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Холандија - Претседавач со Советот на Европска Унија 
во наредните шест месеци 

 

Како претседавач со Советот на ЕУ, водечки принципи на Холандија за време на истото 
се: Унија, која се фокусира на суштинските работи, Унија која се фокусира на раст и 
работни места преку иновации, како и Унија која е поврзана со граѓанското општество.  За 
време на шест месечното претседавање Холандија ќe се фокусира на четири 
приоритетни области и тоа: 

 Миграција и меѓународната безбедност 

 Европа како иноватор и креатор на работни места 

 Добри финансии и стабилност на еврозоната 

 Прогресивна климатска и енергетската политика повеќе 

 

 Програма на холандското претседателство со Советот на ЕУ 

http://english.eu2016.nl/eu-presidency/the-eu-presidency
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/07/programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the
http://www.sep.gov.mk/


  

Aмбасадорот на Кралството Холандија, г. В. Вутер 
Пломп во посета на Секретаријатот за европски 
прашања  
 
Заменик претседателот на Владата на Република Македонија 
задолжен за европски прашања д-р Фатмир Бесими, денеска 
оствари средба со амбасадорот на Кралството Холандија, г. В. 
Вутер Пломп. 
На средбата Бесими упати честитки за преземањето на 
претседателството на ЕУ од страна на Кралството Холандија, посакувајќи успешно спроведување 
на програмата и силна поддршка на процесот на проширување на ЕУ. Вицепремиерот изрази 
задоволство од досегашната соработка со земјата, која очекува да продолжи и во текот на 
нејзиното претседателство во ЕУ. 
Во текот на разговорот посебно беа истакнати и итните приоритети во процесот на пристапување 
кон Европската унија, утврдени и со Пристапниот дијалог на високо ниво, како што се: слободата на 
изразување и медиумите, судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, 
меѓуетничките односи, реформите во јавната администрација, добрососедските односи, 
регионалната соработка и зголемување на економскиот раст и вработувањето. 
Вицепремиерот Бесими ја потенцираше и улогата на Македонија по рутата по која се движат 
мигрантите и заложбата на земјата за партнерска соработка со ЕУ при справувањето со 
мигрантската криза. Токму кризата со мигрантите и бегалците покажува колку е значајно сите земји 
од Западен Балкан да бидат интегрирани во ЕУ што поскоро. 
На крајот од средбата Вицепремиерот Бесими и амбасадорот Ваутер Пломп истакнаа дека 
соработката помеѓу Република Македонија и Кралството Холандија ќе продолжи и во претстојниот 
период, со силна поддршка за успешно спроведување на реформите. повеќе 
 
 

  

 Работни средби 
 
 

 

 

 

 
Работна посета на 
Република Турција  
 
 

Заменик претседателот на 
Владата задолжен за европски 

Средба  
со новоназначениот 
амбасадор на 
Република Естонија во 
нашата земја, г. Даниел 
Ерик Шаер 

Посета на Македонската 
академија на науки и 
уметности 
 

Вицепремиерот за 

http://www.sep.gov.mk/content/?ID=802#.VsrsL_krLcc


прашања, д-р Фатмир 
Бесими,на 01 февруари, беше 
во еднодневна работна посета 
на Република Турција, при што 
оствари работна средба со 
министерот за европски 
прашања и главен преговарач 
за членство на Турција во ЕУ, 
г-дин Волкан Бозкир. 
Вицепремиерот Бесими ги 
истакна одличните пријателски 
билатерални односи помеѓу 
Република Македонија и 
Република Турција и изрази 
интерес за понатамошното 
продлабочување на 
соработката на теми од 
взаемен интерес. 
 повеќе 
 

 

Заменик претседателот на 
Владата на Република 
Македонија задолжен за 
европски прашања д-р 
Фатмир Бесими, оствари 
средба со новоназначениот 
амбасадор на Република 
Естонија во нашата земја, г. 
Даниел Ерик Шаер. 
Вицепремиерот Бесими 
упати честитки до 
амбасадорот по повод 
неговото назначување и му 
посака успешна работа и 
продолжување на 
пријателската соработка 
меѓу двете земји. Исто така 
изрази задоволство за 
поддршката од Естонија во 
евро-атлантските аспирации 
на земјата. 
повеќе 

 

европски прашања во 

Владата на Република 

Македонија,  реализираше 

посета на Македонската 

академија на науки и 

уметности, при што 

имаше средба со 

Претседателот на МАНУ, 

Академик Таки Фити. 

повеќе 

 
 

 

  

 Неформален работен ручек на вицепремиерот Бесими со министрите за 
надворешни работи на земјите членки на ЕУ повеќе 

  

Државниот секретар, Блажевска во посета на 
прифатниот и транзитен центар "Винојуг" кај 
Гевгелија 
 
  
Со цел непосредно собирање на информации за 
дистрибуцијата на помош на терен и утврдување на 
потребите за 2016 година денеска, Државниот секретар на Секретаријатот за европски 
прашања г-ѓа Ана Блажеска го посети прифатниот и транзитен центар "Винојуг" кај 
Гевгелија и остврари средба со претставници на различните институции, граѓански и 
меѓународни организации активни на терен.повеќе 
 
  
 

 

  

Реформски процес 

http://www.sep.gov.mk/content/?ID=827#.VsWeqPkrLcd
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=805#.VsWf0fkrLcd
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=801#.VsWgxvkrLcd
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=803#.VsWhkPkrLcd
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=825#.VrhhxbIrLcc


             

 На 20.1.2016 година, Комисијата за Европски прашања и Националниот совет за 
европска интеграција одржаа седница, програмата и приоритетите за работата на 
холандското претседателство во Советот на ЕУ за јануари- јуни 2016 година беа 
презентирани од страна на Амбасадорот на Кралството Холандија во Република 
Македонија 

 Со последните измени на Законот за Јавни набавки, од 1. јануари 2016 година, Советот 
за Јавни набавки стана независно државно тело во рамките на одговорностите со 
капацитет на правно лице.  Со измените не се пренесуваат надлежности од  БЈН на 
Советот или обратно. Тие ги одделуваат надлежностите на двете институции  имајќи го 
предвид фактот дека Бирото и Советот немаат преклопување на надлежностите. 

 

 Во согласност со измените на Изборниот законик кои влегоа во сила во ноември 2015 
година, Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги изготви и усвои 
методологија за надзор на медиумското покритие на изборите од страна на радио и 
телевизиските услуги во текот на процесот на изборите 

 Република Македонија,во согласност со Регулативата за спроведување на Комисијата 
(EУ) бр. 2016/15 од 7 јануари 2016, влезе на списокот земји овластени за извоз на табли 
јајца на пазарите на Европската унија, по одобрување на  контролата на програмата 
за  Салмонела во јата на Галус галус од страна на Европската комисија 

  

 

ЕУ Разговори,соработка со граѓанскиот сектор  
Тема: Итните реформски приоритети - 

 Разговори со Мрежа 23 повеќе 
 

  

ИПА Работилница 

http://www.sep.gov.mk/content/?ID=823#.VrhgD7IrLcc
http://www.sep.gov.mk/


 

 

Секретаријатот за европски прашања во соработка со германското друштво за 
интернационална соработка (ГИЗ) во Гевгелија одржува дводневна ИПА работилница. 
Целта на работилницата е преку заедничка работа да се дефинираат и споделат 
научените лекции од користењето на ИПА средствата од претходната година и да се 
изнајде начин за дефинирање активности коишто ќе помогнат во креирањето на т.н. 
Акцискиот план на системот за децентрализирано управување со ИПА средствата 
(ДИС) за 2016 година.повеќе 
 
 

  

 
ИПА Проекти 

"Зајакнување 
на  среднорочното 
буџетирање за 
ефективно јавено 
финансиско 
управување" 
 
Финансиран од: 
ЕУ, Национална ИПА 
програма ТАИБ 2011 

Цел на проектот: 
 Подобрување на 

ефикасноста на 

"Зајакнување на 
спроведувањето на 
правата од 
интелектуална 
сопственост" 
 
Финансиран од:  ЕУ 

Цел на проектот:  

Обезбедување на 
 понатамошно 
усогласување на 
националното 
законодавство со 

 "Поддршка на 
пристапот до правото за 
лична заштита на 
личните податоци"  
 
Финансиран од:  
ЕУ 

Цел на проектот:  
Унапредување 
нацелокупната законска и 
институционална рамка за 
заштита на личните 
податоци, во согласност со 

http://www.sep.gov.mk/content/?ID=826#.VsWchvkrLcd


среднорочното планирање 
на буџетот, програмското 
буџетирање и буџетската 
класификација, како и 
фискално известување во 
согласност со ЕСА 
стандардите. 
Вкупна вредност: 

1.100.000 евра 
Времетраење: 

декември 2015- ноември 
2017 
Главен корисник: 

Министерството за 
финансии, Секторот за буџет 
и фондови повеќе 
  
 

законодавството на ЕУ, 
градење на капацитети, 
подигнување на јавната 
свест  во областа на 
спроведувањето и 
заштитата на правата од 
интелектуална сопственост 
Вкупна вредност:  

1.398,093 евра 
Времетраење: 

 19 месеци 
Водечки партнер на 
проектот:  

Данската канцеларија за 
патенти и трговски марки 
Главниот корисник: 

 Државниот завод за 
индустриска сопственост и 
Царинската управа  
повеќе 
  

 

најдобрите практики на ЕУ, 
заради обезбедување на 
гаранција на граѓаните дека 
ќе можат ефективно да ги 
остварат своите права на 
заштита 
 Вкупна вредност: 

 900,000 евра 
 Времетраење:  

 24 месеци 
, ноември 2015-ноември 2017 
Главниот корисник: 

Дирекцијата за заштита на 
личните податоци повеќе 

 
 

 

  

ЕУ Вести 
  

 Јавна електронска консултација за шемата за мобилност "Твојата прва работа 
од ЕУРЕС" и можности за идни мерки на ЕУ за слободно движење на труд за 
млади во рамките на ЕУ 

 Европски ден за заштита на податоците 

 Еразмус +: Повеќе и подобри можности за идните генерации во Европа 

 Пријавете проект за наградата за млади Карло Велики за 2016 година 

 Со што Европскиот Парламент ќе се занимава во 2016 година? 

 Објавена е националната програма на холандското претседателство со 
Советот на ЕУ 

  

 

Дали знаете дека...? 
 1,83 милиони е бројот на откриени илегални преминувања во ЕУ во 2015 година. 

 Од 590 острови во ЕУ 228 се многу мали со помалку од 50 жители 

 18% е просечното учество на непријавената работа во БДП на ЕУ 

  

http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/25-01-2016-financing_mk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-01-27-intelectualproperty_mk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/news/2016/2016-01-27_dataprotection_mk.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Events
http://ec.europa.eu/news/2016/01/20160126_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151015STO97921/Charlemagne-Youth-Prize-application-deadline-extended-until-15-February
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160112STO09501/The-year-ahead-what-Parliament-will-be-dealing-with-in-2016
http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/01/07/national-programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the-european-union-published
http://english.eu2016.nl/latest/news/2016/01/07/national-programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the-european-union-published
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150901STO91105/Refugees-how-should-the-EU-deal-with-the-increase-in-migration
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129IPR11941/EU-islands-call-for-action-to-overcome-permanent-handicaps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129IPR11935/European-platform-to-tackle-undeclared-work


Меѓународни денови 
  

 4 февруари Светскиот ден на ракот 

 13 февруари Светскиот ден на радио 

 20 февруари Светскиот ден на социјална правда 

 21 февруари Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 

  

Ви Благодариме! 
    

 

 

http://www.un.org/en/events/cancerday/
http://www.diamundialradio.org/?q=en
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/

