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Прва официјална средба на Бесими со Директорот за 
Западен Балкан, Жан Ерик Паке

На средбата се дискутираше за клучните приоритети на Република Македонија во 
процесот на европската интеграција, како и нејзините перспективи и реформите кои 
се преземаат за реализација на европската агенда, како и за очекувањата на 
Република Македонија од Ев
проширување. 
Бесими: Евро-атлантската интеграција останува клучен стратешки приоритет на 
нашата земја. Владата напорно работи во спроведување на зацртаните реформи, 
веќе имаме усвоено и ја следиме реализацијата н
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приоритети врз основа на препораките на Европската комисија, кои се клучни во 
процесот на пристапување во Европската Унија. 
Вицепремиерот уште еднаш иницираше одржување на Регионална министерска 
конференција за евроинтеграц
поздравено од страна на соговорниците.
22 јануари 2015 

Бесими во работна посета на Велика Британија: Забрзување на 
европската интеграција на Западен Балкан

На средбата со Министерот за европски прашања 
на Велика Британија, Лидингтон се разговараше за 
процесот на интеграција на Република Македонија, 
како и за последните постигнувања на земјата во 
однос на членството во Европската Унија. Важно е 
што Република Македонија има препорака за 
започнување на преговорите и во исто време треба 
да се работи на препораките од Извештајот на 
Европската Комисија во однос на реформите во судство, независноста на медиумите 
и слободата на изразување, политичкиот дијалог, меѓутен
односи. Тоа ќе придонесе за создавање на добра основа за започнување на 
официјалните преговори со ЕУ 
На состанокот се дискутираше и за последните економски и безбедносни случувања 
во регионот, како и значењето од забрзување на процесот на европска интеграција 
на земјите од Западен Балкан.
19 јануари 2015  

Промовирани Билтенот на СЕП 2014, ЕУ Агендата 2015 и 
Извештајот за ЕУ Агендата 2014

приоритети врз основа на препораките на Европската комисија, кои се клучни во 
процесот на пристапување во Европската Унија.  
Вицепремиерот уште еднаш иницираше одржување на Регионална министерска 
конференција за евроинтеграциските процеси на земјите од регионот, што беше 
поздравено од страна на соговорниците. 
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Донација по повод 20 годишниот 
јубилеј на дипломатските односи со 

Унгарија 
  

Амбасадорот на Унгарија Јожеф Бенце
подвлече дека донацијата на Центарот за 
обука на СЕП е дел од унгарските големи 
напори да ги доближат Европа и Македонија 
поблиску една до друга и посебно да 
придонесат кон јакнење на капацитетите на 
администрацијата.  
Државниот секретар при Секретаријато
европски прашања, Ана Блажеска, се 
заблагодари за донацијата на компјутери и 
долгогодишната поддршка од страна на 
Унгарија за евроинтеграцијата на Република 
Македонија, истакнувајки го следното 
"Уверена сум дека оваа помош ќе 
претставува начин да се з
позитивните резултати кои ги постигнува 
Република Македонија во насока на 
поуспешно и побрзо вклучување во 
европското семејство". 
28 јануари 2015  
  

  
 

Одржани два состаноци 
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напори да ги доближат Европа и Македонија 
поблиску една до друга и посебно да 
придонесат кон јакнење на капацитетите на 

Државниот секретар при Секретаријатот за 
европски прашања, Ана Блажеска, се 
заблагодари за донацијата на компјутери и 
долгогодишната поддршка од страна на 
Унгарија за евроинтеграцијата на Република 
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Одржана презентација 
Децентрализирано управување со ЕУ 

фондови: искуството на Долна 
Нормандија

  
 Во просториите на Секретаријатот за 
европски прашања се одржа презентација на 
која г. Александар Фоло, директор за 
европски и меѓународни прашања на 
регионот Долна Нормандија, даде приказ на 
организацискиот модел на Регионот на 
Долна Нормандија, која уп
фондовите и со фондовите за 
кофинансирање на Франција за проектите 
кои се имплементираат на територијата на 
регионот, како и областите/оските во кои тие 
се имплементираат. Учество на 
презентацијата зедоа претставници од 
државните институции на
регионално и централно ниво од Република 
Македонија. Регионот Долна Нормандија, 
преку неговата канцеларија за 
децентрализирана соработка е скоро две 
децении присутен во Република Македонија.
29 јануари 2015  

 

ИПА 

Одржани два состаноци на мониторинг Комитети

Одржана презентација - 
Децентрализирано управување со ЕУ 

фондови: искуството на Долна 
Нормандија 

Во просториите на Секретаријатот за 
европски прашања се одржа презентација на 
која г. Александар Фоло, директор за 
европски и меѓународни прашања на 
регионот Долна Нормандија, даде приказ на 
организацискиот модел на Регионот на 
Долна Нормандија, која управува со ЕУ 
фондовите и со фондовите за 
кофинансирање на Франција за проектите 
кои се имплементираат на територијата на 
регионот, како и областите/оските во кои тие 
се имплементираат. Учество на 
презентацијата зедоа претставници од 
државните институции на локално, 
регионално и централно ниво од Република 
Македонија. Регионот Долна Нормандија, 
преку неговата канцеларија за 
децентрализирана соработка е скоро две 
децении присутен во Република Македонија. 

на мониторинг Комитети 



Ко-претседавачи на состаноците беа Заменик 
претседателот Бесими и директорот задолжен за 
Западен Балкан, во Генералниот Директоратот за 
европска соседска политика и преговори за 
проширување на Европската комисија, Жан Ерик Паке. 
Состаноците беа со цел размена на мислења за 
постигнатиот напредок во спроведувањето на ТАИБ 
Националните програми 2009
компонента 1) и напредокот во спроведувањето на 
целокупната ИПА (сите пет ИПА компоненти) 2007
ИПА 2014-2020.   Исто така разменети беа мислења за наредните чекори што треба 
да се превземат за да се подобри искористувањето на ИПА.
23 јануари 2015   

Завршна презентација: Транспарентност, 
перформанси и отчетност
Република Македонија 
  
Цел на проект: Унапредување на буџетската 
транспарентност за одговорно трошење на 
јавните финансии. 
На презентацијата беа презентирани клучните 
наоди и препораки од истражувањето 
спроведено во 2014 година. Воедно, обја
беа неколку публикации поврзани со истата 
тема. 
Вкупен буџет: околу 100.000,00 евра
29 јануари 2015  
  
Помош за ИПАРД Агенцијата за подготовка за акредитација за инвестиции 
руралната инфраструктура
  
Цел на проектот: Воспоставување на функционален контролен и управувачки 
систем, кој ќе и овозможи на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и 
руралниот развој, да се акредитира за ИПАРД мерката 301
во руралниот развој. Во таа насока на платежната агенција ќе и се помогне во 
исполнување на минимум услови кои се однесуваат на внатрешната средина, 
контролни активности, информирање и комуникација, како и програмско следење.
Вкупен буџет: околу 250.
27 јануари 2015  
  
Инаугуративна церемонија за промовирање на проектите од првиот повик за 
проектни предлози, ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу РМ и 
Косово 
Одбраните добитни проектни предлози, своите проектни активности ке ги 
спроведуваат во рамките на следните мерки на CBC програмата:
- Одржлив економски, социјален и развој на животната средина;
- Социјална кохезија и иницијативи од човек на човек;
  
Вредност на повикот: околу 2.16 милиони евра (од кои околу 1.2 милиони евра се 
наменети за корисници (партнери) од Република Македонија, односно околу 
250.000,00 евра за секој проект) 
29 јануари 2015  
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проширување на Европската комисија, Жан Ерик Паке.  
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околу 2.16 милиони евра (од кои околу 1.2 милиони евра се 
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• Приоритети и програма за работа на латвиското престедателство

• Литванија стана 19 земја

• Честитки до Ципрас од претседателот на Европскиот совет Доналд Туск

• Европска година за развој: главните настани следат

• ЕП: Земјите членки сами да одлучат за ограничување и забрана на ГМ посеви

• Комисијата започна да работи на создавање на унија на пазари на капитал 

• Комисијата и парламентот воведуваат нови правила за регистар за 
транспарентност  

• 50 години фармацевтско законодавство во Евр
благосостојбата на пациентите низ Европа

• Еден милион посетители на Парламентариумот

• Награда за млади Карло Вел
февруари 

• По површина Франција е најголема, а Малт

• 65% од извозот на ЕУ оди во други земји

• Европската Унија со своите 507.4 милиони жители претставува 7.2% од светската 
популација 

• Европската Унија увезува повеќе од 50% енергија за своите потреби

• Трговијата помеѓу земјите членки на ЕУ претставува околу 2/3 од вкупната 
трговија на Европската Унија

Позначајни меѓународни датуми
• 13 февруари - Светскиот ден на радиото

• 20 февруари - Светски ден на социјална правда 

• 21 февруари - Меѓународen ден на мајчинот јазик 

 

Приоритети и програма за работа на латвиското престедателство

Литванија стана 19 земја-членка на еврозоната 

Честитки до Ципрас од претседателот на Европскиот совет Доналд Туск

Европска година за развој: главните настани следат 

ЕП: Земјите членки сами да одлучат за ограничување и забрана на ГМ посеви

Комисијата започна да работи на создавање на унија на пазари на капитал 

Комисијата и парламентот воведуваат нови правила за регистар за 
 

50 години фармацевтско законодавство во Европа - Која е разликата во 
благосостојбата на пациентите низ Европа 

Еден милион посетители на Парламентариумот 

Награда за млади Карло Велики: Рокот за аплицирање продолжен до 23 

 

 

Дали сте знаеле дека...? 
По површина Франција е најголема, а Малта најмала земја членка на ЕУ

возот на ЕУ оди во други земји-членки на ЕУ 

Европската Унија со своите 507.4 милиони жители претставува 7.2% од светската 

Европската Унија увезува повеќе од 50% енергија за своите потреби

Трговијата помеѓу земјите членки на ЕУ претставува околу 2/3 од вкупната 
трговија на Европската Унија 

 

Позначајни меѓународни датуми 
Светскиот ден на радиото  

Светски ден на социјална правда  

Меѓународen ден на мајчинот јазик  

 

Ви благодариме 
    

Приоритети и програма за работа на латвиското престедателство 

Честитки до Ципрас од претседателот на Европскиот совет Доналд Туск 

ЕП: Земјите членки сами да одлучат за ограничување и забрана на ГМ посеви 

Комисијата започна да работи на создавање на унија на пазари на капитал  

Комисијата и парламентот воведуваат нови правила за регистар за 

Која е разликата во 

ики: Рокот за аплицирање продолжен до 23 

а најмала земја членка на ЕУ 

Европската Унија со своите 507.4 милиони жители претставува 7.2% од светската 

Европската Унија увезува повеќе од 50% енергија за своите потреби 

Трговијата помеѓу земјите членки на ЕУ претставува околу 2/3 од вкупната 

 

 


