
 

 
 

 
Датум: 20 ноември 2012 

Време: 13:00-14:00 

Место: Чифте Амам, Национална уметничка галерија, Скопје 

Настан: Церемонија за потпишување на ИПА финансиските договори и 

отворање на изложба на фотографии "Партнери во реформи " 

 
Говор на г-ѓа Александра Кас Грање, Директор 

ДИРЕКТОРАТ Б, ХРВАТСКА, ЦРНА ГОРА, ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ТУРЦИЈА, ИСЛАНД 
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Почитуван заменик министер, министри, амбасадори  
Почитувани гости, дами и господа,  

 

Ми претставува огромно задоволство да бидам денес со вас на отворањето 

на нашата изложба на фотографии „Партнери во реформи“во прекрасната 

национална галерија Чифте Амам.  

 

Задоволна сум што денес со нас е министерката Арифи која е нашиот 

клучен партнер во реформите! Пристапниот дијалог на високо ниво служи 

како вистински импулс во процесот на реформи. Ова е доказ дека 

партнерството помеѓу Европската комисија и земјата функционира и дава 

конкретни резултати. Годинешниот извештај за напредокот на земјата 

отслика напредок кој што беше постигнат во однос на дијалогот на високо 

ниво, истовремено нагласувајќи ги преостанатите предизвици.  

 

Земјата активно покажува дека се движи кон европскиот пат. Четврти пат 

по ред, Европската комисија му предложи на Советот да започнат 

преговорите. [Се надеваме дека Советот ќе биде во можност да реагира 

позитивно на нашите препораки.] Зад нас останува напорна работа и 

напорна работа се наоѓа пред нас.  

 

Финансиската помош која и ја даваме на земјата преку Инструментот за 

претпристапна помош, околу 100 милион евра годишно, има клучна улога 

во модернизација на земјата, во демократскиот развој, во целокупниот пат 

за целосно членство во Европската унија.  

 

Денешниот настан претставува можност да се прикаже целокупната 

финансиска помош што ЕУ и ја доделила на земјата.  
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Покрај отворањето на оваа прекрасна изложба на фотографии и 

информации за успешни проекти финансирани од ИПА, задоволство ми е 

го најавам потпишувањето на три различни мулти-милионски ИПА 

финансиски договори со Владата.  

 

Овие финансиски договори ќе овозможат поширока поддршка за значајни 

прашања: национална програма за изградба на институционалните 

капацитети во вредност од 28.9 милиони евра, измена на нашата 

моментална програма за помош на земјоделството во износ од 65.5 

милиони евра и потпишување на ИПА финансискиот договор 2011 за 

Прекуграничната соработка со Грција во износ од 1.5 милиони евра.  

 

Подетално, Националната ИПА програма 2011 ќе обезбеди помош во 

следните области: 

• Реформи на јавната администрација (3.6 милиони евра) 

• Поддршка на граѓанското општество (1.2M милиони евра) 

• Подобрување на владеење на правото (2.4 милиони евра) 

• Слобода на изразување – Поддршка на реформите во медиумите (1.5 

милиони евра) 

• Стечај и доброволната ликвидација на компаниите (1.7 милиони 

евра) 

• ЗЗП – Надградба на институционалните и административните 

капацитети (2.5 милиони евра) 

• Взаемно признавање на професионалните квалификации (1.4 

милиони евра) 

• Домување за бегалците, внатрешно раселени лица и малцинства (3 

милиони евра) 

• Зајакнување на административните капацитети (10.5 милиони евра) 

• Програми на заедницата и на агенциите (4.6 милиони евра) 
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Програмата за помош на ГД АГРИ во областа на земјоделието ќе 

продолжи со поддршката во следните области (придонесот на ЕУ за 2007 – 

2012): 

• Подобрување на ефикасноста на пазарот и имплементација на 

стандардите на ЕУ (48,8 милиони евра) 

• Имплементација на агро-еколошките мерки и Ладер 1 (1.4 милиони 

евра) 

• Развој на руралната економија (12.7 милиони евра) 

• Општа техничка помош (2.6 милиони евра) 

 

Прекуграничната програма со Грција трае уште од 2009-та година со 

целокупна вредност од 6 милиони евра. Договорот кој го потпишуваме 

денес ќе финансира 6 или 7 договори. Програмата се фокусира на социо-

економскиот развој и природните ресурси како и промоција на културното 

наследство во регионите на Пелагонија, Вардарскиот регион, 

Југоисточниот и Југозападниот регион од една страна, и грчките региони 

на Солун, Лерин, Пела, Кукуш и Серес од другата страна на границата.  

 

Оваа изложба е обид  да ја направиме повидлива нашата поддршка и 

помош за реформите на населението. Поддршката на јавноста за 

„европските проекти“ на земјата е клучна. Европската перспектива има 

јасни предности за сите граѓани. Посилна и поконкурентна економија, 

транспарентни демократски институции и добриот однос на земјата со сите 

соседи се наши заеднички цели. Многу нешта се постигнато, останувааат 

уште многу други.  

 

Дами и господа,  
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Со овие завршни зборови, ви се заблогодарувам на сите за вашето 

внимание.  

- Крај - 


