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Пpоштален коктел во чест на амбасадорот на 
Европската унија во Република Македонија, г-дин Аиво 
Орав 

 

Во просториите на Клуб на пратеници се одржа проштален коктел во чест на амбасадорот 
на Европската унија во Република Македонија, г-дин Аиво Орав, каде што беа поканети 
амбасадорите од земјите-членки на Европска унија, амбасадорите од регионот и 
амбасадорот на САД г-дин Џес Л. Бејли.   
повеќе 
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Вицепремиерот Арбер Адеми присуствуваше на 
состанокот на Премиерот г. Емил Димитриев со грчкиот 
Министер за Надворешни работи г. Никос Коѕиас во 
Владата на Република Македонија 
 

повеќе 

  

Координативна средба со донаторите, 
поврзана со штетите нанесени во невремето 
во Скопје и Тетово 
 
Во просториите на Секретаријатот за европски прашања се 
одржа координативен донаторски состанок, во врска со 
катастрофалните поплави кои се случија изминатиот 
викенд. Заменик претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања д-р Арбр Адеми, го водеше состанокот, а свои 
обраќања имаа и г-дин Никола Тодоров, Заменик претседател на Владата и министер за 
здравство, г-дин Кирил Миноски, Министер за финансии, г-дин Илија Исајловски Заменик 
министер за надворешни работи, како и г-ѓа Луиза Винтон, Постојан координатор на ООН 
и постојан претставник на УНДП како и г-дин Мартин Клауке, раководител на сектор за 
соработка во Делегацијата на ЕУ во Скопје.   
Беше надгласано дека во оваа фаза преоценките на штетите се многу индикативни, но се 
работи на нивно допрецизирање. Адеми информираше и дека е активиран Механизмот за 
цивилна заштита на ЕУ, преку кој се направени сателитски снимки на теренот а веќе на 
терен се и нивни експерти за проценка на првичните потребни за населението. 
 
повеќе 

  

Втор координативен донаторски состанок 
поврзан со штетите нанесени во невремето во 
Скопје и Тетово 
 
Во просториите на Секретаријатот за европски прашања се 
одржа вториот координативен донаторски состанок, поврзан 
со катастрофалните поплави кои се случија на 6.8.2016 
година.  
Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски 
прашања д-р Арбр Адеми, го водеше состанокот, а свои обраќања имаа и г. Питер Глерим 
тим лидерот на експерти кои пристигнаа во Република Маедонија преку Европскиот 
механизам за цивилна заштита, г-ѓа Луиза Винтон, Постојан координатор на ООН и 
постојан претставник на УНДП.    
Вицепремиерот Адеми истакна дека целта на овој состанок е да се добие појасна слика за 
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целокупната донаторската поддршка која до овој момент е обезбедена од страна на 
билатералните партнери, за која првично се разговараше на минатонеделниот состанок.  
 
повеќе 

  

 Работни средби 
 
 

 

  

Средба на вицепремиерот Адеми со 
амбасадорот на Кралството Шпанија 
Каранза 
 
Заменик претседателот на Владата на 
Република Македонија задолжен за европски 
прашања, д-р Арбр Адеми, оствари средба со 
Н.Е. г. Рамон Абароа Каранза, амбасадор на 
Кралството Шпанија во Република Македонија. 

На средбата се разговараше за актуелната 
состојба во евроинтегративниот процес на 
земјата, развојот на политичките 
случувања и во тој контекст, перспективите 
до крајот на годината. Вицепремиерот 
Адеми потенцираше дека и покрај 
моменталните состојби, во фокусот 
остануваат целосното и доследно 
реализирање на Договорот од Пржино и 
последниот Договор помеѓу четирите 
политички партии, спроведувањето на 
Охридскиот рамковен договор и 
натамошната имплементација на Итните 
реформски приоритети. 
повеќе 

Средба на вицепремиерот со Адеми 
францускиот амбасадор Н.Е. г-ѓа Лоренс 
Оер 
 
Заменик претседателот на Владата задолжен 
за европски прашања д-р Арбр Адеми, оствари 
проштална средба со амбасадорот на 
Француската Република во нашата земја Н.Е. г-

ѓа Лоренс Оер. 
На почетокот на средбата вицепремиерот 
Адеми и се заблагодари на г-ѓа Оер за 
нејзината лична поддршка како и за поддршката 
и помошта на Република Франција за нашата 
земја и за нашите евроинтегративни напори, а 
особено за поддршката на Секретаријатот за 
европски прашања и другите државни органи. 
Амбасадорот Оер истакна дека Франција ќе 
продолжи со поддршката за еворинтеграцијата 
на Македонија и посочи дека е потребно 
понатамошно продлабочување на 
билатералните односи меѓу двете земји. Во тој 
контекст, беше искажан спремност за 
обезбедување на експертска поддршка за 
справување со последиците од поплавите кои 
го зафатија главниот град Скопје и северо - 

западниот дел на Македонија. 
повеќе 
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ЕУ Вести 
 

 Комисијата ја предлага 2018 година како европска година на културното 
наследство 

 Буџетот на ЕУ за 2017 година: Парламентот го изготвува својот став 

 Подобра социјална статистика за социјална Европа 
  

  

 

Дали знаете дека...? 
 Во ЕУ 74% од дописниците барат ЕУ да направи повеќе за миграцијата во споредба со 

74% во Ирска и 68 % во Велика Британија 

 Борбата против даночните измами беше истакната од страна на испитаниците како 
трет најважен приоритет за ЕУ. 

 Европејците се многу засегнати од сајбер безбедноста: 89% од сите корисници на 
интернет избегнуваат откривање на лични податоци на интернет, додека 85% се 
согласуваат дека ризикот да станат жртва на компјутерскиот криминал се зголемува.  

  

Меѓународни денови 
  

 15 септември Меѓународен ден на демократијата 

 21 септември Меѓународен ден на мирот 

 27 септември Светски ден на туризмот  

  

Ви Благодариме! 
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