
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.



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


