 
комисија во Брисел и со претставници на меди-
умите.

Во рамките на средбите, вицепремиерот Бе-
сими информира за клучните постигнувања во 
реформскиот процес и клучните приоритети 
од Акцискиот план кои се значајни во процесот 
на пристапување во ЕУ, како и за степенот на 
усогласеност на националното законодавство со 
правото на Европската унија. Meѓу другото, се 
осврна и на најновите активности кои се реализирани во изминатиов период во областа на судството, 
борбата против корупцијата и организираниот криминал, слободата на изразување, изборната рефор-
ма, политичкиот дијалог, реформата на јавната администрација, меѓуетничките односи, добрососедски-
те односи и регионалната соработка.

Билтен Септември 2014

Реализирани серија „Координативни посети на ЕУ/ИПА“ 

Во пресрет на есенскиот Извештај од 
Европската комисија, а во рамките на ЕУ-
агендата 2014 на Секретаријатот за европски 
прашања, вицепремиерот Бесими оствари 
работни посети во девет министерства кои се 
корисници на ИПА-фондови и имплементатори 
на НПАА. 

Главната цел беше статусот на реализација 
на реформите и активностите предвидени 
со Националната програма за усвојување на 
правото на Европската унија (НПАА). Исто 
така, разговарано беше и за искористеноста 
на средствата кои стојат на располагање преку 
Инструментот за претпристапна помош ‒ ИПА, 
а кои се клучни за реализација на реформите 
во сите министерства. 

 

Австрија силен поддржувач на евроинтеграцискиот процес 

Заменик-претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија, д-р Фатмир Бесими, на средбата со сојузниот 
министер за Европа, интеграција и надворешни работи 
на Република Австрија, г. Себастијан Курц, ја поздрави 
заложбата на Австрија за вклучување на земјите од За-
паден Балкан во Европската унија и нивната поддрш-
ка за започнување пристапни преговори со Република 
Македонија, потврдена и на Берлинската конферен-
ција за Западен Балкан.

 

Регионална соработка 

Македонија ‒ иницијатор на Конференцијата за процесот на 
пристапување во ЕУ
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Македонската иницијатива за интензивирање на соработката преку одржување „Регионална 
конференција за европска интеграција“ наиде на поддршка од страна на потпретседателот на Владата 
на Црна Гора и министер за надворешни работи и европски интеграции, г. Игор Лукшиќ. 

Вицепремиерот Бесими доби голема поддршка и по разговорите со шефот на албанската дипломатија, 
г. Дитмир Бушати, и од заменик-претседателот на Владата на Република Албанија, г. Нико Пелеши.

Бесими: Јазикот е одраз на различностите, вредностите и предностите 
кои ќе ги внесеме во ЕУ!

По повод Европскиот ден на јазиците, Секретаријатот за европски прашања организира настан каде што 
присуствуваа дипломатскиот кор, невладини организации и јавни личности од Република Македонија. 
Присутните пишуваа пораки за мир, соживот и просперитет на различни јазици, промовирајќи ги на овој 
начин различностите како вредности и културно богатство на земјите од Европа. 

2,3 милијарди евра од годинава достапни и за Македонија од 
Програмата на ЕУ КОСМЕ
Министерот за економија, Беким Незири, заедно со еврокомесарот за индустрија и претприемништво, 
Нели Ферочи, во Брисел, го потпишаа договорот за учество на Република Македонија во програмата 
КОСМЕ на Европската унија за периодот од 2014 до 2020 година. Станува збор за програма за 
конкурентност на мали и средни претпријатија со буџет од околу 2,3 милијарди евра.

Целта на програмата е поттикнување на конкурентноста на компаниите преку обезбедување подобар 
пристап до финансии, бизнис-услуги за поддршка и промоција на претприемништвото, постојни и 
потенцијални претприемачи и бизнис-организации за поддршка на развојот на бизнисите.

 

Вести од ЕУ
• Комисијата на Јункер: Силен и искусен тим исправен пред промени

• Шкотска одлучи да остане во Велика Британија

• Јавни сослушувања на кандидатите за комесари: Нивниот формат и распоред

• Сослушувањето на Јоханес Хан пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент

Дали знаете дека...?
• Најголемиот дел од буџетот на ЕУ отпаѓа за поддржување на растот и работните места.  

Значителен дел исто така оди за европското земјоделство и руралниот развој. 

• 22 септември ‒ Одбележана Европската недела на мобилност, кога сите учесници
организираа „Ден без автомобили во мојот град“. Слоганот на Европската недела на 
мобилност 2014 беше „Нашите улици, наш избор“.

• Повеќето европски јазици припаѓаат на трите општи групи: германски, романски и словенски. 

Позначајни меѓународни датуми
• 1 октомври ‒ Меѓународен ден на постарите лица 

• 2 октомври ‒ Меѓународен ден на ненасилството 

• 5 октомври ‒ Меѓународен ден на учителот

• 17 октомври ‒ Меѓународен ден на искоренување на сиромаштијата

• 24 октомври ‒ Денот на Обединетите нации
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дЕСЕт ГОдини Од СпрОвЕдУваЊЕтО на СпОГОдБата 
За СтаБиЛиЗаЦиЈа и аСОЦиЈаЦиЈа

Секретаријатот за европски прашања, 
во присуство на владини претставници, 
дипломатскиот кор и претставници 
од граѓанскиот сектор, ја промовира 
монографијата „Десет години од 
спроведувањето на спогодбата за 
стабилизација и асоцијација“.

„Ние заедно мора да ги поминеме пречките 
кои го попречуваат патот на мојата земја 
кон полноправно членство во Европската 
унија и НАТО, да најдеме решенија кои 
обединуваат, а не кои разделуваат, кои го 
поттикнуваат учеството, а не поделбите и 
кои ја унапредуваат вклученоста, а не исклученоста“, истакна вицепремиерот Бесими.

Монографијата е достапна на македонски, албански и англиски јазик, а е подготвена во соработка со 
Американската агенција за меѓународен развој и Националниот демократски  институт за меѓународни 
работи.

 

Билтен Август 2014

Конференција во Берлин: Задачи за Западен Балкан

Одбележан меѓународниот ден на младите

Во рамки на проектот „Младите за Европа“, 
Секретаријатот за европски прашања во соработка 
со Програмата за развој на Обединетите нации во 
Република Македонија иницираа дискусија на тема 
„Активни млади‒клучен елемент за општествен 
развој“.

 

13 години од потпишувањето на Охридскиот договор
По повод 13 години од потпишувањето, Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен 
договор организира трибина на тема: „Втора декада Охридски рамковен договор ‒ потреба или обврска 
на патот кон евроинтеграција?“

Присуствуваа претставници на Владата, акредитираниот дипломатски кор во Република Македонија, 
експерти, универзитетски професори и други гости од земјата и од регионот.

   

Баросо:

„Нашата заедничка цел е јас-
на: Сакаме конечно да ги ви-
диме државите од Западен 
Балкан како пристапуваат во 
Европската унија. Ова е од наш 
заеднички интерес. Ова е вис-
тинскиот начин да се одбрани 
долгорочниот просперитет на 
сите граѓани во нашето Европ-
ско семејство, а во исто време и 
да се одбрани Европската ста-
билност“.

Меркел:

„Сите држави на Западен Бал-
кан треба да ја имаат можноста 
за членство во ЕУ доколку ги 
исполнат условите за пристапу-
вање...

Сакаме процесот на европска 
интеграција да има брз напре-
док. Две земји Хрватска и Сло-
венија се веќе членки на ЕУ, 
други постигнаа значителен на-
предок, стигнаа до пристапната 
фаза. Сакаме овој процес забр-
зано да продолжи, што зависи 
од секоја земја поединечно“.  

Груевски:

„Состанокот го оценувам како 
мошне добар...Во политичкиот 
дел, за Македонија главно беше 
спомнато за проблемот што ни го 
има отворено нашиот јужен со-
сед пред повеќе од 20 години... 
Се потенцираше дека е добро да 
се реши колку што е можно по-
брзо бидејќи тоа е клучниот про-
блем зошто Македонија ги нема 
започнато преговорите за член-
ство во Европската унија и тоа не 
е тајна“.
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Вести од ЕУ

Ван Ромпуј им честита на Туск и на Могерини фото:consilium.europa.eu

• Европските лидери ги избраа Туск и Могерини за водечките позиции во ЕУ

• Меркел вложува напори да ги зајакне врските на ЕУ со Западен Балкан

• Јункер ги започна интервјуата за новата Европска комисија

 

Муса Џафери, вицепремиер 
задолжен за спроведување на 
рамковниот договор:

 

„Вистинската слика на успехот 
во спроведувањето на Охрид-
скиот рамковен договор може-
ме да ја добиеме доколку се 
направи квалитативна анализа 
на неговите параметри, односно 
колку е тој успешен во градење-
то на довербата во институциите 
кои ги реформираме, особено 
имајќи ги предвид институциите 
на безбедноста и судството“.

Фатмир Бесими, вицепремиер 
задолжен за европски 
прашања:

„Имплементацијата на Охрид-
скиот договор, воспоставување-
то на стандардите и добрите 
меѓуетнички односи за сите 
граѓани се вистинска основа за 
безбедно патување кон евроат-
лантската интеграција, бидејќи 
Охридскиот договор и процесите 
на интеграција не се само стра-
тешки цели, туку, исто така, се и 
системски прашања на држава-
та“.

Н.Е. Пол Волерс, амбасадор 
на Соединетите Американски 
Држави во Македонија:

„Последните настани нѐ пот-
сетуваат дека, за жал, сѐуште 
постојат поделби во оваа земја. 
Игнорирањето на овие поделби, 
тврдењето дека не постојат и 
непреземањето мерки во оваа 
насока се опасни за државата. 
Сите граѓани и политичките пар-
тии треба да го имаат предвид 
најдоброто за оваа држава,но 
не најдоброто за нив поединеч-
но или за нивната партија, туку 
најдоброто за државата и за 
сите нејзини граѓани“.

Дали знаете дека...?
• Европската унија секоја година добива над 2.000 извештаи за небезбедни производи. Повеќето од 

нив се однесуваат на играчки, облека и текстил.

• ЕУ во периодот од 2014 до 2020 година ќе потроши речиси 7,5 милијарди евра за истражување со 
цел да се подобри европското здравството ‒ преку својата истражувачка програма Хоризонт 2020.

• ЕУ претставува дом на повеќе од 60 локални, регионални или малцински јазици кои ги зборуваат 
околу 40 милиони луѓе.

 

Позначајни меѓународни датуми
• 15 септември ‒ Меѓународен ден на демократијата

• 21 септември ‒ Меѓународен ден на мирот

• 27 септември ‒ Светски ден на туризмот
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Реконструкција на Коридор 10

имплементирани повеќе од 450 
проекти од ЕУ

Од 2007 до 2013 година, преку Инструментот 
за претпристапна помош ‒ ИПА, во Република 
Македонија се имплементирани над 450 проекти. 
Станува збор за големи инфраструктурни проекти 
и проекти за животната средина, како и за мали 
грантови наменети за НВО-секторот, малите и 
средни претпријатија, реформите во судството и 
др. 

 

Билтен Јули 2014

Средби кои го одбележаа месецот
Одржан 11-тиот состанок на ССА

На Советот за стабилизација и асоцијација се истакна 
дека Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
останува во суштината на односот меѓу Европската 
унија (ЕУ) и Република Македонија до пристапувањето 
во ЕУ, а тоа предвидува договорна рамка во која ќе 
соработуваме во иднина. 

Федерика Могерини во посета на 
Македонија

„Проширувањето на Европската унија е приоритет за 
италијанското претседателство со Унијата“, истакна 
министерот за надворешни работи на Италијанската 
Република.

 

Започнувањето на преговорите со 
ЕУ ќе ги забрза реформите

Вицепремиерот Бесими пред претставниците на 
Европската комисија ја презентира ревидираната 
Национална програма за усвојување на правото на 
Европската унија за 2014 година (НПАА). 

Интеграциите се битни за 
политичката стабилност и за 
економскиот раст

Средба на вицепремиерот Бесими со извршниот 
генерален секретар на Европската служба за 
надворешни работи, г. Пјер Вимонт
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Специјалниот пратеник на ОН за името, Нимиц, во Македонија 
   

 

ОБЈАВЕН КОНКУРСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ „ГАБРИЕЛА 
КОНЕВСКА ‒ ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА 
И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 
ГОДИНА 

Презентирана правната рамка за 
ИПА II

Претставници на Генералниот директорат за 
проширување извршија информативна сесија на 
тема „ИПА II модел ‒ Рамковна спогодба“ пред ИПА 
националната оперативна структура и државните 
службеници кои ќе работат на спроведување на 
Инструментот за претпристапна помош ‒ ИПА II.

 

Премиерот Груевски: 

„Тешко е по вчерашниот разговор 
да се каже дали може да има 
некаков пресврт.

Не гледам некои серозни сигнали 
од другата страна кои упатуваат 
на тоа дека може да има пресврт. 
Од информациите што ги имаме, 
тие се целосно фокусирани на 
нивната внатрешна состојба и не 
се занимаваат со ова прашање. 
Нимиц ќе има тешка задача. Се 
надевам дека во блиска иднина 
ќе има повеќе успех“.

 30.7.2014 г.

Медијаторот Нимиц:

„Како што знаете, во минатото 
претставив некои идеи од кои 
неколку се прифатливи за едната 
страна, некои се прифатливи 
за другата. Сметам дека ова е 
прашање кое секој посакува да го 
види решено. Имајќи ја предвид 
заедничката желба за решавање 
на прашањето, фактот што 
постојат идеи кои можат да бидат 
основа за решение, сметам дека 
ова прашање може да се реши“, 
изјави Нимиц.

29.7.2014 г.

Претседателот Иванов: 

„Како и досега, и натаму 
Република Македонија активно, 
конструктивно и со добра волја 
ќе учествува во процесот со цел 
изнаоѓање заемно прифатливо 
решение за разликата околу 
името“.

29.7.2014 г.

Вести од ЕУ
• Италија го презеде претседателството со Советот на ЕУ 

• Јункер избран: Ветува посоцијална ЕУ, пополитичка Комисија

• Шулц реизбран за претседател на ЕП со ветување дека ќе се бори за поголеми овластувања

• Рекорден број студенти земаат учество во програмата „Еразмус“

• Единствена валута: Од 1 јануари 2015 година, Литванија станува 19 земја на еврозоната

Дали знаете дека...?
• Тринаесет земји-членки на ЕУ произведуваат тутун со неколку региони во Италија, Грција,   

 Шпанија и Бугарија кои се особено активни

• Производството на памук во Европа претставува само 1% од светското производство на памук

• Биоенергијата претставува повеќе од две третини од вкупната обновлива енергија во ЕУ

• Европската унија е најголем производител на шеќерна репка во светот и е главен увозник на   
сурова шеќерна трска за рафинирање

Позначајни датуми во август
• 12 август ‒ Меѓународен ден на младите

• 19 август ‒ Светски ден на хуманоста

• 30 август ‒ Меѓународен ден на жртвите на присилно исчезнување
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Генералниот директор на Директоратот за проширување во Европската комисија, Кристијан Даниелсон, 
при својата редовна работна посета на Република Македонија се сретна со вицепремиерот Бесими во 
просториите на Секретаријатот за европски прашања.

На средбата се разговараше за европската интеграција на Република Македонија, како и за реформите 
кои се реализираат со цел исполнување на преостанатите приоритети. Бесими истакна дека и покрај 
сите политички предизвици во постизборниот период, Владата на Република Македонија работеше 
целосно посветено во остварувањето на обврските од Пристапниот дијалог на високо ниво ‒ ПДВН 
и ја усвои предлог-листата на селектирани цели и приоритети како платформа за продолжување на 
ПДВН, а кои се однесуваат на реформата на правосудството, борбата против корупција, слободата на 
изразување и медиуми, меѓуетничките и добрососедските односи. 4 јуни 2014

 

Бесими на тркалезната маса на тема „Европската перспектива на 
Западен Балкан по изборите на Европскиот парламент“
Тркалезната маса на тема „Европската перспектива на 
Западен Балкан по изборите на Европскиот парламент“ 
беше организирана од страна на Секретаријатот за 
европски прашања и Универзитетот на Југоисточна 
Европа во Тетово. Познати академици, професори и 
интелектуалци од Република Македонија од областа на 
евроинтеграциите учествуваа на тркалезната маса, каде 
што заеднички ги дискутираа и ги анализираа резултатите 
од изборите за Европскиот парламент и нивното влијание 
врз расположението на владите и граѓаните од земјите-
членки на ЕУ. На дебатата главно се истакна дека изборите во Европскиот парламент го покажуваат 
расположението и ставовите на Европејците за начинот на кој функционира ЕУ, политиките кои се 
носат и се спроведуваат на европско ниво, како и начинот на кој европските лидери се справуваа со 
предизвиците, особено со последиците од економската криза која ја зафати Европа во изминатиот 
период. 3 јуни 2014

Билтен Јуни 2014

СРЕДБА НА ВИЦЕПРЕМИЕРОТ БЕСИМИ СО ДАНИЕЛСОН

Потпишување Меморандум за разбирање и започнување на 
програмата „Идни партнери во ЕУ“
Меморандумот за разбирање и конзистентна помош 
од страна на Унгарија наменет за поддршка на 
евроинтеграциските процеси на Македонија беше 
потпишан од страна на вицепремиерот Бесими и од 
страна на амбасадорот на Република Унгарија во 
Република Македонија, Н.Е. Јозеф Бенце.

Со овој Меморандум, Секретаријатот за европски 
прашања и Република Унгарија ќе учествуваат во 
заедничката програма наречена „Идни партнери во ЕУ“ 
која предвидува специјални обуки со цел зајакнување 
на истражувачките и аналитички капацитети на 
вработените во државните институции во Република 
Македонија. 4 јуни 2014

 

 

 

Средба на Бесими со новиот амбасадор на Велика Британија, Н.Е. г. 
Чарлс Гарет
Вицепремиерот Бесими ја оствари првата работна 
средба со новиот Британски амбасадор во Република 
Македонија, Н.Е. Чарлс Гарет, посакувајќи му успешна 
работа во неговиот мандат.

Бесими разговараше за билатералната соработка меѓу 
двете земји, каде што ја истакна важноста на поддршката 
на Обединетото Кралство за Република Македонија во 
процесот на пристапување во Европската унија.

Соговорниците на средбата разговараа и за 
пријателската соработка меѓу двете земји и во други 
области, како што се фондовите на Европската унија, 
за кои експертската помош на Велика Британија е од 
голема важност за Република Македонија. 6 јуни 2014

 

 

 

Вицепремиерот Бесими се сретна со г. Александра Кас Грање
Во просториите на Секретаријатот за европски 
прашања, вицепремиерот Бесими оствари средба 
со директорот во Директоратот за проширување на 
Европската комисија, госпоѓа Александра Кас Грање.

Во рамките на состанокот беа разменети мислења за 
заложбите и достигнувањата на Владата на Република 
Македонија во поглед на евроинтеграцискиот 
реформски процес, како и на вкупната политичка 
постизборна состојба во државата.

Во разговорите, посебен акцент беше ставен на 
програмирањето и неодамна усвоената законска рамка 
од Европската комисија за ИПА 2, 2014‒2020, вклучувајќи ги и следните чекори за консултации на 
Рамковната спогодба, чие потпишување е потребно да се заокружи до крајот на 2014 година, со што ќе 
се овозможи отворање простор за склучување на поединечните финансиски спогодби.
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Средба на вицепремиерот Бесими со заменик-министерот за 
надворешни работи на Република Италија, г. Бенедето Дела Ведова
На средбата беше истакнато дека политиката на 
проширување е еден од врвните приоритети на Република 
Италија и дека сериозно ќе се ангажираат за поддршка 
на земјите од Западен Балкан за побрзо членство во ЕУ.

Посебен акцент беше ставен и на можностите за 
продлабочување на билатералните односи меѓу двете 
земји, како и на продолжување на соработката во 
однос на зајакнување на капацитетите на македонската 
администрација во делот на владеење на правото, 
јавните набавки, земјоделството и руралниот развој, 
енергетиката, јавното здравје, финансиската контрола итн.

Бесими истакна дека европското проширување на Западен Балкан е од особена важност да биде на 
агендата на следниот претседавач со Европската унија.13 јуни 2014

 

 

 

Бесими во Република Албанија: Зајакнување на соработката со цел 
побрза интеграција на регионот во ЕУ
При посетата, вицепремиерот Бесими им честита на 
министрите од Република Албанија за добивањето 
статус на земја-кандидат за членство во Европската 
унија, истакнувајќи дека тоа е добра вест не само за 
Република Албанија, туку и за целиот регион. Наедно, тој 
нагласи дека соработката меѓу двете земји не само што 
ќе продолжи, туку и ќе се зајакне врз основа на заемниот 
интерес на двете земји за членство во Европската унија.

„Доделувањето на кандидатскиот статус на Република 
Албанија покажа дека Европа и натаму останува 
заинтересирана за нејзиното проширување со земјите од 
Западен Балкан“, потенцира вицепремиерот Бесими во 
неговата изјава на заедничката прес-конференција со министерот за надворешни работи, г. Дитмир 
Бушати.

На состанокот со министерот за европска интеграција, госпоѓа Клајда Ѓоша, вицепремиерот Бесими ја 
истакна важноста на регионалните иницијативи за соработка меѓу земјите од регионот кои ќе придонесат 
за процесот на интеграција во Европската унија, исто така, и за подобрување на стандардот на живеење 
на граѓаните. 26 јуни 2014

 

 

 

Спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација ‒ ССА
     

 

 

 

Одржан 11-тиот состанок на 
Комитетот за стабилизација и 
асоцијација помеѓу Република 
Македонија и Европската унија

На состанокот претседаваа г. Јован Андоновски, 
државен секретар во Секретаријатот за европски 
прашања, и Александра Кас Грање, директор во 
Генералниот директорат на ЕК за проширување.

Со овој состанок се заокружи циклусот од десет 
секторски поткомитети во рамките на процесот 
на стабилизација и асоцијација, почнувајќи од 
ноември 2013 година. Резултатите од одржаниот 
состанок на Комитетот ќе бидат презентирани 
во рамките на Советот за стабилизација и 
асоцијација, кој ќе се одржи на 23 јули 2014 година.  

11 јуни 2014

Одржана 39-тата седница на 
Поткомитетот на Работниот 
комитет за евроинтеграции ‒ 
ПРКЕИ

На оваа седница беше направен преглед на 
статусот на реализација на закони, подзаконски 
акти и општи активности од Националната 
програма за усвојување на правото на Европската 
унија (НПАА, 2014), предвидени за реализација во 
првиот и во вториот квартал од 2014 година. 

Исто така, направен беше и преглед на 
степенот на исполнување на обврските од ССА.
18 јуни 2014
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Инструмент за претпристапна помош ‒ ИПА

 

 

 

Вести од ЕУ
• Зајакнување на економскиот раст: Специфични препораки за земјите-членки во 2014 година 

• Европската комисија објави стратегија за здравје и безбедност на работниците во ЕУ

• Комисии на ЕП: Во внатрешноста на европската политика  

 

 

Дали знаете дека...?
• Европскиот парламентот за време на седумгодишниот период како законодавно тело (2009‒2014) 

донел 2.790 дела (1.071 закони и 1.719 сродни мерки).

• Европскиот парламент во периодот од 2009 до 2013 година им посакал добредојде на 1.393.526 
посетители. Парламентариумот (центарот за посетители на ЕП) до 12.5.2014 година го посетиле 
790.395 посетители.

• Водена од долгогодишна посветеност да им помогне во итни случаи на жртвите во светот, ЕУ 
обезбедува хуманитарна помош од 1992 година во повеќе од 140 земји.

• ЕУ е најголемиот светски извозник на произведени стоки и услуги, и тоа е најголемиот увоз на стоки 
и услуги на пазарот за повеќе од 100 земји.

 

ИПА II програмскиот документ ‒ 
усвоен од страна на Владата на 
Република Македонија

Владата на Република Македонија го усвои 
програмскиот документ кој се однесува на 
планирањето на алокациите предвидени за 
следниот програмски циклус на Инструментот 
за претпристапна помош ‒ ИПА 2, односно за 
наредните седум програмски години од 2014 до 
2020 година. Со усвојувањето на овој документ, 
како и со одобрувањето од страна на Европската 
комисија на Националниот стратешки документ 
за развој (т.н.Country Strategy Paper ‒ СЅР), кое 
се очекува да пристигне во текот на претстојниот 
месец, се заокружува формално-правната 
рамка за подготовките за проектите со кои ќе 
се апсорбираат финансиските алокации од 
Инструментот ИПА 2.

Бесими на отворањето на 
проектот финансиран од ЕУ

Во своето обраќање на проектот „Јакнење 
на капацитетите за безбедност на храна, 
ветеринарна и фитосанитарна политика“, кој 
е финансиран од страна на Европската унија 
преку фондовите за претпристапната помош ‒ 
ИПА (TAIB), вицепремиерот Бесими истакна дека 
започнувањето на овој проект е голем успех бидејќи 
преку него се подржува една од најголемите 
и најзначајни институции за усвојување и 
спроведување на националното законодавство 
од областа на храната и благосостојбата на 
животните. 12 јуни 2014

Позначајни датуми за јули
• 11 јули ‒ Светски ден на населението

• 18 јули ‒ Меѓународен ден на Нелсон Мандела 

• 28 јули ‒ Светски ден за борба против хепатитис 

• 30 јули ‒ Меѓународен ден на пријателството
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„ЕУ-појадок“
по повод денот на Европа - 9 мај

Вицепремиерот Бесими беше домаќин на „ЕУ–појадокот“ организиран во чест на прославувањето на 
9 мај ‒ Денот на Европа, на кој присуствуваа дипломатскиот кор, вицепремиерот Џафери, министерот 
Поповски и поранешните вицепремиери за европски прашања. Наедно, обраќање имаа вицепремиерот 
Бесими и евроамбасадорот Орав.  

Цитирајќи го Шуман, Бесими истакна дека „Светскиот мир не може да се сочува без правење креативни 
напори пропорционални на опасностите кои го загрозуваат“. Потребата од „пропорционални креативни 
напори“ за донесување мир и стабилност одекнува и 64 години подоцна. 9 мај 2014

Обраќање на Бесими на Свечената академија 
организирана од Државниот универзитет во 
Тетово по повод денот на Европа ‒ 9 мај
„Државниот универзитет во Тетово е храм на знаење кој ги подготвува 
новите генерации кои утре ќе бидат дел од заедничката Европска иднина.“

Заменик-претседателот задолжен за европски прашања, д-р Фатмир 
Бесими, одржа говор на свечената академија во Државниот универзитет во 
Тетово на Денот на Европа 9 мај 2014 г.

Билтен Мај 2014

„Драги деца, денес го славиме роденденот на 
едно големо семејство кое се грижи за мирот 
и среќата, семејство чиј дел ќе бидете и вие.“

Заменик-претседателот на Владата задолжен 
за европски прашања, д-р Фатмир Бесими, 
одржа говор на одбележувањето на Денот на 
Европа на плоштадот „Јадран“, Скопје, 9 мај 
2014 г.

Форум на поранешни вицепремиери: 

Европската интеграција ‒ важен приоритет за Република Македонија
Во рамките на активностите за одбележување на Денот 
на Европа ‒ 9 мај, а како континуитет на веќе одржаните 
состаноци, вицепремиерот Бесими се сретна со поранешни 
вицепремиери за европски прашања на Форумот кој 
претставува одлична можност за размена на мислења, идеи 
и искуства.

На состанокот, присутните заеднички ја истакнаа европската 
интеграција како важен приоритет за Република Македонија, 
а во таа насока и цврстата определба на земјата за што 
поскоро интегрирање во ЕУ. 6 мај 2014 

 

 

Реализација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација/Состаноци 
на институционални тела согласно ССА 

Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика (ЕКФИН) 
Во Клубот на пратеници во Скопје се одржа десеттиот состанок на Поткомитетот за економско-
финансиски прашања и статистика (ЕКФИН) помеѓу Република Македонија и Европската комисија. 
Темите кои беа дискутирани на Поткомитетот беа: економска политика, структурни реформи, фискална 
политика, монетарна политика, пазар на вработување, политика за поттикнување конкурентност, јавна 
внатрешна финансиска контрола, статистика. Членовите на македонската делегација ги споделија 
најновите случувања во Република Македонија во овие области со претставниците од Европската 
комисија и наедно се информираа за најновиот развој на релевантните европски политики. Десеттиот 
состанок уште еднаш ја потврди важноста на ЕКФИН како значајно тело за институционален дијалог 
со Европската комисија преку кој претставниците на македонските институции добиваат јасна слика 
за реформите кои се потребни со цел нашата држава во иднина да го добие статусот функционална 
пазарна економија.

На истите датуми во Брисел се одржа десеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, 
царина и оданочување. Во рамките на состанокот се дискутираше за слободно движење на стоки, 
претпријатија и индустриска политика, туризам, оданочување, царинска унија и трговски прашања.

Со одржувањето на овие два поткомитети се заокружи десеттиот циклус состаноци на работните тела 
во рамките на Спогодбата за стабилизација и асоцијација.

20 и 21 мај 2014
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Поткомитети на Работниот комитет за евроинтеграции (ПРКЕИ)
Во текот на мај 2014 година се одржаа две седници на Поткомитетот на Работниот комитет за 
евроинтеграции (ПРКЕИ).На седниците беа поканети раководители на Работни групи за подготовка 
на НПАА, раководители на Сектори за ЕУ и контакт-лицата за НПАА од институциите. Седниците ги 
водеше Државниoт секретар на СЕП, Јован Андоновски.

На овие седници беше направен преглед на статусот на реализација на закони, подзаконски акти и 
општи активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА 
2014), предвидени за реализација во првиот квартал од 2014 година. Исто така, направен беше и 
преглед на степенот на исполнување на обврските од ССА.

7 и 27 мај 2014 

Автобусот на ЕУ ‒ дел од информативната кампања 

„ЕУ одблизу“
Претставници на Делегацијата на Европската унија, амбасадори на неколку земји-членки на ЕУ, 
претставници на Владата, претставници од ИПАРД, 
како и локалната невладина организација Европско 
движење, студенти и претставници на медиумите 
посетија 10 села низ целата земја во периодот од 12 до 
23 мај со патувачкиот автобус на ЕУ.

Преку оваа информативна кампања, граѓаните од 
руралните средини имаа можност да воспостават 
директна комуникација со тимот на автобусот на ЕУ и 
да постават прашања поврзани со Европската унија, 
како и за можностите за финансирање во рамките на 
програмата ИПА и останатите програми за финансиска 
помош на ЕУ. 12 мај 2014

Дали знаете дека...?
• Над 76% од буџетот на ЕУ е управуван од страна на земјите-членки

• Во институциите на ЕУ се вработени повеќе од 40.000 мажи и жени од сите 28 земји-членки на ЕУ

• Европската организација за безбедност на храната (EFSA) е формирана во јануари 2002 година, по 
серијата кризи со храна во доцните 1990-ти години, и е независна европска организација основана 
од буџетот на ЕУ, којашто работи одделно од Европската комисија, Европскиот парламент и земјите-
членки на ЕУ

 

Вести од ЕУ
• Европската унија одбележува 10 години од своето најголемо проширување во 2004 година

• Зголемување на растот во приватниот сектор на земјите во развој

• Што мислат европските граѓани за Унијата?

• Централно-десничарските партии со најголем број освоени места во ЕП, но и опозициските партии, 
евроскептиците постигнаа добри резултати

Позначајни датуми во јуни
• 1 јуни ‒ Глобален ден на родителите 

• 1 јуни ‒ Меѓународен ден на децата

• 4 јуни ‒ Меѓународен ден на децата жртви на агресија  

• 5 јуни ‒ Светски ден на животната средина 

• 12 јуни ‒ Светски ден против злоупотреба на детскиот труд 

• 20 јуни ‒ Светски ден на бегалците 
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ЧЕСтит дЕн на ЕврОпа
повеќе од 50 настани за одбележување на

денот на Европа - 9 мај

Вицепремиерот за евроинтеграции Фатмир Бесими, заедно со евроамбасадорот Аиво Орав и 
претседателот на европското движење проф. Ѓуровска, информираа за годинешните активности по 
повод одбележувањето на Денот на Европа. 

Повеќе од 50 настани ќе бидат организирани за одбележување на 64-от роденден на Европската унија. 
Истовремено, Унијата одбележува и десетгодишнината од проширувањето. 

„Европа е нашето семејство. Не може да има предизвик што е поголем од нашата определба за ЕУ“, 
изјави Бесими за време на прес-конференцијата. „Водејќи се од принципите на меѓусебна доверба, 
мир и развој, работиме на нашето полноправно членство. За нас, концептот на ЕУ е многу повеќе 
од менување на законите, тоа е концепт на менување на начинот на живеење, концепт на меѓусебно 
почитување на граѓаните, за единство на различностите, а во тој поглед имаме многу да ѝ дадеме на 
ЕУ“, продолжи Бесими со цел промовирање на вредностите на ЕУ во Македонија.

Програмата изобилува со мноштво предавања, дебати, спортски и културни настани со цел пренесување 
јасна порака за европската определба на Република Македонија и со цел доближување на Унијата до 
граѓаните. 30 април 2014 

Билтен Април 2014

Претставена регулативата ИПА II (2014‒2020) пред претставниците на 
државната администрација
Секретаријатот за европски прашања и Делегацијата на 
Европската комисија одржаа информативен состанок на тема 
„Промоција на регулативите на ИПА II (2014‒2020)“, на којшто 
се обрати заменик-претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања, д-р Фатмир 
Бесими. 

Програмата опфаќа дефинирање на приоритетите за идните 
финансирања преку ИПА II во Националниот стратешки 
документ на земјата. Вицепремиерот Бесими нагласи дека 
иако овој документ е сопственост на Европската комисија, Владата вложува огромни напори за да 
придонесе во него преку постојните работни групи и структури кои се веќе воспоставени за ИПА I.

25 април 2014

 

ОБЈАВЕН КОНКУРСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ „ГАБРИЕЛА 
КОНЕВСКА ‒ ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА 
И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 
ГОДИНА

 

УСПЕШЕН ПРОЕКТ НА ЕУ

ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Центар за обуки ‒ Секретаријат за европски прашања

Центарот за обука на Секретаријатот за европски прашања во своето тригодишно работење има 
обучено повеќе од 2.000 државни службеници на централно и на локално ниво и над 300 слушатели од 
граѓанскиот сектор. Станува збор за обуки за Европската унија, за Процесот на европска интеграција и 
за Инструментот за претпристапна помош ‒ ИПА. Темите опфаќаат: Вовед во ИПА и стекнување општи 
знаења за инструментот, управување со проектен циклус, програмирање, мониторинг и евалуација, 
регионален развој, правда и слобода, влијание врз животна средина, ревизија и контрола, верификација 
на трошоци, процена на ризик, како и вовед во ЕУ, Европа 2020, ХЛАД, твининг и др. Обуките се 
одржуваат од страна на обучувачи од ЕУ, обучувачи од ИПА, како и вработени во СЕП. Во досегашното 
работење остварени се и повеќе донаторски соработки, обуки, престои, студиски патувања, меѓу кои би 
ги издвоиле соработките со Европската унија, Р. Франција, Кралството Холандија, Кралството Норвешка 
и СР Германија. Обуките се финансирани од буџетот на РМ и од странски донатори.
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УСПЕШЕН ПРОЕКТ НА ИПА

Обуки во туризмот 

Во рамките на ИПА 2008 ‒ компонента 1, Проектно фише за економски развој ‒ ТАМ/БАС со Европска 
банка за обнова и развој ‒ ЕБРД, во изминативе 2 години се обучени 100 лица во областа на туризмот. 

Од областа на туризмот се организирани обуки во делот на:

- маркетинг за хотели;

- угостителство за обука на персоналот на хотелот;

- обука за консултанти на менаџмент во туризмот.

Сите обуки се организирани со средства од ИПА во рамките на програмата која беше завршена во 
февруари 2013 година.

Исто така, во декември 2013 година беше организирана обука за винарии на тема: „Обука за меѓународен 
маркетинг за македонските производители на вино“, финансирана со средства од Луксембург.

Дали знаете дека...?
• Аудиовизуелните медиуми (радиото, телевизијата и кинематографијата) претставуваат повеќе од 

еден милион работни места во Европската унија и се примарен извор на информации и забава за 
Европејците.

• Над 77% од територијата на ЕУ е класифицирана како рурална, од која 47% е обработливо земјиште 
и 30% шума, и претставува дом на околу половина од населението (земјоделски заедници и други 
жители). 

• Европа има 12 милиони земјоделци и просечната големина на фарма од околу 15 хектари (во 
споредба, САД има 2 милиони земјоделци и просечната големина на фарма од 180 хектари).

• ЕУ е најголемиот производител на моторни возила во светот.

Вести од ЕУ
• Европратениците ги поддржаа правилата за формирање банкарско-безбедносна мрежа која ќе 

овозможи минимизирање на ризикот од понатамошна финансиско-даночна криза во ЕУ

• Европратениците гласаа за намалување на употребата на пластичните ќесиња

• Истражување на придобивките од мобилните апликации за здравјето

  

 

Важни датуми во мај
• 3 мај ‒ Светски ден на слобода на медиумите

• 9 мај ‒ Ден на Европа

• 15 мај ‒ Меѓународен ден на фамилијата

• 17 мај ‒ Светски ден на телекомуникациите и информатичкото општество

• 21 мај ‒ Светски ден на културната разноликост за дијалог и развој
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Бесими и поповски остварија средба со Филе: пристапниот 
дијалог на високо ниво ќе продолжи по изборите

На средбата се разговараше за европската перспектива на Република Македонија и на регионот, додека 
главен акцент беше ставен на Пристапниот дијалог на високо ниво (ПДВН), каде што соговорниците се 
согласија следната средба на високо ниво да се одржи по парламентарните и претседателските избори. 
Исто така, на состанокот се разговараше за можните главни теми кои ќе бидат опфатени во идниот 
Дијалог на високо ниво, а тоа се добрососедските односи, владеењето на правото и фундаменталните 
права. 20 март 2014 

Средба на Бесими и Дендис
На средбата, вицепремиерот Бесими укажа за напредокот 
во исполнувањето на критериумите за членство во 
Европската унија и за заложбите кои ги презема Владата 
во градењето добрососедски односи. Полскиот потсекретар 
на Министерството за надворешни работи, Дендис, истакна 
дека Република Полска се залага за проширување на 
Европската унија и дека ќе продолжи да ја поддржува 
Република Македонија на овој пат, потенцирајќи дека 
стојат на располагање за размена на нивното искуство во 
имплементирањето на реформите и во исполнувањето на 

критериумите од Европската унија. 14 март 2014 

Билтен Март 2014

Република Македонија доби поддршка од НР Кина во висина од 20 
милиони јуани
Вицепремиерот Бесими оствари работна средба со Н.Е. 
Цуи Џивеи, амбасадор на Народна Република Кина во 
Република Македонија, чиј мандат истекува во текот на 
април. Состанокот се одржа во чест на одбележувањето 
на плодната и пријателска соработка која ја остварија 
двете држави во изминатиот период, но и заедничката 
желба за нејзино продолжување и продлабочување, за 
што во знак на потврда беше разменет и Меморандум за 
соработка преку кој НР Кина на Република Македонија 
ќе ѝ додели средства во висина од 20 милиони јуани (2,5 
милиони евра). 21 март 2014   

 

УСПЕШЕН ПРОЕКТ НА ЕУ

Официјална презентација на новиот компјутеризиран царински 
транзитен систем финансиран од страна на Европската унија

Реализацијата на новиот компјутерски транзитен систем е предуслов за пристапување кон Конвенцијата 
за заедничка транзитна процедура на ЕУ и за пристапување во земјите од ЕФТА кои ќе бидат способни 
реципрочно да го користат националниот транзитен систем со транзитните системи на договорените 
страни на Конвенцијата, но и предуслов за пристапување во Европската унија.

Создавањето на новиот компјутерски транзитен систем е финансиран од страна на Европската унија во 
рамките на Инструмент за претпристапна помош.
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Одржана презентација на тема „Твининг- како инструмент за 
соработка“

Центарот за обука на Секретаријатот за европски прашања 
и Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) 
организираа презентација на тема „Твининг- како инструмент 
за соработка“ (Twinning as cooperation instrument) за 
споделување на германското и хрватското искуство за 
користењето на инструментот твининг.

Презентацијата се одржа на 27 март 2014 година, во 
Секретаријатот за европски прашања.

 

Реализација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација/Состаноци 
на институционални тела согласно ССА

Одржан петтиот работен семинар за Инклузија на Роми и Роми-
бегалци

Целта на работниот семинар беше информирање за 
степенот на реализација на утврдените приоритети од 
акцискиот план за инклузија на Ромите, како особено 
значајно во насока на извлекување заклучоци кои ќе 
можат да се презентираат како позитивни практики на 
претстојниот Самит на Европската унија за Ромите, кој ќе 
се одржи во април 2014 година во Брисел. 

Претседателот на Владата на Република Македонија, г. 
Никола Груевски, на работниот семинар ја потврди определбата на Република Македонија за прифаќање 
на меѓународната Декларација за продолжување на Декадата за вклучување на Ромите за периодот 
2014‒2020 година, која ќе биде во согласност со насоките на Европската стратегија 2020. Воведно 
обраќање на семинарот имаше Државниот секретар на СЕП, г. Јован Андоновски.

 

Одржан Поткомитетот 
на Работниот комитет за 
евроинтеграции (ПРКЕИ)
На седницата беше направен преглед на статусот 
на реализација на закони, подзаконски акти и 
општи активности од Национална програма за 
усвојување на правото на Европската унија (НПАА 
2014) предвидени за реализација во првиот 
квартал од 2014 година, беше разгледан статусот 
на реализација на активностите од Акцискиот план 
за клучните приоритети од ЕУ и беше направен 
преглед на степенот на исполнување на обврските 
од ССА.

Одржан 10-тиот состанок на 
Поткомитетот за иновации, 
информатичко општество и 
социјална политика ‒ Брисел
На состанокот на Поткомитетот беше разгледан 
напредокот остварен во следните области: 
образование и култура, истражување и 
иновациска политика, информатичко општество и 
медиуми, социјална политика и вработување, како 
и во делот на Слободно движење на работници. 
Дополнително беа одржани и три странични 
состаноци во однос на размена на подетални 
информации за моментална состојба на 
Македонска радио-телевизија; најнови случувања 
во областа на здравјето и безбедноста при работа; 
како и утврдување на следните чекори за учество 
на Република Македонија во програмата „Еразмус 
плус“.

Одржана Национална тркалезна маса за утврдување на приоритетите 
на Македонија од Стратегијата на Југоисточна Европа 2020
На состанокот се избраа седум национални приоритети за 2014 година од различни столбови на 
Стратегијата, од кои преостанува Владата на Република Македонија да избере четири кои ќе се 
реализираат во 2014 година. 

На тркалезната маса учествува претставници од државните институции, експерти од OECD, како и 
претставници од Регионалниот совет за соработка. 

Стратегијата ЈИЕ 2020 ја поставува насоката за економски реформи, која на среден рок ќе овозможи 
интеграција на економиите од регионот на Западен Балкан во Европската унија. 

 

Младите за Европа

Студентите од Правниот факултет „Јустинијан Први“ го посетија СЕП

Присутните студенти имаа можност да поставуваат прашања и директно да се запознаат со работата 
на Секретаријатот за европски прашања и Секторот за односи со јавност. 4 март 2014

Дали знаете дека...?
Бројот на пратеници во ЕП се движи од 6 за Малта, Луксембург, Кипар и Естонија, до 96 за Германија.

Еврото (€) е официјална валута во 18 од 28 земји-членки на ЕУ и се користи од страна на околу 334 
милиони луѓе секој ден. 

Мотото на Европската унија „Обединети во различностите“ првпат стапи во функција во 2000 година. 
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Вести од ЕУ
• Да се намали атрактивноста на производите од тутун особено за младите луѓе: Советот ја усвои 

ревидираната директива на ЕУ за тутун

• „Што значи за вас проширената Европска унија?“ ЕУ ги ангажира младите луѓе преку натпревар во 
пишување за проширувањето на ЕУ 

• Нова регулатива за финансирање на европските политички партии ‒ чекор напред кон европската 
демократија

Важни датуми во април
• 2 април ‒ Светски ден на аутизмот 

• 6 април ‒ Меѓународен ден на спортот 

• 7 април ‒ Светски ден на здравјето 

• 22 април ‒ Меѓународен ден на планетата Земја 

• 26 април ‒ Светски ден на интелектуалната сопственост 

• 28 април ‒ Светски ден за заштита и безбедност при работа

Евроинтеграциите – заедничка цел на земјите од 
Западен Балкан и од Европската унија

Оценувајќи ја посетата од страна на Венизелос како одлична можност за разговор меѓу 
двете страни, Бесими укажа на потребата и значењето за забрзување на процесот на 

европска интеграција на Република Македонија и на земјите од Западен Балкан во рамките 
на позитивниот дух на Солунскиот самит 2003 и Стратегијата за проширување на ЕУ за 

Западен Балкан 2013–2014. Од страна на Венизелос беа презентирани приоритетите на 
грчкото претседавање со Советот на ЕУ, при што Бесими му посака успешна реализација, 
што е од интерес и за постигнување полноправно членство на Република Македонија во ЕУ. 

Даниелсон го поздрави остварениот напредок во реформите
Бесими оствари средба со Даниелсон, новиот директор на 
Генералниот директорат за проширување на Европската унија, 
каде што разговараа за нивото на реализација на реформите 
предвидени според Пристапниот дијалог на високо ниво 
(ХЛАД), искористеноста на ИПА-фондовите 2007–2013 година, 
воспоставувањето на ИПА 2 и идните чекори кои треба да 
се преземат во однос на исполнување на приоритетите од 
европската интеграција.

Билтен Февруари 2014
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Средба на Бесими и известувачот Ричард Ховит
Вицепремиерот Бесими изрази задоволство од препораките 
содржани во Резолуцијата на Европскиот парламент и ја 
истакна важноста од продолжување на Пристапниот дијалог 
на високо ниво меѓу Република Македонија и Европската 
унија. Тоа беше поздравено од страна на г. Ховит, кој 
наведе дека од огромна важност е во наредниот период да 
се покаже вистински напредок во неколку клучни области, 
како што е слободата на изразување, деблокирање на 
работата на Работната група на Собранието на Република 
Македонија, спроведувањето фер и демократски избори.

13 февруари 2014

Младите за Европа

 

 

„Еден ден за ЕУ“
Секретаријатот за европски прашања беше 
домаќин на првонаградените средношколци, 
учесници на Националната симулација „Модел 
Европски парламент“ на „Еден ден за ЕУ“.

Средношколците поминаа еден работен ден со 
вицепремиерот Бесими за да се запознаат одблиску 
со работата на Бесими и со Секретаријатот за 
европски прашања.

Дискусија помеѓу Бесими, Ховит 
и студентите од универзитетите 
во Република Македонија
Како резултат на потпишаниот Меморандум за 
соработка помеѓу Секретаријатот за европски 
прашања и универзитетите од Република 
Македонија, вицепремиерот задолжен за европски 
прашања, д-р Фатмир Бесими, и известувачот за 
Македонија во Европскиот Парламент, г. Ричард 
Ховит, имаа едночасовна отворена дискусија со 
студентите од универзитетите во земјата, каде 
што дискутираа за интегративниот процес на 
Македонија во ЕУ.

13 февруари 2014

Обраќање на вицепремиерот Бесими во Центарот за европски
политики во Брисел
Во своето обраќање на тема „Европската иднина на 
Македонија – перспективите и предизвиците“, Бесими 
истакна дека и покрај отворените прашања со соседите, 
членки на Европската унија, стоиме фокусирани на нашите 
обврски кои треба да ги исполниме и храбро се соочуваме 
со сите предизвици што ги носи реформскиот процес. 
Бесими, исто така, ја истакна и важноста од забрзување на 
евроинтеграциите како важен предуслов за стабилноста 
и за развојот на регионот и како заедничка тема и цел 
која ги постави земјите од регионот на иста страна во 
создавањето подобра заедничка иднина на земјите од 
Западен Балкан во Европската унија. 18 февруари 2014 

 

Одржан 10-тиот Поткомитет за транспорт, животна средина, енергетика 
и регионален развој – Брисел
Поткомитетот претставува суштински форум за одржување континуиран дијалог помеѓу Република 
Македонија и Европската комисија во областите на транспортната политика, животната средина, 
енергетиката и регионалниот развој. Од македонска страна беше даден детален преглед за напредокот 
и активностите од поглавјата 14 (Транспортна политика), 15 (Енергетика), 21 (Трансевропски мрежи), 
22 (Регионална политика и координација на структурни инструменти) и 27 (Животна средина).
17-18 февруари 2014

 

ЕУ Координативни структури

Одржани две седници на ПРКЕИ
На седниците на Поткомитетот на Работниот комитет за евроинтеграции (ПРКЕИ) беше направен 
преглед на статусот на реализација на закони, подзаконски акти и општи активности од Националната 
програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА 2014), предвидени за реализација во 
првиот квартал од 2014 година, преглед на статусот на реализација на активностите од Акцискиот план 
за клучните приоритети од ЕУ, како и преглед на степенот на исполнување на обврските од ССА.

7 и 20 февруари 2014
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ЕУ – ИПА-проекти

 

 

Потпишан Меморандум за преземање на софтверскиот систем 
ТРАДОС 
Станува збор за донација на софтверски систем за потребите на Секретаријатот за европски прашања, 
кој претставува најново и сеопфатно решение во однос на преведувањето, ревизијата и терминологијата 
во доменот на изработка на националната верзија на Аquis (правните акти на Европската унија). 
Оваа донација е спроведена од страна на Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) во 
рамките на билатералната соработка помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Германија.
4 февруари 2014 

 

Дали знаете дека...?
• ЕУ покрива над 4.000.000 km² и има 503 милиони жители – 
 трета по големина во светската популација по Кина и Индија. 

• По површина, Франција е најголемата земја во ЕУ, a Малта е  
 најмалата.

Вести од ЕУ
• Избори во ЕУ 2014 – овој пат е поразлично  

• Повеќе права и подобри работни услови за сезонските работници од трети земји кои работат во ЕУ

Значајни датуми во март
• 1 март – Ден за нулта дискриминација
• 8 март – Меѓународен ден на жената
• 20 март – Меѓународен ден на среќата
• 22 март – Светски ден на водата

Официјално, започнато 
е реновирањето на 
административната зграда на 
граничниот премин Богородица
Проектот кој претставува дел од програмата на 
ЕУ за прекугранична соработка со Грција има 
цел да придонесе кон подобрување на нивото на 
царинските услуги за граѓаните и компаниите, но и 
кон зголемување на безбедноста во пограничниот 
регион. 21 февруари 2014

ЕУ ја поддржува изградбата на 
половина километар од коритото 
на Крива Река
Како дел од проектот на ЕУ Реките не знаат 
за граници, финансиран преку програмата за 
прекугранична соработка со Бугарија, ќе започне 
изградбата на половина километар од коритото 
на Крива Река, во општина Крива Паланка.Овој 
проект е спроведен во партнерство со бугарската 
општина Дупница.

аГЕнда ЕУ 2014
преку отворен, транспарентен и инклузивен пристап, продолжуваме посветени во

евроинтеграцискиот процес

Средба со НВО за НПАА

Секретаријатот за европски прашања и натаму ќе продолжи да ја развива соработката со граѓанскиот 
сектор во одделните поглавја од европското законодавство и воспоставувањето механизми кои ќе 
овозможат постојан дијалог во процесот на усогласување.

За таа цел, невладините организации беа поканети да достават конкретни препораки и предлози за 
натамошната надградба на Програмата во областите од нивен интерес. 31 јануари 2014

Билтен Јануари 2014
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ИПА Прес-конференција - Македонија на исто ниво со Хрватска и со 
Турција во поглед на апсорбирањето на ИПА-фондовите 

„До крајот на 2013 година, искористени се вкупно 37,3 проценти 
од ЕУ Инструментот за претпристапна помош (ИПА), фондови 
наменети за Македонија за периодот 2007–2013 година“, рече 
вицепремиерот за европски прашања, Фатмир Бесими, на 
заедничката прес-конференција со шефот на Делегацијата на 
ЕУ во Скопје, Аиво Орав, на којашто го презентираа статусот 
на имплементацијата на ИПА. Компаративната анализа на 
Европската комисија покажува дека во однос на апсорпција на 
ИПА-фондовите, Македонија е на исто ниво со Хрватска и со 
Турција. 30 јануари 2014

Потпишување Меморандум за соработка со универзитети во РМ

Заменик-претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, д-р 
Фатмир Бесими, потпиша Меморандум за соработка со шест универзитети од Република Македонија. Со 
oвој Меморандум се предвидува изработка на заеднички проекти за истражување, дебати, предавања, 
доделување стипендии за државни службеници за магистерски студии од областа на европските студии 
во Македонија и во странство, стажирање на студенти во Секретаријатот и други активности со кои ќе 
се продлабочи соработката меѓу СЕП и универзитетите. 29 јануари 2014

Посета на Кралството Шпанија
За време на официјалната посета на Шпанија, Бесими се сретна со 
претседателот на шпанскиот Сенат, Пио Гарсија Ескудеро, министерот 
за надворешни работи на Шпанија, 
Хозе Мануел Гарсија-Маргаљо и 
Марфил, како и со претседателот 
на Конгресот, Хесус Мариа Посада 
Морено, каде што истакна дека за 
Македонија е особено значајно да 
добие поддршка од Шпанија и од 
другите земји-членки на ЕУ, кои ќе го 

помогнат во натамошниот напредок на земјата во евроатлантските 
интеграции. 23 јануари 2014

Средба со Штефан Филе
Вицепремиерот Бесими и министерот за надворешни работи 
Поповски се сретнаа со Комесарот за проширување на ЕУ, 
Штефан Филе, и известувачот за Македонија во Европскиот 
парламент, Ричард Ховит, каде што разговараа за можностите 
за продолжување на Пристапниот дијалог на високо ниво.

22 јануари 2014

 

Награда Жан Моне 2013

 

ЕУ/ИПА Институционални посети
Работни посети во Министерството за локална самоуправа 
во врска со најновите информации за секој аспект на корис-
тењето на ИПА-фондовите во рамките на Компонента 2, осо-
бено отворениот оглас за 
прекугранична соработка 
помеѓу Република Македо-
нија и Република Косово.  

Во Министерството за 
правда, каде што беше 

нагласена потребата за натамошно спроведување на реформи-
те во правосудниот систем и преземање следни чекори за реали-
зација на критериумите поставени од страна на Европската унија. 
10 и 13 јануари 2014

Госпоѓа Марија Биковска – 
Најдобра аматерска фотографија

Г. Ерол Ризаов – Најдобар 
новинарски напис

Г. Борис Грдановски – Најдобра 
професионална фотографија
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Успешен проект ИПА ПГС-програмата
„Централно греење ТЕЛЕТЕРМ“ 

Намалување на трошоците за греење на домаќинствата, деловните и јавните објекти, како и 
информираност на граѓаните и размена на искуства со партнерите од Република Грција, и изработка на 
техничката студија преку која се дефинираат капацитетите на потенцијалните корисници на системот 
за централно греење. 

 

Напредок во исполнувањето на приоритетите за европска
интеграција
На 22 јануари, Собранието на Република Македонија ги донесе измените на Законот за медиуми и 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на тој начин имплементирајќи ги барањата на 
Здружението на новинари. Измените, пред сѐ, се однесуваат на изземање на електронските публикации, 
односно интернет-порталите, се предвидува дека секое ограничување на содржините во медиумите 
треба да биде во согласност со практиката на Европскиот суд за човекови права, а наедно, во Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се предвидува да има по еден член од 
новинарските здруженија МАН и ЗНМ.

По претходно постигнат консензус на политичките партии, Собранието на Република Македонија ги 
донесе измените на Изборниот законик, преку кои се врши натамошно одвојување на државата од 
политичките партии, се утврдува фиксен лимит за висината на донации од правни лица, се уредува 
остварувањето на правото на глас за членовите на избирачките одбори за гласање на дијаспората, 
дополнително се уредуваат одредбите кои се однесуваат на медиумското покривање на кампањите и 
се дефинираат рокови за донесување судски одлуки по приговори поднесени од Агенцијата за медиуми.

Во собраниска процедура влегоа Законот за административни службеници и Законот за вработени 
во јавниот сектор. Со овие реформски закони се очекува да се обезбеди зголемена ефективност и 
ефикасност на државната и на јавната администрација, подобар квалитет на услугите и зголемена 
достапност до граѓаните, независност, објективност и непристрасност, како и нулта толеранција на 
корупцијата.

Усвоен е Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година во кој, како 
приоритетна група е утврдена младата популација. 

Во јануари беше усвоена и Претпристапната економска програма за периодот 2014–2016, преку која 
Република Македонија се подготвува за постепена интеграција во мултилатералниот економски и 
фискален надзор во контекст на економската и монетарна унија (ЕМУ) и Стратегијата Европа 2020. 
Програмата ги претставува најважните макроекономски проекции за земјата и ги образложува клучните 
структурни реформи кои ќе бидат преземени на патот на евроинтеграцијата.  

Владата го усвои и Законот за користење на податоците од јавниот сектор, чија цел е усогласување на 
националното законодавство со Директивата на Европскиот парламент и Советот на ЕУ за реупотреба 
на информациите од јавниот сектор. 

  

 

Презентиран е деловникот за работа на Работната група за Поглавјето 
23 Правосудство и фундаментални права

Деловникот ќе помогне работната група одговорна за 
поглавјето Правосудство и фундаментални права поефикасно 
и поефективно да ги извршува задачите поврзани со 
исполнување на критериумите за членство предвидени за 
ова поглавје. Во таа насока, ќе им овозможи на членовите 
на работната група да имаат подобра координација во 
процесот на усогласување со законодавството на ЕУ и, 
конечно, ќе постави модел за другите работни/преговарачки 
групи за останатите поглавја. Оваа активност СЕП ја 
реализира во соработка со Фондацијата „Конрад Ауденауер“ 
и Асоцијацијата за развојни иницијативи. 24 јануари 2014

 

Дали знаете дека...?
ЕУ со половина милијарда жители опфаќа 7% од светската популација.

Европа е светски лидер во технологијата на животната средина. Овој глобален пазар се предвидува да 
се зголеми тројно до 2030 година.

Емисиите на јаглероден диоксид (8,2 тони по глава на жител) во Европа се помалку од половина од 
емисиите по жител во САД (19,3 тони по жител), Австралија (17,7 тони по жител) и Канада (16,9 тони по 
глава на жител).

 

Вести од ЕУ
Рига и Умеа – европски градови на културата за 2014 година

2014, европска година на усогласување на семејниот живот со работата

Европската комисија го откри првиот ЕУ-антикорупциски извештај 

Важни датуми во февруари

4 февруари – Светски ден против ракот

13 февруари – Светски ден на радиото

20 февруари – Светски ден на социјалната правда

21 февруари – Меѓународен ден на мајчиниот јазик
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 ▶ р Е зУЛ ТАТ И ОД ИС Т рА ЖУ вА њЕ Н А 
ј А в НО Т О М ИС Л Е њЕ зА Е У

За потребите на Секретаријатот за европски прашања за периодот август 2013- ноември 
2014 беа спроведени три испитувања на јавното мислење во врска со ставот на јавноста за 
евроинтегративниот процес на Република Македонија. Испитувањето беше спроведено 
од Брима, теренски, лице- во -лице на засебен примерок од околу 1200 испитаници. 
Истражувањата за месец август 2013 и февруари 2014 година финансиски беа поддржани 
од страна на Националниот демократски институт –NDI, додека последното истражување 
спроведено во месец ноември годинава, финансиски беше поддржано од Германско 
друштво за интернационална соработка – GIZ.
Одговорите на прашањето: “Дали Вие лично го поддржувате членството на РМ во ЕУ 
и НАТО?“, јасно укажуваат за предоминантната позитивна определба кај граѓаните во 
однос на европскиот курс кој Република Македонија го има зацртано, покрај бележењето 
на слаб пад. Процентот на неопределени е исклучително низок, што говори за една добро 
развиена перцепција кај јавноста за ЕУ Агендата.
Во поглед на второто прашање “ Имајќи ги предвид сите работи, дали би рекле дека РМ би 
имала корист или би немала корист од членството во ЕУ?“, мнозинството на испитаници 
смета дека Република Македонија би имала корист од членството во Европската Унија.

п1. Дали вие лично го поддржувате членството на рМ во ЕУ и НАТО?
(Податоците се агрегирани: целосна+делумна поддршка= го поддржувам, воопшто 

+делумно не го поддржувам = не го поддржувам)

п2. Имајќи ги предвид сите работи дали би рекле дека република Македонија би 
имала корист или би немала корист од членството во ЕУ?
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резултати од истражување на јавното мислење за ЕУ за република Македонија и 
земјите кандидатки за членство (Standard eurobarometer)

Согласно податоците објавени на официјалната веб страница на Европската комисија, 
во делот истражување на јавното мислење, во доменот на истражувањето Стандард 
Евробарометар (Standard Eurobarometer), каде како нарачател се јавува самата ЕК, на 
прашањето “Генерално дали мислите дека членството на (Вашата земја) во европската 
заедница е добра, лоша или ниту добра ниту лоша работа” , како и на прашањето “Имајќи 
ги предвид сите работи дали би рекле дека Република Македонија (Вашата држава) 
би имала или би немала придобивка од членството во европската заедница”, согласно 
графичките прикази превземени од веб страницата на ЕК јасно се гледа високиот 
позитивен став на македонските граѓани искажан во континуитет за периодот 10.2007-
11.2012 година и покрај бележењето на пад на поддршката од 76% на 57%.

Генерално, дали мислите дека членството на (вашата земја) во Eвропската заедница 
(заедничкиот пазар) е...?
Република Македонија (од 10/2007 до 11/2012)

Напомена: Табелата е превземена од http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm, , од страна на Секретаријат за 
европски прашања е извршенa корекција на привремената референца и во целиот текст е користено уставното име 
република Македонија.

80 %

64 %

48 %

32 %

16 %

0%
10 / 2007 04 / 2008 10 / 2008 06 / 2009 11 / 2009 11 / 2012

Добро Лошо НезнамНи Добро ни лошо

Имајќи се во предвид , дали би кажале дека (вашата земја) општо земено би имала 
корист или не од членството во Европската заедница  (европскиот пазар)?

Напомена: Табелата е превземена од http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm, , од страна на Секретаријат за 
европски прашања е извршенa корекција на привремената референца и во целиот текст е користено уставното име 
република Македонија.

Во однос на истото истражување и прашања, но за периодот 2012-2014 година, земајќи 
го предвид јавното мислење во земјите-кандидатки за членство во Унијата, Република 
Македонија во континуитет се одликува со највисоко искажано ниво на поддршка за 
ЕУ во однос на другите земји кандидатки од регионот наведени во графичките прикази 
изработени од страна на СЕП. Според есенското, последно спроведено истражување 
Република Македонија повторно прикажа пораст во нивото на поддршката за ЕУ, односно 
53% од граѓаните сметаат дека членството во ЕУ е добра работа, што е за две процентни 
поени подобар резултат во однос на претпоследното испитување.
Статистички гледано првото место сега го има Република Албанија, која во непосредно 
изминатиот период се стекна со статус земја-кандидат.

90 %

72 %

54 %

36 %

18 %

0%
10 / 2007 04 / 2008 10 / 2008 06 / 2009 11 / 2009 11 / 2012

Има корист Нема корист Незнам



стр. 84 85

БИ
Л

Т
ЕН

 Н
А

 С
Ек

рЕТА
рИ

јАТ
О

Т зА
 ЕврО

п
С

к
И

 п
рА

ш
А

њ
А

 2014

Генерално дали мислите дека членството на (нашата држава) во европската заедница 
е добра, лоша или ниту добра ниту лоша работа?

57%

26%

50%

35% 36%
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Добра работа 2012-2014

Македонија Исланд Црна Гора Србија Турција Албанија

2012 Есен

2013 Пролет

2013 Есен

2014 Пролет

2014 Есен

Лоша работа 2012-2014
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Македонија Исланд Црна Гора Србија Турција Албанија

2012 Есен

2013 Пролет

2013 Есен

2014 Пролет

2014 Есен

Ниту лоша ниту добра работа 2012-2014

2012 Есен

2013 Пролет
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2014 Пролет

2014 Есен
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Македонија Исланд Црна Гора Србија Турција Албанија

Имајќи ги предвид сите работи дали би рекле дека (нашата држава) би имала или би 
немала корист од членството во европската заедница?

Би имала корист од 2012-2014

2012 Есен

2013 Пролет

2013 Есен

2014 Пролет

2014 Есен
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Не би имала корист од 2012-2014

2012 Есен

2013 Пролет

2013 Есен

2014 Пролет

2014 Есен

Македонија Исланд Црна Гора Србија Турција Албанија
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Не знам 2012-2014

2012 Есен

2013 Пролет

2013 Есен

2014 Пролет

2014 Есен

Македонија Исланд Црна Гора Србија Турција Албанија
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Напомена: Графичките прикази се подготвени од страна на СЕП врз основа на  материјалите од веб страницата  на 
ЕК- http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/, достапни во моментот на креирање на оваа публикација. Од страна 
на СЕП е извршена корекција на привремената референца и во целиот текст е користено уставното име република 
Македонија.

Напомена: Графичките прикази се подготвени од страна на СЕП врз основа на  материјалите од веб страницата  на 
ЕК- http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/, достапни во моментот на креирање на оваа публикација. Од страна 
на СЕП е извршена корекција на привремената референца и во целиот текст е користено уставното име република 
Македонија.
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 ▶ М А к Е ДОН И ј А И Е в р ОпС к АТА У Н И ј А – 
А кТ У Е Л НО С Т И И п р Е Д Изв И Ц И

1. кОИ НАСТАНИ, СпОрЕД вАС, јА ОБЕЛЕЖАА 2014 ГОДИНА зА 
МАкЕДОНИјА, зА рЕГИОНОТ И зА ЕврОпСкАТА УНИјА?

2. кОИ СЕ вАшИТЕ ОчЕкУвАњА зА МАкЕДОНИјА, зА рЕГИОНОТ И зА 
ЕврОпСкАТА УНИјА вО прЕТСТОјНАТА ГОДИНА?

Аиво Орав 
Шеф на Делегацијата на Европската унија

2014 година беше година исполнета со предизвици за Европската 
унија. Рефлексиите од економската криза сè уште беа присутни, 
а тензиите во Украина предизвикаа голема загриженост и 
мобилизација во рамките на Европската унија. Општо земено, се 
надевам дека 2015 година ќе донесе нова светлина и напредок, а 
особено мир. 

Што се однесува до оваа земја, го имавме нашиот Извештај 
за постигнатиот напредок за 2014 година и се надеваме дека 
засегнатите актери ќе го сметаат овој документ како упатство за 
идната интеграција во ЕУ. Се надевам дека нашите забелешки ќе најдат свој одраз во 
реалноста, така што Извештајот за постигнатиот напредок за 2015 година ќе покаже уште 
поголем напредок, особено во оние области во кои беа идентификувани слабости. Како 
што изјави госпоѓа Могерини, Европската унија останува ваш партнер и јас се надевам 
дека заедно со властите можеме да ў помогнеме на земјата забрзано да ги спроведе 
потребните реформи и, како резултат на тоа, да стане членка на нашето ЕУ-семејство.

Ернесто Белели
Амбасадор на република Италија во република Македонија 

Најзначајните настани што ја обележаа 2014 година беа 
претседателските и предвремените парламентарни избори. 
Значително ефикасното управување со изборниот процес, 
можноста на кандидатите за слободно водење изборни 
кампањи и гаранциите за слободата на собирање и здружување 
на гласачите се важни фактори на патот кон демократската 
консолидација. Меѓутоа, истовремено се појави и потребата 
за продлабочување и комплетирање на процесот во сите 
негови компоненти, вклучувајќи го пристапот до медиумите, 
за да се осигурат еднакви можности за сите политички сили. 
Неучеството на опозицијата во парламентарниот живот навистина влијаеше врз земјата 
и врз работењето на Собранието.

Паралелно со тоа, сепак, континуираните заложби на Македонија на патот кон 
усогласувањето со европските барања ў овозможи на земјата да остане на вистинскиот 
пат кон пристапувањето и по шести пат да добие позитивна препорака од Комисијата.
Значајна беше и потврдата на приоритетот што ЕУ му го дава на процесот на проширување 
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во Западен Балкан што, исто така, е дел од целите на новата Комисија што го започна 
својот мандат во Брисел.

Во текот на 2015 година, очекувањата се дека ќе се даде нов стимул на патот кон 
евроатлантските интеграции, целосно учество на сите политички фактори во 
парламентарните расправи, отворени за сите компоненти, за да се овозможи донесување на 
неопходните закони за стимулирање на економскиот раст, намалување на невработеноста 
и унапредување на интегрирањето на различните компоненти во земјата. На нивото на 
балканскиот регион постојат очекувања дека ќе продолжи процесот на приближување 
и интегрирање во Европа, што веќе постигна значителен напредок. Интеграцијата на 
Западен Балкан е гаранција за стабилноста на регионот и на цела Европа.

Јас очекувам дека Пристапниот дијалог на високо ниво ќе продолжи во 2015 година, со 
цел да му се даде нов стимул на процесот на приближување кон Европа и се надевам дека 
во текот на годината, како резултат на позитивните постигнувања, конечно може да бидат 
отворени пристапните преговори со ЕУ за определени поглавја. Преку напредокот што 
го постигна во последниве години, особено во однос на законодавната рамка, Македонија 
покажа дека задоволително ги исполнува копенхашките критериуми.

 
Албертс Сарканис
Амбасадор на Летонија за Македонија 

2014 година отвори многу прашања и ги доведе во прашање 
нашите вредности, економскиот развој и соработката. Меѓутоа, 
оваа година ни покажа дека ние, Европејците, иако сме толку 
различни, сепак сме едно семејство и може да настапиме со 
заеднички став пред надворешниот свет. Во 2013 година, Хрватска 
ў се приклучи на Европската унија и ние почувствувавме дека 
тоа нè доведе поблиску до остварувањето на нашиот сон – да ги 
видиме сите народи од Западен Балкан како дел од Европската 
унија. Суштински дел се регионалната соработка и соработката 
со соседните земји. Во 2014 година беа направени значајни 
чекори и се надеваме дека овие чекори ќе нè зближат. Дури и најтешките проблеми имаат 
решение ако луѓето копнеат по нешто такво.
Следната година ќе биде многу активна година за сите Европејци. 2014 година нè научи 
дека нема време за одмор и дека демократијата и просперитетот не можеме да ги земеме 
здраво за готово. Тоа значи дека ќе треба да донесеме повеќе храбри одлуки и да спроведеме 
нови реформи доколку сакаме да ги заштитиме нашите европски вредности, да ја зачуваме 
стабилноста и да постигнеме просперитет за сите нас. Одлуките што ќе бидат донесени 
во 2015 година ќе бидат многу важни за нашата заедничка иднина и во 2015 година ќе 
ни бидат потребни голем број храбри и умни Европејци насекаде во Европа. Македонија 
веќе е присутна во европските процеси и, со постигнување национален консензус за 
натамошниот развој, земјата ќе ги оствари своите цели.
 

 ▶ ј А в Н И Т Е Л И ч НО С Т И -  М А к Е ДОН И ј А в О 
Е У,  кОЛ кУ С М Е Б Л ИС кУ А кОЛ кУ Д А Л Е кУ
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ОДГОвОр НА прАшАњЕТО: „МАкЕДОНИјА вО ЕврОпСкАТА УНИјА, кОЛкУ 
СМЕ БЛИСкУ, А кОЛкУ ДАЛЕкУ?“

влатко Илиевски
Актер, пејач
Во уметноста не постојат граници. 
Морам да го истакнам моето задоволство за поддршката 
што ја добивме од државата во изминатиот период, 
како изградбата на новиот Македонски народен театар, 
Филхармонијата чија изградба е во тек, како и другите 
инфраструктурни објекти што се градат низ државата 
за поддршка на уметниците. Тоа придонесува да се 
чувствувам како граѓанин на земја-членка од Европската 
унија.

Наталија Грубовиќ
Модел и водител

Македонија веќе ја живее европската реалност. Во изминатите 
10 години, Република Македонија имаше доволно време 
ефектите од реформите кои интензивно се спроведуваат во 
државата, а кои нè доближуваат до европските стандарди 
да можат да се почувствуваат и во секојдневниот живот на 
граѓаните. 

Бајруш Мјаку 
Aктер

Зависи кому му го поставувате прашањето, на 
Бајруш Мјаку како актер, како Албанец или како 
државјанин на Македонија.
- Како актер се чувствувам еднаков со сите други 
бидејќи достоинствено сум ја претставил албанската 
култура насекаде низ Европа, а и пошироко;
- Како Албанец, кој живее и работи во Р. Македонија, 
имам надеж дека еден ден ќе бидеме дел од ЕУ, но 
не можам да видам светлина во темницата на лицата 
со сомнителна диоптрија. Тие се токму оние кои 
требаше уште одамна темницата да ја претворат во светлина;
- Како државјанин на Р. Македонија, безнадежен сум дека еден ден македонските креатори 
на политиката ќе се согласат со реалноста и ќе ги исполнат барањата на ЕУ. Декларативно 
кажуваат дека се заинтересирани да бидат дел од ЕУ, а преку нивните дела го докажуваат 
спротивното!

Ариф зибери – Елита 5
Пејач

Географски, Македонија е дел од Европа и нам ни останува 
само да успееме да ги прифатиме и да ги имплементираме 
европските вредности како што се толеранцијата, еднаквоста, 
разбирањето, економскиот развој итн., вредности кои се исто 
толку важни колку што се и реформите што ги спроведува 
Владата со цел приближување на земјата кон Европската унија. 
Имам впечаток дека се работи во оваа насока, но треба да се 
вложи поголема посветеност и интегрирањето да се спроведе 
со побрз интензитет. Јас, како лице од музичката уметност, 
би додал дека, иако кажуваме дека уметноста нема граници, 
имплементирањето на европските вредности ќе внесе нов дух 
како во областа на музиката, така и во сите други области од 
животот.

Ирена Спировска
Водител

Македонија ги спроведува своите подготовки на патот кон 
Унијата, притоа совладувајќи разни предизвици од општествено-
економска и политичка природа.
Сепак, во сферата на културата и уметноста, Македонија веќе 
одамна е вткаена во културното окружување на пошироката 
европска култура, при што ги негува и се изразува низ културниот 
код на европските вредности. Во таа смисла, сметам дека 
Македонија не само што не е далеку од Европската унија, туку 
претставува и интегрален дел од европскиот културен простор.
Овој неоспорен факт се огледа и во секојдневното живеење. 
Имено, македонската јавност ја живее европската реалност низ 
делата на преведуваните писатели од европските јазици, разните 
гостувања на оперско-сценските уметности и визуелната уметност и, секако, спортските 
настани. Притоа, од особена важност е да се нагласи дека оваа културна комуникација се 
одвива и во обратна насока од Македонија кон Европа.

вели Мумин
Спортист

Вистинскиот пат за Европска унија е во менталитетот 
на луѓето. Со современите погледи и рушењето на 
стереотипите, како и преку современата политика која ја 
спроведува оваа Влада сме чекор поблиску до Европската 
унија.  




