
Реконструкција на Коридор 10

Имплементирани повеќе од 450 
проекти од ЕУ

Од 2007 до 2013 година, преку Инструментот 
за претпристапна помош ‒ ИПА, во Република 
Македонија се имплементирани над 450 проекти. 
Станува збор за големи инфраструктурни проекти 
и проекти за животната средина, како и за мали 
грантови наменети за НВО-секторот, малите и 
средни претпријатија, реформите во судството и 
др. 

 

Билтен Јули 2014



Средби кои го одбележаа месецот
Одржан 11-тиот состанок на ССА

На Советот за стабилизација и асоцијација се истакна 
дека Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
останува во суштината на односот меѓу Европската 
унија (ЕУ) и Република Македонија до пристапувањето 
во ЕУ, а тоа предвидува договорна рамка во која ќе 
соработуваме во иднина. 

Федерика Могерини во посета на 
Македонија

„Проширувањето на Европската унија е приоритет за 
италијанското претседателство со Унијата“, истакна 
министерот за надворешни работи на Италијанската 
Република.

 

Започнувањето на преговорите со 
ЕУ ќе ги забрза реформите

Вицепремиерот Бесими пред претставниците на 
Европската комисија ја презентира ревидираната 
Национална програма за усвојување на правото на 
Европската унија за 2014 година (НПАА). 

Интеграциите се битни за 
политичката стабилност и за 
економскиот раст

Средба на вицепремиерот Бесими со извршниот 
генерален секретар на Европската служба за 
надворешни работи, г. Пјер Вимонт



Специјалниот пратеник на ОН за името, Нимиц, во Македонија 
   

 

ОБЈАВЕН КОНКУРСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ „ГАБРИЕЛА 
КОНЕВСКА ‒ ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА 
И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 
ГОДИНА 

Презентирана правната рамка за 
ИПА II

Претставници на Генералниот директорат за 
проширување извршија информативна сесија на 
тема „ИПА II модел ‒ Рамковна спогодба“ пред ИПА 
националната оперативна структура и државните 
службеници кои ќе работат на спроведување на 
Инструментот за претпристапна помош ‒ ИПА II.

 

Премиерот Груевски: 

„Тешко е по вчерашниот разговор 
да се каже дали може да има 
некаков пресврт.

Не гледам некои серозни сигнали 
од другата страна кои упатуваат 
на тоа дека може да има пресврт. 
Од информациите што ги имаме, 
тие се целосно фокусирани на 
нивната внатрешна состојба и не 
се занимаваат со ова прашање. 
Нимиц ќе има тешка задача. Се 
надевам дека во блиска иднина 
ќе има повеќе успех“.

 30.7.2014 г.

Медијаторот Нимиц:

„Како што знаете, во минатото 
претставив некои идеи од кои 
неколку се прифатливи за едната 
страна, некои се прифатливи 
за другата. Сметам дека ова е 
прашање кое секој посакува да го 
види решено. Имајќи ја предвид 
заедничката желба за решавање 
на прашањето, фактот што 
постојат идеи кои можат да бидат 
основа за решение, сметам дека 
ова прашање може да се реши“, 
изјави Нимиц.

29.7.2014 г.

Претседателот Иванов: 

„Како и досега, и натаму 
Република Македонија активно, 
конструктивно и со добра волја 
ќе учествува во процесот со цел 
изнаоѓање заемно прифатливо 
решение за разликата околу 
името“.

29.7.2014 г.



Вести од ЕУ
• Италија го презеде претседателството со Советот на ЕУ 

• Јункер избран: Ветува посоцијална ЕУ, пополитичка Комисија

• Шулц реизбран за претседател на ЕП со ветување дека ќе се бори за поголеми овластувања

• Рекорден број студенти земаат учество во програмата „Еразмус“

• Единствена валута: Од 1 јануари 2015 година, Литванија станува 19 земја на еврозоната

Дали знаете дека...?
• Тринаесет земји-членки на ЕУ произведуваат тутун со неколку региони во Италија, Грција,   

 Шпанија и Бугарија кои се особено активни

• Производството на памук во Европа претставува само 1% од светското производство на памук

• Биоенергијата претставува повеќе од две третини од вкупната обновлива енергија во ЕУ

• Европската унија е најголем производител на шеќерна репка во светот и е главен увозник на   
сурова шеќерна трска за рафинирање

Позначајни датуми во август
• 12 август ‒ Меѓународен ден на младите

• 19 август ‒ Светски ден на хуманоста

• 30 август ‒ Меѓународен ден на жртвите на присилно исчезнување


