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Средба на Вицепремиерот Адеми со еврокомесарот 
за проширување и соседска политика Јоханес Хан 

 

Во рамки на работната посета на Брисел, заменик претседателот на Владата 
задолжен за европски прашања Арбр Адеми, на 28.09.2016 година се сретна со 
еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан. За време на 
средбата се разговараше за повеќе актуелни теми поврзани со процесот на европска 
интеграција на земјата, особено политичката состојба, изборниот процес, поддршката 
од ЕУ и миграцијата. Во тој контекст Адеми информираше за реализацијата на 
обврските од Договорот од 20 Јули кои се значаен предуслов за организација на 
демократски и кредибилни избори. Двајцата соговорници ја поздравија и оцената на 
политичките лидери за исполнување на предусловите за спроведување на изборите во 
декември како позитивен исчекор кон разрешување на долготрајната политичка криза 

             

http://www.sep.gov.mk/


во земјата. При тоа беше нагласено дека е исклучително важно во наредниот период 
сите политички актери да го дадат својот придонес за продолжување на нашиот 
евроинтегративен процес. При тоа Комесарот Хан ја истакна и потребата од 
континуирана и соодветна политичка и институционална поддршка за работата на 
Специјалното јавно обвинителство. 
 
повеќе 

Средба на вицепремиерот Адеми со Едвард Кукан - повеќе 
 
Вицепремиерот Арбр Адеми во работна посета на Брисел - повеќе 
 
Обраќање на Вицепремиерот Адеми на конференција на МАНУ - повеќе 

  

Средба на вицепремиерот Арбр Адеми со 
амбасадорот на Европската Унија во 
Македонија Самуел Жбогар 
 

Заменик претседателот на Владата на Република Македонија 
задолжен за европски прашања, д-р Арбр Адеми, на 
13.09.2016 година оствари средба со новоименуваниот 
амбасадор на Европската Унија во Република Македонија, Н.Е. 
г. Самуел Жбогар. Вицепремиерот Адеми му посака на новиот 
евроамбасадор Жбогар успешна реализација на проектите за време на неговиот мандат и 
изрази уверување дека ќе продолжи успешната соработка меѓу Секретаријатот за европски 
прашања и Делегацијата на Европската унија и во претстојниот период. 
 

повеќе 

Вицепремиерот Арбр Адеми оствари средба со новиот унгарски амбасадор 
Ласло Иштван Дукс - повеќе 

Одбележан "Ден без автомобили" - повеќе 

  

Вицепремиерот Адеми со свое обраќање на 
информативниот настан за отворање на првиот 
повик во рамки на ИПА 2 програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Република 
Македонија и Република Албанија 

 
Заменик претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања, д-р Арбр 
Адеми присуствуваше на информативен настан по повод отворањето на првиот повик 
за предлози во рамки на ИПА 2 програмата за прекугранична соработка помеѓу 
Република Македонија и Република Албанија во просториите на Делегацијата на 
Европската Унија во Скопје. 
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Првиот повик за предлози во рамките на ИПА 2 програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија беше отворен на 16 
септември 2016 година и потенцијалните корисници од двете земји ќе имаат можност 
да аплицираат со заеднички проекти до 1 ноември 2016 година.    
 
повеќе 

  

 Работни средби 
 

  

Средба на Вицепремиерот Адеми со 
државниот секретар Дезир 
 
За време на неговата посета на 
Париз,вицепремиерот задолжен за европски 
прашања Арбр Адеми оствари средба со 
државниот секретар за европски прашања во 
француското Министерство за надворешни 
работи, г. Арлем Дезир.На средбата, 
вицепремиерот се осврна на политичката 
ситуација во земјава и обврските кои 
произлегуваат од Политичкиот договор, 
нагласувајќи ја оценката на политичките 
лидери дека се исполнети условите за 
организација на парламентарните избори како 
позитивен исчекор напред. "Во претстојниот 
период потребно е да се вложат напори за да 
се организираат демократски, кредибилни и 
инклузивни избори чии резултати ќе бидат 
широко прифатени", рече Адеми и додаде 
дека за Македонија е од клучно значење да ја 
задржи европската перспектива. 

 
повеќе 

Средба на Вицепремиерот Адеми со 
Директорот Даниелсон  
 
За време на работната посета во Брисел, 
Заменик претседателот на Владата на 
Република Македонија задолжен за европски 
прашања, д-р Арбр Адеми, оствари средба и 
со генералниот директор на Директоратот за 
проширување и соседска политика на 
Европската комисија, г-дин Кристијан 
Даниелсон.Актуелната политичка состојба во 
земјата, активностите поврзани со 
организацијата на претстојните 
парламентарни избори, Итните реформски 
приоритети и ИПА фондовите, беа дел од 
темите за кои се дискутираше за време на 
средбата. 
 
повеќе 

 

 

http://www.sep.gov.mk/content/?ID=1983#.WAScENR97Gg
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=1986#.WASdudR97Gg
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=1980#.WAS73dR97Gg


  

Активности на Државниот Секретар Ана Блажеска 

  

Државниот секретар Блажеска на средба 
со Винтон 

 
Државниот секретар за европски прашања, г-
ѓа Ана Блажеска на 27.09.2016 година 
оствари средба со Постојаниот координатор 
на ОН и Постојан претставник за УНДП во 
Република Македонија, г-ѓа Луиза Винтон.На 
средбата се разговараше за ситуацијата со 
поплавените области од поплавите кои се 
случија на 6. август оваа година, како и за 
статусот на подготовка на Проценка на 
потребите по настанување на природни 
несреќи и катастрофи - ПДНА. 
повеќе 

Средба на Државниот секретар за европски 
прашања Ана Блажеска со амбасадорот на 

Суверениот воен ред на Малта Павел Гиерински 

Државниот секретар за европски прашања 
Ана Блажеска оствари работна средба со 
амбасадорот на Суверениот воен ред на 
Малта, Н.Е. Павел Гиерински.   На средбата 
тие разговараа за текот на пристапниот 
процес на Република Македонија и 
спроведувањето на Итните реформски 
приоритети, а се осврнаа и на актуелната 
политичко- економска состојба во земјава. 
Блажеска и Гиерински дискутираа и за 
состојбите поврзани со мигрантската криза, 
особено во овој период и очекуваното 
движење на мигрантите во периодот што 
следи.  
повеќе 

 

Одржана презентација за ИПА за државни секретари - повеќе 
 
Државниот секретар Блажеска на прослава на Светскиот ден на институтите 
"Конфуциј" - повеќе 

  

ИПА Проекти   

Се потпиша ИПА Финансиската спогодба за  Повеќегодишна Акциска програма за 
Животна средина и климатски акции и Транспорт за 2014-2016 година 

 
Финансиран од: Европска унија 
Цел на проектот:  Оваа програма опфаќа два сектори кои се идентификувани во индикативниот 

стратешки документ за Република Македонија за периодот  2014-2020, имено секторот на 
животна средина и транспорт. Општите цели на помошта од ИПА II во овој сектор се: создавање 
на модерна, посигурна и по еколошка патна мрежа во Република Македонија и социо-економски 
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развој на земјата. Приоритет ќе им се даде на патната инфраструктура до Транспортната 
опсерваторија (СЕЕТО) сеопфатна мрежа на Југоисточна Европа (Коридорите VIII, X и 
делницата Xd). Меѓу другото, преку овој сектор ќе се реализира проектот за изградба на нова 
делница меѓу Градско и Дреново, како дел од патниот Коридор X-г. Предвидени се инвестиции 
во три насоки: Приближување на законодавството за животна средина и климатски промени во 
приоритетни области, Инвестиции во управување со водите и отпадот и Поддршка на оддржлив 
развој. 
Вкупна вредност:  За секторот животна  средина и климатски акции е предвиден буџет 

од  44,365,000.00 евра.  
За секторот транспорт е предвиден буџет од 36,906,609.70 евра 
Времетраење: 2014-2016.  

  

 Подршка на УСАИД за Секретаријатот 

Комуникациски тим на СЕП на работилницата за 
внатрешна ПР комуникација 
 
Секретаријатот за европски прашања (СЕП) 
со поддршка од Проектот на УСАИД за подобрување на 
работењето на организациите (ППРО) имплементиран од 
ДЕТРА Центар, на 5 и 6 септември ja реализираше првата 
работилница со комуникацискиот тим на СЕП. На 
работилницата беа презентирани процесните мапи и процедури за внатрешна ПР комуникација, 
ПР прирачникот и беше изготвен комуникациски план кој содржи планирани комуникациски 
активности на СЕП за периодот октомври 2016 - октомври 2017. Од 12 до 23 септември, беа 
одржани обучувачки сесии за подобрување на знаењата и вештините на комуникацискиот тим за 
планирање и менаџирање на јавните односи, ефективни односи со медиуми и организација на 
комуникациски настани. 
Во текот на месец септември СЕП  продолжи со прибирање на податоци во рамки на 
воспоставениот систем за мониторинг и евалуација, а согласно плановите за мониторинг и 
евалуација. Тимот на ППРО подготви  алатка за анализа на податоците за мониторинг и 
евалуација, која овозможува внесување на конкретни податоци за секој индикатор на успех во 
системот за мониторинг и евалуација, автоматско процесирање и сметање на нивото на 
постигнување за секој таргет, резултат и цел на институционално и секторско ниво. Во следниот 
период, ППРО тимот ќе го обучи Раководителот на одделението за стратешко планирање за 
примена на алатката за анализа на податоците и ќе го поддржи процесот на  понатамошно 
внесување на податоците, како и нивна анализа и интерпретација. 

  

ЕУ Вести 
 

 Делегација на Европскиот парламент го набљудува референдумот за 
мировниот договор во Колумбија 

 АБВ на Европскиот парламент 

 Во Парламентот оваа недела: панамските сметки, роамингот, буџетот на ЕУ 

 Економијата на евро- зоната покажа издржливост по референдумот во 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160927IPR44273/european-parliament-delegation-to-observe-colombia%E2%80%99s-peace-deal-referendum
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160927IPR44273/european-parliament-delegation-to-observe-colombia%E2%80%99s-peace-deal-referendum
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160623STO33676/the-abc-of-the-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160926STO44007/in-parliament-this-week-panama-papers-roaming-eu-budget
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160926IPR44087/euro-area-economy-showed-resilience-after-uk-referendum-mario-draghi-tells-meps


Британија, Марио Драги кажува пред европратениците 

 Здравје на растенијата: европратениците го поддржаа договорот за земјоделие 
за борба против напливот на штетници во ЕУ 
  

  

 

Дали знаете дека...? 
 Меѓу надеж и страв: иднината на еврејските заедници во ЕУ 

 Крај на роамингот: европратениците преговараат за заштитни мерки за спречување 
злоупотреба 

  

Меѓународни денови 
  

 1 Октомври - Меѓународен ден на постарите лица 

 5 октомври - Светски ден на учителот [УНЕСКО] 

 16 октомври - Светски ден на храната 

 20 октомври - Светски ден на статистиката 

 31 октомври - Светски ден на градови 

  

Ви Благодариме! 
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