
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“.



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 


