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КОНТЕКСТ 

Застојот во процесот на пристапување на Македонија во ЕУ беше предизвикувачки 
контекст за остварување на основните цели на ЕПИ. И покрај петтата препорака за 
отпочнување преговори на Република Македонија од стана на Европската комисија, 
Советот на ЕУ не донесе одлука за нивен почеток, поради одржувањето на блокатата од 
страна на Грција заради прашањето со името на Република Македонија. Во услови н 
ависоко поларизирана политичка сцена и ограничен простор за дијалог, средината за 
застапување на политики на ЕУ не беше поволна. Во оваа ситуација, ЕПИ силно се залагаше 
за национален консензус за прашањето за името и беше критичен за влошувањето на 
политичкиот процес, предупредувајќи на влијанието врз кредибилитетот на македонската 
кандидатура за членство во ЕУ. ЕПИ, исто така, силно се силно се залагаше за 
транспарентност и отчетност во спроведувањето на ИПА фондовите. 

 

I. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ  

Подобрување на внатрешниот дијалог за  ЕУ интеграција 

ЕПИ продолжи да се залага за интензивирање на внатрешниот дијалог за прашања 
поврзани со ЕУ. ЕПИ континуирано беше  присутен  во јавноста преку медиумите.  

Обидот да се донесат "свеж гласови" во врска со дебатата за ЕУ беше новиот фокус 
на младите експерти и аналитичари на процесот на пристапување на ЕУ и на вмрежување, 
дефиниран во Програмата ЕПИ за 2013-2014. 

Работилница за европска интеграција : Која е улогата (ако има) за 
невладините организации 

Заедно со БЦСДН и Censura + од Хрватска на 16.01.2013, ЕПИ  организираше 
работилница на тема " Европската интеграција: Која е улогата (ако има) за невладините 
организации ? " Работилницата се одржа во ЕУ Инфо центарот во Скопје. На настанот 
присуствуваа над 100 претставници од невладиниот сектор , јавната администрација , 
стопанските комори , како и експерти од соседните земји. Главната цел на овој настан беше 
да се овозможи јавна расправа за улогата на граѓанскиот сектор во процесот на 
пристапување на земјата. Фокусот беше ставен на моменталната состојба на невладините 
организации и перспективата на Македонија, но во исто време нудејќи јасни препораки за 
заедничка акција во партнерство со други релевантни чинители . 

Директорот на ЕПИ, д-р Малинка Ристевска Јорданова, беше еден од преставниците 
кои имаа воведно обраќање и беше модератор на панелот за моменталната ситуација во 
Македонија во Пристапниот дијалог на високо ниво. Таа истакна дека работилницата е 
наменета да придонесе во формулирањето на структурирана позиција на невладините 
организации во Македонија  во целокупниот процес на пристапување, залагајќи се за 
вмрежување и соработка меѓу граѓанските организации преку објективен и аналитички 
пристап од самиот сектор. Главната порака на работилницата , вклучувајќи и  усвоените  
препораки беше дистрибуирана до останатите клучни национални чинители , вклучувајќи 
ги и Владата и Собранието. Еден од главните заклучоци, како што беше дискутирано од 
страна на сите говорници, беше дека со цел граѓанските организации да бидат признаени и 
вклучени во процесот на пристапување е да  дејствуваат како едно тело  преу почитување 
на плуралноста на мислењата. Згора на тоа, беше дискутирана потребата за поголема и 
посеопфатна национална дебата  со цел да се артикулираат важни позиции на европската 
агенда на земјата. 
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На сите панели присуствуваа гости експерти од регионот ( претставници од 
Словенија, Романија, Хрватска и Црна Гора ). На крајот на работилницата беа донесени 
следниве главни заклучоци : пристап до информации како основа за акција НВО; ефикасна 
парламентарна контрола над целокупниот процес на пристапување; потреба за стратегија 
за комуникација со граѓанските организации и целокупната јавност  и поттикнување на 
поголем граѓански ангажман. 

Оваа работилница беше една од активностите кои понатаму го поттикна 
вмрежувањето меѓу граѓанските организации во Македонија за структурирано влијание на 
граѓанскиот сектор во врска со ЕУ и користење на фондовите на ЕУ. 

 

Велика Британија FCO Проект Вградување на знаењето за ЕУ 

(1 Февруари - 30 април 2013) 

Во февруари 2013 година, ЕПИ го започна проектот "Вградување на знаењето за ЕУ", 
поддржан од Британската амбасада - Скопје, со специфична цел да се воспостави еден 
неформална мрежа на македонски експерти образовани во странство во областа на на ЕУ 
интеграција. Проектот беше спроведен до крајот на април 2013 година. 

Првиот настан беше организиран во Берово, од 22 до 24 февруари 2013 година. 
Настанот беше дизајниран да одговори на целите на проектот, да се поттикне дискусија и 
интерес и да се утврди визијата и мисијата на мрежата. 

Како продолжение на Работилницата,  беа спроведени три дополнителни  настани 
за  понатаму да се поттикне чувство на заедницата. 

Една од главните активности на проектот беше подготовка на документи на 
политика за актуелните пристапни прашања од страна на членовите на мрежата. На крај 
беа објавени 19 документи на политиката. Со цел да се поттикне соработка меѓу членовите 
беше подржана идејата за коавторство. Оваа активност се покажа како успешна и 
резултираше со објавување на разновидна збирка со висок квалитет на документи за 
политики за процесот на пристапување на Македонија. 

  http://epi.org.mk/docs/executive_summary_epinet_collection_of_policy_papers.pdf   

Конечно, на 23 април, се одржа конференција во Скопје каде документите за 
политика беа презентирани во медиумите и пошироката јавност. На настанот учествуваа и 
вицепремиерот задолжен за европски прашања и амбасадорот на Велика Британија во 
Македонија. Беше забележано значајно присуство на медиумите.   
http://epi.org.mk/docs/analiza_na_raspolozliva_eu_ekspertiza_vo_rm.pdf  

Иако не во оригиналниот предлог проект, мрежата се структурираше со формирање 
на три работни групи - I. Подготовка на Кодексот на однесување и организациски 
прашања, II. - Односи со јавноста и комуникација со медиумите, и III. 

ЕПИ смета дека овој  проект е доста успешен поради тоа што успеа да  мобилизира 
голем број на млади експерти. Иако мрежата е релативно нова, нивото на мотивација и 
ентузијазам е на високо ниво. Свесни за организационите и интелектуалниот потенцијал 
на ЕПИНЕТ, ЕПИ ќе продолжи да ја поддржува мрежата и да го зголеми нејзиното влијание 
и влијание врз прашањата поврзани со ЕУ во земјата. 

http://epi.org.mk/docs/executive_summary_epinet_collection_of_policy_papers.pdf
http://epi.org.mk/docs/analiza_na_raspolozliva_eu_ekspertiza_vo_rm.pdf
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Конференција  МК-ЕУ: која е стратегијата? 

ЕПИ ја објави Анализата на Извештајот на Европската комисија за Република 
Македонија за 2013 година, непосредно по објавувањето на Извештајот во октомври 2013 
година. 

На 30 октомври 2013 година ЕПИ ја одржа Конференцијата МК-ЕУ: која е 
стратегијата? На конференцијата учествуваше заменикот на претседателот на Владата за 
европски прашања. Модератори и воведничари од ЕПИНЕТ беа д-р Симонида Кацарска, м-р 
Дрилон Исени и д-р Љубица Караманди. Учесниците на Конференцијата се заложија за 
нова стратегија во процесот на европска интеграција. При тоа тие се заложија за неколку 
клучни приоритети на процесот во 2014 година: консензус на клучните политички 
субјекти за прашањето на името, создавање услови за фер избори, рамнотежа на властите, 
слобода на медиумите и еднаквост пред законот.  

Програма за набљудување на ЕУ фондовите  

ЕПИ продолжи со Програмата за следење на фондовите на ЕУ, која се состоеше од 
неколку проекти. Во текот на спроведувањето на сите проекти, ЕПИ ја  интензивираше 
соработката со целните групи идентификувани во Програмата, особено со Комисијата за 
европски прашања во Собранието на РМ.  

ЕПИ даде прилог во надзорната расправа за ИПА, организирана од страна на 
Комисијата за еворпски прашања, во која беа вклучени голем број на засегнати страни и 
претставници на граѓанското општество. Од  јули Комисијата одржа неколку расправи - за 
ИПА генерално , како и поединечно за секоја компонента на ИПА. Директорот на ЕПи д-р 
Малинка Ристевска Јорданова учествуваше на првата општа расправа за ИПА.  

 

"Парламентарна контрола на фондовите на ЕУ во Република Македонија" – 
Think and Link  програма на Европскиот фонд за Балканот (мај 2012 - март 
2013 ) 

Во рамките на истражувањето, беа спроведени три студиски посети во периодот од 
октомври 2012 до јануари 2013 година. Беа избрани три земји: Хрватска, Словенија и 
Бугарија. Врз основа на спроведеното истражување,  беше изготвен нацрт документ за  
политика  кој повика на  дискусија на тркалезна маса организирана од страна на ЕПИ на 24 
февруари 2013 година. Дискусијата беше плодна и конструктивна, и покрај политичка 
средина, која во тоа време беше многу поларизирана бидејќи опозицијата го бојкотираше 
парламентот. На конференцијата учествуваа и се имаа обраќање Претседателот на 
Комисијата за европски прашања Хајрула Мисини и заменикот на претседателот на 
Комисијата за финансиски и буџетски прашања на Собранието Горан Мисовски, како и 
двајцата поранешни претседатели - на Комисијата за европски прашања и Комисијата за 
финансиски и буџетски прашања, поранешениот заменикна претседател на Владата 
задолжен за прашањата на ЕУ, експерти, претставници на заинтересираните страни и 
граѓанското општество. 

Настанот стекна широко медиумско внимание и  покрај фокусот на јавноста на 
политичка криза. Покрај тоа, ЕПИ продолжи да го одржува вниманието на јавноста за 
прашања поврзани со ИПА / ЕУ фондови, што само се зголемуваше од почетокот на 
годината. Ваквиот развој беше исто така поддржан од други релевантни НВО и тинк-
тенкови во Македонија. Во периодот на  објавувањето на студијата, ЕПИ организираше 
прес-брифинг (во просториите на Клубот на новинари ) на кој присуствуваа значајни 
претставници од медиумите. Оваа практика се покажа како доста корисна алатка во 
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обезбедување на информации за медиумите во земјата и овозможување на поширок 
интерес за  документите за политика на ЕПИ . 

Конечната студија "Подобрување на парламентарниот надзор врз користење на 
фондовите на ЕУ во Република Македонија " беше објавена на 14 Март, 2014 . Студијата е 
достапна на три јазици: македонски, албански и англиски.  

http://www.epi.org.mk/docs/studija_na_javna_politika_zajaknuvanje_na_parlamentarna_kontrola
_vrz_koristenjeto_na_eu_fondovite_vo_rm.pdf  

Конференцијата беше корисна и за интензивирање на соработката на ЕПИ  со 
Комисијата за европски прашања, што резултираше со неколку последователни 
активности. 

Проектот ИПАДАТА- Balkan Trust for Democracy 

(15 јануари 2013-15 January 2014) 

Проектот започна на 15 јануари 2013 година, и  заврши на 15 јануари 2014 година. 
Беше спроведен во соработка со Фондацијата Метаморфозис, со поддршка од Балканскиот 
фонд за демократија. Проектот се состоеше пред сѐ во воспоставување независна веб-
базирана  алатка за следење за да се олесни набљлудувањето  на употребата на фондовите 
на ЕУ во Република Македонија со активно ангажирање на граѓанското општество 
http://ipadata.epi.org.mk. Потребата за таквата база на податоци беше востановена во 
првичната анализа на информациите за користење на ИПА фондовите во Македонија, при 
што се утврди дека тие се  расфрлани во различни извори, а исто така се многу сложени и 
неразбирливи за јавноста. Во текот на проектот беа одржани фокус групи сочинети од 
корисници на податоци за ИПА – парламентарни и владини службеници, истражувачи, 
невладин сектор, новинари, кои придонесоа во изградувањето на базата. Во текот на 
проектот беа систематизирани, категоризирани и обработени сите расположиви 
информации за користењето на ИПА во Република Македонија. Беа внесени над 650 
проекти со сите однапред утврдени параметри. Оваа web-базирана алатка за следење 
единствена на едно место ги обедини податоците за користењето на ИПА во Република 
Македонија. Со тоа, податоците , документите и процесите поврзани со користење на ИПА 
фондовите  станаа лесно достапни и разбирливи за пошироката публика и специфичните 
целни групи. Таа вклучува визуелизација на податоците, како и можност за преземање на 
дата базата, која е расположива во отворен формат. Со тоа се овозможува на сите оние кои 
се заинтересирани за добивање основни информации,  како и за натамошни истражувања, 
да ги користат слободно овие податоци. Веб алатката е прва од таков вид во Република 
Македонија, а и пошироко во регионот. 

ЕПИ редовно ќе ја ажурира базата, врз основа на пишана процедура.  

Во рамките на проектот беше објавен публикација за користењето на фондовите на 
ИПА во Република Македонија, а беше објавен и инфограм заснован на Извештајот за 
користење на фондовите на ЕУ.  

 

Публикација " Мониторинг на искористувањето на ЕУ фондовите во 
Република Македонија - ефикасност, влијание апсорпциски  капацитет " - во 
соработка со Фондацијата Фридрих Еберт ( 1 март - 31 декември 2013)  

http://www.epi.org.mk/docs/studija_na_javna_politika_zajaknuvanje_na_parlamentarna_kontrola_vrz_koristenjeto_na_eu_fondovite_vo_rm.pdf
http://www.epi.org.mk/docs/studija_na_javna_politika_zajaknuvanje_na_parlamentarna_kontrola_vrz_koristenjeto_na_eu_fondovite_vo_rm.pdf
http://ipadata.epi.org.mk/
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Како продолжение на претходниот проект, во рамките на овој проект беше 
отпечатена објавена и промовирана збирката на студии Искористувањето на фондовите 
на ЕУ во Република Македонија - ефикасност, влијание и апсорпциски капацитет. 

Публикацијата беше отпечатена и објавена на македонски и албански јазик, а во 
електронска верзија - на англиски јазик.  

 

УСАИД мал грант Партнерство за користењето на ЕУ фондовите  

( 1 февруари - 1 октомври 2013) 

Во рамките на проектот на УСАИД за граѓанско општество - Мали грантови за 
работни стипендии за граѓанските организации, ЕПИ спроведе истражување Партнерство 
кон ефикасност на ИПА фондовите. Истражувањето, спроведено од страна на стипендистот 
Билјана Стојаноска, се фокусираше на: мапирање на државни и недржавни актери во 
програмирањето и спроведувањето на ИПА и утврдување на степенот на вклученост и 
партнерство.  Беше подготвен, испечатен и објавен краток документ за политика. 

Конференција  

На 18 декември 2013 година беше одржана Конференцијата ИПА: зошто, како, колку 
и за што? На оваа конференција беше промовирана датабазата ipadata.mk, Извештајот за 
искористувањето на фондовите од ИПА во Република Македонија, како и публикацијата 
Искористувањето на фондовите на ЕУ во Република Македонија - ефикасност, влијание 
апсорпциски капацитет. 

Базата ја претстави Елена Игнатова од Фондацијата Метаморфозис, додека 
Извештајот за искористувањето на фондовите од ИПА го презентираше м-р Ристе 
Јуруковски. Публикацијата ја промовираа и во дискусијата учествуваа ко-авторите д-р 
Наташа Даниловска, м-р Дрилон Исени и м-р Билјана Стојаноска. Во двата панели, кои го 
модерираа Симонида Кацарска и Билјана Стојаноска, учествуваа претседателот на Советот 
за евроинтеграции Радмила Шекеринска, членот на Комисијата за европски прашања 
Дешира Имери, Катерина Кус-Иванова, претставник на Делегацијата на Европската 
комисија, како и претставниците на невладиниот сектор: Тања Хафнер Адеми (БСЦДН), Ана 
Лесноска Чоловиќ (Еко свест) и Љупчо Петковски (МЦЕО). Конференцијата ја потврди 
корисноста на алатката - особено за пратениците, како и за невладиниот сектор. 
Учесниците се заложија за повисок степен на партнерство во програмирањето и следењето 
на ИПА, со цел да се идентификуваат и надминуваат клучните проблеми кои доведуваат до 
неефикасно користење на средствата од ИПА.  

На конференцијата учествуваа над 60 учесници.  

Вмрежување 

ЕПИ иницираше и активно учествуваше во развојот на предлог за воспоставување 
механизам за соработка со граѓанското општество во процесот на европска интеграција, 
посебно за програмирање на ИПА II 2014-2020. Предлогот беше развиен во текот на летото 
на 2013 година во соработка со неколку други НВО во Македонија кои работат на 
европската интеграција и програмирање на ИПА (Еко Свест, МЦЕО, Реактор, Зенит, 
Аналитика, Центар за граѓански комуникации). Предлогот се базира на утврдени потреби 
во име на неколку граѓански организации, нивното искуство во процесот на консултации, 
евалуација на можности, како и компаративните искуства од регионот. Примарните цели 
на овој механизам се да се зголеми вклучувањето на граѓанското општество воопшто во 
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процесот на европска интеграција и да се обезбеди транспарентност на финансиската 
поддршка за процесот, односно ИПА. Предлогот беше доставен до Секретаријатот за 
европски прашања, како и до Делегацијата на Европската Унија во Скопје и е предмет на 
дискусија со овие две институции. 

Инволвираните организации продолжуваат да дејствуваат како неформална мрежа 
и имаат редовна комуникација. Исто така, развиен и предложен е проект (главен партнер : 
EKOsvest ) за поддршка на напорите за застапување на мрежата за програмирање на ИПА II. 

 

Поддршка на медијацијата 

МАТРА проект "Поддршка за унапредување на имплементацијата на 
медијацијата во Македонија " (7 декември 2011 - 7 јули 2013 ) 

Проектот, финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија во Република 
Македонија  беше финализиран во јули 2013 година. Во завршната фаза на проектот, 
активностите беа поврзани со промоција и комуникација, публикации и поддршка на 
развојот на новата законска рамка за медијацијата, како и дефинирање на мерките на 
политиката за поддршка на медијација. ЕПИ ангажираше локални експерти да  подготват 
студии во одредени области и да препорачаат мерки за унапредување на медијацијата. За 
препораките се дискутираше со засегнатите страни во рамки на Координативна група и 
тие беа доставени до корисникот - Министерството за правда.  Повеќето од предложените 
мерки беа усвоени од страна на Владата. 

Во јуни 2013 година се одржаа промоции во Охрид , Струга и Кавадарци. 

Завршниот настан на проектот се одржа на 27 јуни 2013 година. На настанот се 
обратија Министерот за правда Блерим Беџети и H.E. Mariёt Shuurman, амбасадор на 
Кралството Холандија, како и директор на проектот д-р Малинка Ристевска Јорданова. Беа 
промовирани две публикации – „Да, за медијација“, во која беа презентирани резултатите 
од проектот,  клучните документи и експертски придонеси, како и Прирачникот за обуки 
за обновување на знаењата. Во вториот дел на настанот, беа презентирани следните 
чекори на Министерството, вклучувајќи го и новиот нацрт-закон. Медијаторите ги 
презентираа своите мислења за натамошно унапредување на медијацијата, се залагаа за 
подигање на квалитетот на медијатори и се разви дискусија за стандардите за квалитет. 

Проектот обезбеди придонес во изготвувањето на новиот закон за медијација. 
Повеќето од препораките развиени во рамките на Проектот беа прифатени. Законот е 
донесен од страна на Собранието. Директорот на проектот учествуваше и дискутираше на 
јавната расправа која ја одржа Комисијата за политички систем на Собранието на 
Република Македонија во октомври 2013 година. 

Проектот за медијација беше многу важен за ЕПИ, бидејќи тоа беше првата голема 
програма на проектот, во која беа вклучени бројни активности од различна природа, како и 
соработка со холандски партнери. Тоа исто така беше едно специфичен искуство за ЕПИ , 
затоа што се соочи со многу предизвици и отпор кон промени, особено во врска со 
воведувањето на стандарди за квалитет на медијација од страна на Комората на 
медијатори. Сепак, соработката со главниот корисник - Министерството за правда 
(Секторот за нотари, извршители и медијатори ) беше многу добра и конструктивна. 

 

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА:  ТЕН регионална мрежа 
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ЕПИ е еден од основачите на Мрежата на тинк-тенкови и  центри за истражување на 
политики на ЕУ во Југоисточна Европа "Мисли за Европа" (ТЕН). Тоа е основана во мај 2013 
со потпишувањето на Договорот за соработка. Покрај ЕПИ , сегашните членови на мрежата 
се Центарот за европска политика , со седиште во Белград, Србија и Институт Алтернатива,  
со седиште во Подгорица, Црна Гора. ТЕН е основана  имајќи ја предвид слабата регионална 
соработка во истражувањата поврзани со ЕУ политики, и покрај заедничките предизвици 
со кои претпристапните земји се соочуваат на нивниот пат кон членство во ЕУ. 
Примарната цел на Мрежата е да се унапреди креирањето на политиките врз основа на  
докази и да се промовира интеграцијата во ЕУ. 

 

Вестминстер Фондацијата за демократија – Регионалнен  проект за 
парламентарна соработка (август 2013-2014 ) 

Во август 2013 година, Вестминстер фондацијата за демократија го ангажираше 
ЕПИ (д-р Малинка Ристевска Јорданова како постар експерт и г-дин Александар Јованоски 
како помлад експерт) за подготовка на Прирачник за парламентарната контрола врз 
користењето на ИПА фондовите во земјите од Западен Балкан и да обезбеди обуки 
(вклучувајќи и развој на наставни програми). Оваа иницијатива е дел од среднорочен 
проект имплементиран од страна на Вестминстер фондацијата за демократија во регионот 
на Западниот Балкан (завршува во март 2015 година ). Прашањето на парламентарната 
контрола е петтата компонента од проектот . 

Во продолжение, беше обезбедена поддршка за спроведување на регионална 
парламентарна конференција одржана во Охрид на 14 октомври, 2013 година . 

Прирачникот опфаќа основни информации за моменталната рамка на ИПА 2007-
2013, увид за тоа како овие средства се управуваат и се апсорбираат. Покрај тоа, обезбедува 
компаративен преглед на моменталната состојба на имплементација на управувањето со 
ИПА по држави - кориснички. Покрај тоа, Прирачникот ги објаснува новините воведени од 
страна на новата финансиска перспектива 2014-2020 и промените кои ги носи 
Регулативата ИПА II. Презентирани се најдобрите  практики на ЕУ и искуствата од земјите 
од регионот.  

Водичот беше презентиран на регионална конференција во Охрид на која 
присуствуваа преставници на парламентите од Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна 
и Херцеговина и Република Македонија. Д-р Ристевска Јорданова имаше обемна и детална 
презентација на прашањата опфатени во Прирачникот.  

Овој ангажман е важен затоа што претавува прва активност што генерира приходи 
за ЕПИ. 

Првата регионална обука за персонал на парламентите (од целиот регион на 
Западен Балкан) кои работат во комисиите за европски прашања и јавните финансии беше 
спроведена на 29 и 30 ноември во Скопје. Обуката беше спроведена од страна на Малинка 
Ристевска Јорданова и Александар Јованоски. Фото галерија на настанот:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186081794923035.1073741832.1840487851263
36&type=1 .  

 

Проект Вишеград+: Парламентарен мониторингот на транспарентноста и 
антикорупциско застапување : "Најдобра пракса" Имплементиран - Проект 
партнер ( Април 2013 - Септември 2014 ) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186081794923035.1073741832.184048785126336&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186081794923035.1073741832.184048785126336&type=1
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ЕПИ е партнер, заедно со 8 партнери - здруженија на граѓани од земјите од 
Вишеград и од Југоисточна Европа во Проектот „Парламентарен мониторинг на 
транспарентноста и застапување за борба против корупцијата: Најдобра пракса ", 
предводена од KohoVolit.eu од Чешката Република. Ќе биде развиена софтверска алатка за 
следење на транспарентноста на парламентите во рамките на утврдениот сет на 
квалитативни и квантитативни индикатори. Преку проектот ќе бидат споделени  
најдобрите практики, како и искуството  и аналитичките вештини за подготовка на  
извештаи и документи.  

Почетната работилница на која беа дискутирани модалитетите за спроведување на 
проектот се одржа во јуни во Будимпешта и во неа учествуваше  Александар Јованоски. 

 

Учество на меѓународни конференции  

Директорот на ЕПИ Малинка Ристевска Јорданова, учествуваше на Конференцијата 
"Перспективите на понатамошното проширување на ЕУ во Југоисточна Европа" која се 
одржа во Загреб на 17 април, 2013 година, и беше организирана од страна на Институтот 
за развој и меѓународни односи ( IRMO ) од Загреб и Шведскиот институт за меѓународни 
односи (UI). Таа беше една од клучните говорници на панелот со претставници на 
граѓанското општество од регионот насловен Предизвици за проширување од 
перспективата на ЈИЕ http :/ / www.irmo.hr / датотеки / конференција % 20Report.pdf  

Д-р Малинка Ристевска Јорданова беше назначена за член на Советодавниот одбор 
на FP7 MAXCAP проектот „Максимизирање на интегративниот капацитет на Европската 
унија: Лекции и  и изгледи за проширување и пошироко“ ( MAXCAP ), координиран од страна 
на Freie Универзитет Берлин. Таа учествуваше на почетната конференцијата одржана на 30 
мај-1 јуни 2013 година во Берлин.  

Http://www.maxcap-project.eu/partners/maxcap-advisory-board 

Директорот на ЕПИ, исто така, учествуваше на Конференцијата за транспозиција и 
имплементација на правото на ЕУ , по покана од страна на литванското Министерството за 
правда во панелот Транспонирање на ЕУ правото и имплементација од претпристапните 
земји и партнерство. Таа одржа презентација со наслов Транспозиција на правото на ЕУ и 
имплементација во претпристапните земји  и партнерство: национални искуства.  

http://etd.lt/eng/Conference-on-Transposition-and-Implementation-of-EU-Law/19 

Претседателот на Собраниетот на ЕПИ и истражувачки координатор Симонида 
Кацарска ја претстави  анализата „Европеизација преку мобилност: визна либерализација и  
режимите за државјанство во земјите од Западен Балкан“ на CITSEE проектот 
(Европеизација на режимите за државјанство во поранешна Југославија) на Универзитетот 
во Единбург , во јуни 2013 година. Истата анализа Кацарска ја претстави и на 
Конференција на европеистите организирана од страна на Советот на европски студии на 
Универзитетот Колумбија во Амстердам во јуни 2013 година. 

Претседателот на Собранието на ЕПИ и истражувачки координатор Симонида 
Кацарска ја претстави анализата  „Политиките за малцинствата и процесот на 
пристапување кон ЕУ – дали работат новите инструменти?“  

Александар Јованоски продолжи редовно да ги посетува сите настани организирани 
од страна на Европскиот фонд за Балканот. Тој учествуваше на заедничка обука  во Tuhelj , 
Хрватска по повод пристапот на Хрватска во ЕУ 

http://etd.lt/eng/Conference-on-Transposition-and-Implementation-of-EU-Law/19
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СТРАТЕГИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈА  

Стратегијата за  комуникација на  ЕПИ е првенствено фокусирана на 
промовирањето на Институтот меѓу креаторите на политиките, а со тоа постигнување 
повисоко ниво на видливост помеѓу креаторите на политиката на ЕУ во рамките на 
националните институции, академските институции и граѓанскиот сектор. Истовремено, 
преку зголемено присуство во македонските медиуми, ЕПИ е претставен и на пошироката 
јавност. Веб-страница на ЕПИ е редовно ажурирана на три јазици: македонски, албански и 
англиски. Најголем дел од документите се исто така достапни во три јазици. 

Освен веб страница, ЕПИ ги користи социјалните медиумски алатки за постигнување на 
видливост. Facebook страницата на ЕПИ беше создадена уште од првите денови и редовно 
ажурирана за промоција на активностите на ЕПИ  и за споделување на релевантни статии 
поврзани со процесот на евро- интеграција и како и настани на  Институтот. Страницата во 
моментов има 1444 следбеници.  

 ЕПИ е често присутен во македонските медиуми, преку обезбедување на стручно 
знаење и мислење за конкретни прашања поврзани со ЕУ. Во изминатиот период, 
директорот на ЕПИ имаше неколку интервјуа, коментари и настапи. Новинарите се 
обраќаат на ЕПИ , кога им треба експертиза или информации за прашањата на ЕУ, кои тие 
најчесто не успеваат да ги добијат од официјални извори. 

 

II. СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА  

Нема поголеми промени во структурата на организацијата. Статутот двапати беше 
изменет од страна на Собранието - да се промени адреса и да се вметне опција за 
воспоставување ограноци.  

Продолживме  со целите за развојот на организацијата дефинирани во нашата програма 
2013-2014 . 

1. Истражувачките капацитети се подобрени преку неколку проекти кои  вклучуваа 
истражувања и обука за истражување и менторство. Понатаму , докторантот  Симонида 
Кацарска беше вработен како истражувачки координатор на ЕПИ. Кацарска ја одбрани 
својата докторска дисертација на Универзитетот Лидс, Обединето Кралство во декември 
2013 година. Програмскиот координатор Ардита Абази е во тек на докторски студии. Со 
тоа, пероналот на ЕПИ, од пет вработени има 2 доктори на науки, еден докторант,  и еден 
магистер на науки. 

За прв пат ЕПИ направи  надворешни  слепи – рецензии (blind peer review)  на своите 
трудови ( во проектот Вградување на знаењето за ЕУ). 

ЕПИ  се претплати  на базата на податоци на EBSCO , но не задоволни со пристапот, е во 
потрага на  други решенија. 

2. Капацитетите за управување беа подобрени преку вработување на финансиски 
службеник, кој учествуваше во обука за финансиски менаџмент, како и понатамошно 
дефинирање на финансиските процедури . 

3. Се работеше на развивање на проекти финансирани од ЕУ и воспоставување 
долгорочно партнерство со национални и регионални партнери, што резултираше со два 
проекти на ЕУ . Првиот проект ( EVROZUM , повик: за Broadcasting EU), во кој ЕПИ е партнер. 
Вториот проект (Мрежа 23 , Повик : Граѓанското општество)е веќе одобрен од страна на 
Делегацијата на ЕУ (партнери: Хелсиншки комитет за човекови права, Центарот за 
управување со промени, асоцирани партнери: Европски институт – Софија, ЦЕП – Белград,  
Институт Алтернатива - Подгорица). 
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4. Беа развиени капацитети за извршување на консултантски услуги и обука, што 
резултираше во ангажирање на  ЕПИ за  обезбедување услуги на други организации. 

Вработени сега се: 

- Д-р . Малинка Ристевска Јорданова, директор и претседател на Управниот одбор 

- Симонида Кацарска , истражувачки координатор  

- Г-дин Александар Јованоски , м-р ,  Програмски координатор  

- Г-ѓа Ардита Имери Абази, LLM , програмски координатор  

- Дејан Ристовски, финансиски службеник. 

Билјана Стојаноска која беше ангажирана, а потоа вработена во ЕПИ, го напушти  ЕПИ и  
во моментов е вработена во БЦСДН. 

Постојано се ангажираат волонтери.  

ЕПИ  се пресели во нови простории - Дебарца 6 , 1000 Скопје. 

 

III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  

Извори на финансирање на ЕПИ во изминатата година беа: 

− Тинк тенк фонд на Институтот отворено општество – Будимпешта 

− Амбасадата на Кралството Холандија  

− Амбасадата на Обединетото кралство  

− Балканската фондација за демократија  

− Фондацијата Фридрих Еберт 

− УСАИД  

− Вестминстер фондацијата за демократија   

За прв пат беше спроведена независна ревизија  - годишниот финансиски извештај за 
2012 година, како и за проектот МАТРА . Двете ревизорски мислења  се позитивни. 

  


