
                                                            

                
 
 

 
  

 

Меѓународна конференција  

Македонија гледа напред: мигот е да се фати 
возот за ЕУ 

 
Конференцијата е организирана од Прогрес – Институтот за социјална демократија (ПИ) во 

соработка со Фондацијата за европски прогресивни студии (ФЕПС), Меѓународниот центар 
„Олоф Палме“ (ОПИЦ), Вестминстер Фондацијата при Лабуристичката партија од Велика 

Британија (ВФД Лабуристи), Фондацијата „Фридрих Еберт“ –Канцеларија Скопје (ФЕС) и 
Европскиот форум за Демократија и Солидарност (ЕФ). 

 
 

 
 
 

Петок, 31 август 2018  
 

Хотел „Холидеј Ин“, Сала Милениум I 
 

Скопје, Македонија 
 
 
 

 
 
 
 

 



                                                            

Тековна состојба и цели на конференцијата 
 
Големи се надежите дека со новата прогресивна Влада предводена од Претседателот 
Зоран Заев, со мандат од 1 јуни 2017, политичката ситуација во Република Македонија 
карактеризирана во минатото со растечки авторитаризам, корупција, масовни протести, 
физичко насилство врз пратеници во Собранието и застој во евроинтеграцијата, конечно, 
ќе се промени.  Првиот тест беше успешно положен: после двата круга локални избори, 
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија победи во 57 општини, вклучувајќи го и Град 
Скопје. Новата Влада го презентираше „Планот 3-6-9“ чијашто цел беше да го обнови 
реформскиот процес и да ја врати државата на евроатлантскиот пат. Успешното 
спроведување на планот беше забележано и во последниот Извештај на Европската 
комисија: Македонија постигна значителен напредок во спроведувањето на итните 
реформски приоритети и ја надмина политичката криза. Оценките за исполнувањето на 
политичките критериуми, особено во сферата на судството и јавната администрација, се 
многу позитивни. Тоа што останува е понатамошна работа на усогласување со политиките 
и законодавството на ЕУ, продлабочување на тековните реформи поврзани со итните 
реформски приоритети, како и да се зајакне пристапот до судството, основните човекови 
права, правдата, слободата и безбедноста на државата. Конечно, на 12 јуни 2018, 
Македонија го направи првиот чекор во деблокирање на Евроатлантската интеграција со 
потпишувањето на Договорот за името со Република Грција. Претседателот на Република 
Македонија, Ѓорѓе Иванов и претстојниот референдум за името се последните пречки за 
интеграцијата на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Целта на оваа меѓународна 
конференција е да ги собере на едно место прогресивните партии, политичките 
фондации, граѓанското општество, академијата и другите релевантни чинители од ЕУ, 
државите од западниот Балкан и Македонија, со цел да се дискутираат и да се развијат 
стратегии за европска и евроатлантска интеграција, како и за одржлива демократизација 
на Македонија и државите од југоисточна Европа.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                            

Четврток, 30 август   
 

Пристигнување на учесниците од странство 
 
20:00   Вечера во хотел Хотел „Холидеј Ин“, Скопје 
 
 
 

Петок, 31 август 
 

09.30-10.00 Регистрација и кафе 
                           Конференциска сала (Милениум I), Хотел „Холидеј Ин“  
 

10.00-10.20 Отворање и поздравни обраќања    
 

- Сашо Додовски, Претседател, Прогрес – Институт за социјална демократија,  
Македонија  

   - Ернст Штетер, Генерален секретар, Фондација за Европски прогресивни студии 
    

 
10.20-11.30 Воведни обраќања 

- Зоран Заев, Претседател на Владата на Република Македонија 
- Мариа Жоао Родригез, Претседателка, Фондација за Европски прогресивни 
студии  
- Нилс Шмид, Пратеник во Германскиот парламент и известувач за надворешна 

политика на пратеничката група на СДП, Германија 

- Кати Пири, Пратеничка во Европскиот парламент, СД група 

- Берт Коендерс, Поранешен министер за надворешни работи, Холандија 

 

Модератор: НН  (да се потврди)  

 

11.30-11.45 Кафе пауза   

 

11.45-13.30 Односите меѓу Македонија и ЕУ: ново време, нови предизвици  

 

- Оливер Спасовски, Заменик претседател на Владата на Република Македонија и 

министер за внатрешни работи  

- Рената Дескоска, Министерска за правда на Република Македонија  

- Јохан Хасел, Меѓународен секретар, СДП, Шведска 

- Стево Пендаровски, Национален координатор за НАТО, Македонија 

- Уранија Пировска, Извршна директорка, Хелсиншки Комитет за човекови права на 

Република Македонија 



                                                            

- Ранко Кривокапиќ, Претседател и поранешен Претседател на парламентот, СДП, 

Црна Гора   

 

Модераторка: Кати Пири, Пратеничка во Европскиот парламент, СД група 

 

13.30-14.30 Ручек 
 

14.30-16.30 Тркалезна маса за социјалдемократијата: согледување на состојбата и 
идните планови за улогата на политичките фондации и партии, развојот на 
политики, политичкото образование и дијалогот 

 
 Кратки воведни обраќања:   

- Калид Махмуд, Пратеник и Министер во сенка за Европа, Лабуристичка партија, 
Велика Британија 
- Теута Водо, Заменик министерка за правда и Извршна директорка на Фондацијата   
„Кемал Стафа“, Албанија  
- Александра Јерков, Пратеничка и заменик-претседателка на Демократската 
партија, Србија 
 

 
Дискусија: Претставници на политичките фондации 

  

Модератор: Тоше Зафиров, Проектен координатор, Прогрес- Институт за 
социјална демократија, Македонија 

 

16.30-16.45 Заклучоци и затворање на конференцијата 
 

- Јан Маринус Виерсма, Заменик претседател, Европски Форум за демократија и 
солидарност  
- Александар Спасов, Програмски менаџер, Прогрес- Институт за социјална 
демократија, Македонија 
 

 
 

    

 


