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Претставници од Секретаријатот за европски прашања
на студиска посета во Загреб

Во рамките на Твининг проектот: "Понатамошно зајакнување на административните и
организациските капацитети за процестот на Европска интеграција" финаснсиран од ИПА
ТАИБ 2010 во тек се спроведува студиска посета на Државниот Секретар за европски
прашања г-ѓа Ана Блажеска и дел од вработените од СЕП во Загреб, Република Хрватска.
Во текот на предавањата во министерството за надворешни работи на Република
Хрватска вработените во Секретаријаттот за европски прашања имаа можност за
разменуваат мислења и да се запознаат со работењето на најновата членка на
Европската унија.
повеќе

Учество на Државниот Секретар, Ана Блажеска
на вториот координативен состанок на
донаторите за земјите од Западен Балкан
Државниот Секретар на Секретаријатот за европски
прашања г- ѓа Ана Блажеска учествуваше на вториот
координативен состанок на донаторите за земјите од
Западен Балкан кој се одржа во Сараево.
На состанокот учествуваа сите главни донатори кои се активни во земјите од Западен
Балкан како и претставници од меѓународните организации и влади од регионот.
Овој координативен состанок го организираше Советот за регионална соработка со цел
потенцирање на приоритетните проблеми со кои се соочуваат земјите од регионот.
Генералниот секретар на Советот за регионална соработка г- дин Горан Свилановиќ за
време на состанокот истакна дека често се случува повеќе донатори да издвојат средства
за иста област, додека другите области да останат потполно занемарени. Добро би било,
посочи Свилановиќ кога би се успеало да се избегне тоа преклопување и кога донаторите
подеднакво би ги подмирувале сите потреби на земјите од регионот.
повеќе

Државниот секретар за европски прашања Ана Блажеска во работна посета на
Полска
Државниот Секретар во Секретаријатот за Европски Прашања, Ана Блажеска -Гостин
предавач на четиринаесеттата сесија на ПОЛИТЕА

Потпишување на Меморандум за соработка
помеѓу Секретаријатот за европски прашања и
Македонската Академија на науките и
уметностите
Секретаријатот за Европски прашања и Македонската
Академија на науките и уметностите- МАНУ денес потпишаа
Меморандум за соработка во интерес на забрзување на
интеграцијата на Република Македонија во Европската унија. Воедно беше конституиран и
Советот за евроинтеграции на МАНУ за унапредување на соработката меѓу двете
институции во духот на доброто разбирање.
Меморандумот, кој го потпишаа Заменик претседателот на Владата на Република
Македонија задолжен за европски прашања д-р Фатмир Бесими и Претседателот на
МАНУ, акадeмик Таки Фити предвидува да се создаде платформа за креирање на
синергија помеѓу научниот потенцијал, администрацијата и деловната заедница преку
разни форми на соработка.
повеќе

Вицепремиерот Бесими изврши теренска посета на мигрантскиот камп "Винојуг"
Гевгелиjа во однос на донаторската координација

Програмска мисија за Инвестициска рамка за
Западен Балкан
Во Секретаријатот за европски прашања, , се одржа
Програмска мисија за Инвестициска рамка за Западен
Балкан за програмирање на 2016 година.
Своја презентација на состанокот имаше Раководителот на
секторот од ДГ НЕАР, г. Волфганг Шлагер кој престојува на
работна посета во Република Македонија и кој на состанокот имаше посебен осврт кон
Повикот за кофинансирање на инфраструктурните проекти за Инвестициската рамка за
западен Балкан (WBIF) за 2016 година.
Заменик претседателот на Владата за Европски прашања Фатмир Бесими ја поздрави
заложбата и поддршката што ЕУ ја дава во насока на зајакнување на капацитетите на
земјите од Западен Балкан со цел пристапување во Европска Унија.
повеќе

Одржан состанок на Второ (техничко) ниво на
Националниот инвестициски комитет
Секретаријатот за европски прашања одржа состанок на
Второто ниво на Националниот инвестициски комитет (НИК).
Состанокот го претседаваше државниот секретар Ана
Блажеска и на истиот учествуваа претставници од
Делегацијата на Европската Унија, од меѓународните
финансиски институции, билатералните партнери и донаторската заедница со постојана
мисија во Република Македонија.
Од страна на Министерство за транспорт и врски беше претставен проектниот предлог
грант во рамки на вториот повик за Инвестициски грантови преку Инвестициската рамка за
земјите од Западен Балкан 2016 (WBIF 2016), Изградба на железничка пруга Коридор 8
фаза 2 (градежните работи за делницата Бељаковце - Крива Паланка - 34km ). Предлог
проектот е еден од приоритетните во Единствениот список на проекти на Република
Македонија кој се состои од вкупно 120 инфраструктурни проекти.
повеќе

Работилница за фундаментални права во
Македонија
Секретаријатот за европски прашања со поддршка на Германско
друштво за интернационална соработка (ГИЗ) одржаа работилница
за фундаментални права во Република Македонија.
На работилницата учествуваа претставници од граѓанските
организации, а свои воведни обраќања имаа заменик
претседателот на Владата задолжен за европски прашња д-р Фатмир Бесими, заменик амбасадор
во Амбасадата на сојузна република Германија во Македонија г-дин Ханс Хелге Сандер и
директорот на ГИЗ канцеларијата во Македонија, г. Џејмс Макбет.
Секретаријатот за европски прашања (СЕП) поддржан од страна на Проектот на германско
македонската билатерална соработка "Поддршка на Секретаријатот за европски прашања"
спроведен од ГИЗ (Германско друштво за интернационална соработка), ја анализираше
националната институционална поставеност во областа на фундаментални права. Резултат од оваа
анализа е мапирање на сите национални чинители вклучени во областа на темелните права,
нивните надлежности, како и идентификување на постоечките координативни структури во оваа
област. Оваа анализа претставува основа за отпочнување на длабинска анализа за утврдување на
нивото на усогласеност со ЕУ.
повеќе

Оддржана работилница за утврдување на
терминологија за поглавјата 23 и 24 од правото
на Европската Унија
Секретаријатот за европски прашања со поддршка од
Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ)
организираше Работилница за утврдување на
терминологија за поглавјата 23 (правосудство и
фундаментални права) и 24 (правда, слобода и безбедност)
од правото на Европската Унија.
На работилницата учествуваа претставници од НПАА работните групи за поглавјата 23 и
24, координатори на поглавјата 23 и 24 од Секретаријатот за европски прашања како и
преведувачи, јазични ревизори и координатори на процесот на подготовка на
националната верзија на правото на Европската Унија од Секторот за подготовка на
националната верзија на правото на Европската Унија при Секретаријатот за европски
прашања. Воведни излагања имаа државниот советник при СЕП г-ѓа Љиља Трпковска,
претставник на ГИЗ г. Михаел Самец и Проф. Д-р Симон Саздов како експерт по
македонски јазик.
повеќе

Во организација на Секретаријатот за европски
прашања одржана презентација за "Еразмус+ "
на Универзитетот на Југоисточна Европа
Во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово
Секретаријатот за европски прашања во соработка со
Националната Агенција за европски образовни програми и
мобилност, одржаа презентација за Програмите на Унијата,

поточно програмата - " Еразмус +".
На настанот свое обраќање имаа Вицепремиерот д-р Фатмир Бесими, Директорот на Агенцијата за
европски образовни програми г. Дарко Димитров, како и Проректорот за меѓународна соработка на
Универзитетот д-р Блерим Река.
На почетокот од своето предавање вицепремиерот Бесими истакна дека Програмите на Унијата
претставуваат интегриран сет на активности усвоен од ЕУ со цел зголемување на соработката
помеѓу земјите членики и европските земји кои не се членки, за подобро да се запознаат со
методите и политиките на ЕУ и со тоа да се овозможи размена на искуства и добри практики.
повеќе

Работни средби

Средба на Вицепремиерот
Бесими со министерот за
Европа, интеграција и
надворешни работи на
Австрија, г. Себастијан
Курц
Поддршката од страна на
Австрија е од суштинско
значење за Република
Македонија, истата e зајакната и
со донесувањето на Акцискиот
план Австрија-Македонија, во
текот на Вашата посета на
земјата во февруари, рече
Вицепремиерот Бесими.
Билатералните односи меѓу
Република Македонија и
Република Австрија се
карактеризираат со пријателство
и разбирање и динамичен
дијалог на високо ниво. Двете
страни покажуваат интерес за
постојано унапредување на
односите и на соработката во
голем број на области.
повеќе

Средба на
вицепремиерот Бесими
со министерот за Европа
на Велика Британија
Двете страни истакнаа дека
соработката меѓу Република
Македонија и Велика
Британија се карактеризира
со отворен и конструктивен
дијалог и со континуирано
продлабочување на
соработката во повеќе
области од заемен интерес.
Посебен акцент се стави на
поддршката во однос на
напорите за интеграција на
земјата во ЕУ особено во
делот на реформа на јавната
администрација, како и
стратешкото партнерство со
Велика Британија, со надеж
на плодна соработка во
иднина.
Бесими потенцираше дека
Евро-атлантската
интеграција останува клучен
стратешки приоритет за
нашата држава и граѓаните

Вицепремиерот Бесими
го прими на состанок
Генералниот секретар во
министерството за
надворешни работи на
Република Италија
На средбата беа истакнати
одлучните билатерални односи
помеѓу двете земји, а беше
истакната отворената и искрена
поддршка на Република Италија
за нашите Евроатлантски
аспирации, каде што се
потенцираше ставот на Италија
дека процесот на проширување
на ЕУ нема да биде комплетен,
без приклучување на сите земји
од Западен Балкан.
За време на средбата стана збор и
за актуелната политичка состојба
во земјата, при што
вицепремиерот Бесими ја истакна
важноста за користење на
наредниот период за
исполнување на сите потребни
предуслови за организирање на
фер и демократски избори,

на Република Македонија. На
средбата се разговараше за
актуелната политичка
состојба во земјата како и
статусот на реформите и
активностите кои се
преземаат во однос на
реализацијата на итните
реформски приоритети.
повеќе

согласно меѓународните
стандарди.
Во однос на обврските на земјата
во евроинтегративниот процес,
Бесими говореше за
реализацијата на Итните
реформски приоритети, кои се
особено значајни, имајќи предвид
дека по одржувањето на
изборите, земјата ќе добие уште
еден Извештај од Европската
комисија врз основа на што ќе се
одреди понатамошната
перспектива на Македонија.

повеќе

Средба на Вицепремиерот Бесими со новоименуваниот
директор на Канцеларијата на Светска банка во
Република Македонија Марко Мантованели
Досегашната поддршка од страна на Светска Банка и нашето
долгогодишно стратешко партнерство, е од суштинско значење за
Република Македонија, рече Вицепремиерот Бесими, особено
преку кредитните линии за изградба на патна инфраструктура со
која се подобрува целокупната транспортна мрежа, а со тоа и
конкурентност на нашата економија. Вицепремиерот Бесими ја афирмираше и националната
структура за координација на финансирањето на големите инфраструктурни проекти, како заедничка
платформа на Владата, ЕУ, Светската банка и останатите финансиски институции.
На средбата стана збор и за актуелните проекти кои се финансираат преку ИПА фондовите, а се
реализираат во партнерство со Светската банка, вклучително и во делот на руралната
инфраструктура и санацијата на штетите од минатогодишните поплави.

повеќе

Реформски процес


Дополнителни измени беа усвоени во Изборниот законик за одложување на датумот за
одржување на изборите на 5. јуни 2016 година за таа цел



На 12. февруари 2016 година медиумите ја потпишаа Повелбата за етичко известување за
време на избори, што се базира на основните принципи на новинарската работа



Собранието на Р.М во февруари 2016 усвои 2 закони од НПАА Ревизија 2016



Растот на нефункционалните кредити (НФК) бележи пад од 8,3% во 2014 година на 4,7% во
2015 година, што придонесе за подобрување на квалитетот на кредитното
портфолио. Стапката на НФК се намали од 11,3% во 2014 година на 10,8% во 2015 година
кредитниот ризик е главно концентрирани во корпоративното портфолио.



Собранието на Република Македонија го донесе Законот за изменување и дополнување на
Законот за авторско право и сродните права



12. Поткомитет за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој се одржа I
Брисел на 23. февруари 2016 година



Владата ја усвои новата Стратегија за за конкурентност и Акциски план на Република
Македонија 2016-2020



Првиот почетен состанок за ИПА проектот Реформа на системот за водоснабдување,
собирање и третман на локално ниво, се одржа на 4.2.2016 година во Скопје



На 3 февруари 2016 година се одржа Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција во
Скопје

Активностите за подготовка на новата Стратегија за РЈА за периодот 2016-2021 започнаa
вклучувајќи формирање на работна група со претставници од релевантни институции, академските
институции и експертите на СИГМА.

Проекти кофинансирани од ЕУ во надлежност на
Царинската управа

Завршување на
подготовките за
пристапување кон
Конвенцијата за заедничка
транзитна постапка и
Конвенцијата за
поедноставување на
постапките во трговијата со
стока
Финансиран од:Европска
Унија, ИПА 2010
Цел на проектот:
да се обезбеди понатамошно

Хармонизација на
законодавството и
постапките со
законодавството и добрата
практика на ЕУ во областа
на акцизите
Финансиран од: Европска
унија и национално
кофинансирање, ИПА 2010
Цел на проектот:
Понатамошно усогласување
на законодавството со

"Развој на гранична
инфраструктура помеѓу
Република Грција и
Република МакедонијаBORDER IN"
Реконструкција на управната
зграда и помошните објекти на
ГП Богородица
Општата цел: Граничниот
премин Богородица е втор по
големина премин во земјата,
кој во просек годишно

усогласување на царинското
законодавство и постапки со
Acquis; зајакнување на
административните и
оперативните капацитети

на Царинската управа со
цел спроведување на
царинското законодавство
и завршување на
подготовките за
пристапување кон
Конвенцијата за заедничка
транзитна постапка (КЗТ) и
Конвенцијата за
поедноставување на
формалностите при
трговија со стока; да се
обезбеди ефикасно
спроведување на
царинското зак
онодавство; да се подобри
организацијата, управувањето
и оперативните капацитети на
Царинската управа; да се
олесни трговијата и да се
обезбеди меѓународниот
синџир на снабдување со
поддршка од соодветните
контролни механизми и
информатички системи.
Вкупна вредност: 947,368.00
€
Времетраење: 21 месец, 1. 9.
2014 - 31.5.2016 г.
Имплементиран од:
Финансиска Администрација
на Република Словенија

правото на ЕУ во областа на
акцизите; зајакнување на
административните и
оперативните капацитети на
Царинската управа со цел
правилно спроведување на
законите поврзани со
акцизите; подобрување на
организациските и
оперативните капацитети;
поедноставување на пазарот
и обезбедување меѓународен
синџир на достава со помош
на соодветни контролни
механизми и ИТ системи
Вкупна вредност: 947,368€
Буџет за партнерот од РМ:
47,368 €.
Времетраење: 21 месец
(март 2015 - ноември 2016)
Имплементиран од:
Агенција за европска
интеграција и економски
развој (Agency for European
Integration and Economic
Development )

ЕУ Вести

го користат над 3 милиони
патници во двете насоки,
додека преку него сообраќаат
над 200.000 товарни превозни
средства. Поаѓајќи од
горенаведеното, активностите
од овој проект придонесоа за
поголема функционалност,
подобри услови за работа и
престој, како и заштеда на
средства за тековно
одржување и функционирање
на објектите на граничниот
премин Богородица, додека
поставената опрема за
регулирање на сообраќајот електронски рампи, обезбеди
зголемен квалитет на услугите
и вршење на контролите на
возилата и патниците на
граничниот премин, односно
подобрена сигнализација,
поголема безбедност и
олеснето минување на
државната граница
Финансиран од:
Европската унија и Владата на
Република Македонија
Вкупна вредност:
1.200.000,00 €
Буџет за партнерите од
Република Македонија:
187.000,00 € (од кои 159.000
евра се грант од ЕУ, додека
останатите средства се
учество кофинансирање на Владата на
Република Македонија)
Времетраење: август 2013 август 2014 г.
Партнери: Локалната са
моуправа од Република Грција
одговорна за изградба на
гранични премини во овој
регион (водечки партнер,
overall leading partner) и
Царинската управа на
Република Македонија (финансиски водечки партнер,
financial leading partner).





Побрз одговор во кризни ситуации во рамките на ЕУ:Предложен нов инструмент за
итна помош
ЕУ во 2015 година: Објавен генералниот извештај за активностите на ЕУ
ЕУ и Турција се договорија во врска со европскиот одговор на мигрантскобегалската криза

Дали знаете дека...?





84% од граѓаните на ЕУ сметаат дека е неопходно да биде истакнато потеклото на
млеко
Повеќе од 1 милион деца секоја година се вклучени во кривични постапки во ЕУ
(според проценка на Европската комисија)
Постојат 13,7 милијарди одгледувалишта на животни во ЕУ
Секоја година 430.000 европјани умираат прерано поради загадувањето на воздухот

Меѓународни денови






22 април Меѓународен ден на планетата Земја
23 април Ден на англискиот јазик
23 април Светски ден на книгата и авторското право
26 април Светски ден на интелектуалната сопственост
28 април Светски ден за безбеност и здравје при работа

Ви Благодариме!

