
 

ИЗВЕШТАЈ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЕВРОПСКОТО ДВИЖЕЊЕ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Проект 9 МАЈ 

По повод 9 Мај Денот на Европа, Европското Движење, традиционално организираше низа 

настани како кафе дебати, ликовни натпревари, планинарски марш, студентски дебати итн. 

Настаните се одржуваа во периодот од мај до јуни 2019 година и на истите учество земаа многу 

експерти, амбасадори, научници, професори, студенти. 

 Ликовен натпревар „Моите соседи како мои пријатели“ 18.04.2019 (Четврток)  

На 18.4.2019 година во трговскиот центар „Капитол мол“ се одржа ликовен хепенинг на кој децата 

од детските градинки и учениците од основните училишта од Општина Аеродром цртаа на тема: 

„Моите соседи како мои пријатели“, во организација на Општина Аеродром, Европското движење, 

Европската делегација и ТЦ „Капитол мол“ по повод прославата на 9 Мај, Денот на Европа. 

Шефот на Делегацијата на ЕУ, Самуел Жбогар; градоначалникот на Општина Аеродром, Златко 

Марин; претседателката на Советот, Ивана Цветковска и претседателката на Европското 

движење, Милева Ѓуровска, им ги доделија наградите на победниците во трите категории 

(предучилишна возраст, одделенска настава и предметна настава). 

Целта на оваа манифестација е не само да се развие детската уметничка креативност и 

инвентивност, туку и младата популација од Општина Аеродром да се приближи кон европските 

вредности. 

 Средношколска кафе дебата „Гласот на младите е гласот на иднината“ 19.04.2019 (Петок)  

Средношколската дебата со наслов: „Гласот на младите е гласот на иднината“ е настан кој за прв 

пат се изведува како настан за одбележување на Денот на Европа. Целта на овој настан беше 

вклучување на младите во евроинтеграциксите процеси. Дебатата ја модерираше Македонка 

Радуловиќ, потпретседателка на Европско движење, која ги повика учениците да зборуваат јавно 

за своите проблеми, во спротивно не ќе може да се сознаат барања, погледите и специфичните 

потреби  кои се карактристични за секоја нова генерација.   

Дискусијата навистина укажа на проблемите со кои се соочуваат младите. За значаен проблем 

беше истакнато тоа што никој не покажува интерес за тоа што тие сакаат или за тоа што би сакале 

да прават. Не е оставен никаков простор за дружење, за рекреација. Кафулињата не се добри 

места за дружење – истакнаа средношколците. На пример,  скејтерскиот парк кој е типично место 

за рекреација на оваа генерација не се одржува. Веројатно се смета дека на младите не им треба. 

Да не зборуваме за друг простор за социјализација. Младите покажаа значителна критичност кон 

државата, која изгледа дека е преокупирана со се друго, но не и со нив. Училиштата се апатични, 

како и професорите кои работат само тогаш кога има инспекции. Тие веќе не се ниту место за 

учење, а не пак место каде може да има и социјален живот, истакнаа учениците.  Ако гледаме дека 

иднината ќе биде таква, тогаш е подобро да си заминеме од државата – беше додадено во 

дискусијата.  Нивната завршна порака е дека ако заедно делуваме, може да ја промениме нашата 

иднина кон подобро. 

 Ден на Европското знаме: Планинарски марш до врвот на Водно – „Планините како 

култура на живеење и живеење на културата“ 20.04.2019  (Сабота)  

По повод  Европскиот ден на знамето, Европското движење на Република Македонија во 

соработка со Делегацијата на ЕУ на 20.04.2019 година го организираше традиционалниот 

планинарски марш до Водно под мотото: Планините како култура на живеење и живеење на 

културата.  По тој повод планинари, ученици и поширок круг на граѓани се упатија кон врвот на 



 

Водно. Поаѓањето беше од седиштето на Делегацијата на Европската Унија, каде беа разменети 

македонското и европското знаме. Поделени беа маици со логото на Европско Движење, како и 

знаменца на Македонија и Европска Унија. Европското знаме претставува знак на солидарност, 

хармонија и заедништво помеѓу луѓето во Европа, а токму тоа се и вредностите кои Европско 

Движење ги промовира. 

Повеќето од учесниците решија пешки да го искачат Водно, притоа водејќи темпо прифатливо и за 

помалку спремните планинари. По пристигнувањето на врвот, дружењето продолжи во 

планинарскиот дом на Водно каде беше послужено вкусно македонско планинарско гравче.  

Планинарите и љубителите на природата, исто така, го исчистија сметот од врвот на планината 

како симболика на европските вредности, кои ги негува и промовира организаторот на маршот - 

Европското движење ЕМ-МК. 

 Студентска дебата „Активни млади – жива демократија“ 09.05.2019 (Четврток)  

Секоја година во рамките на одбележувањето на 9-мај денот на Европа, Европското движење во 

Република  Македонија, организира студентска манифестација на која учествуваат студенти од 

поголемите универзитети во нашата држава. Оваа година универзитет-домаќин беше Универзитет 

“Св. Климент Охридски”, во Битола. 

Првиот дел се состоеше со официјалното отворање на настанот. Манифестацијата ја отвори 

Ректорот на Универзитетот св. Климент Охридски, Сашо Коруновски, по него зборуваа  

потпретседателот на Европското движење во Република  Македонија, Мухамед Халили и 

претставникот на Фондацијата Конрад Аденауер, Давор Пашоски.  

Потоа, следуваше Студентска дебата на тема: “Активни млади–жива демократија”, каде што 

учество земаа голем број студенти од универзитетите во државава. Модератор на дебатата беше 

потпретседателката на Европското движење, Македонка Радуловиќ. Студентите беа активни 

учесници во оваа дебата од која произлезе заклучокот дека младите луѓе се основните двигатели 

на идеите, на процесите и главни иницијатори на промените. Тие сметаат дека активното учество 

на младите луѓе во одлучувањето и нивно вклучување во активностите на локално и национлано 

ниво е неопходно ако сакаме да изградиме подемократски, инклузивни и перспективни општества.  

Третиот дел од оваа манифестација ја одбележа натпреварот во ораторство на темата “Активни 

млади – жива демократија?”. На натпреварот учествуваа 15 оратори од шест универзитети. Секој 

од нив во говорот со треање од три минути презентираше интересни, забавни, но и иронични 

пораки за демократијата и учеството на младите. Комисијата во состав: Мухамед Халили и 

Македонка Радуловиќ, потпредседатели на Европското движење во Република  Македонија и 

претставничката на Фондацијата Конрад Аденауер  Даниела Поповска ги одбраа тројцат најдобри 

оратори кои беа наградени. Генралниот заклучок од Собирот на студенти е дека манифестацијата 

претставува солидна платформа за дебатирање на студентите за Европската унија, за 

проширување на европските вредности и воочување на младинските перспективи. Воедно и за 

студентскиот соживот, размена на искуства, стекнување на пријателства, но и за поттикнување на 

соработка меѓу самите универзитети.   

 Ликовен Натпревар „Мојот омилен град во Европска Унија“ 09.05.2019 (Четврток)  

Европското движење во соработка со ООУ ,,Крсте Мисирков,, од Гевгелија и Општина Гевгелија ја 

реализираше активноста Ликовен хепенинг со почеток во 11:00 часот на Градскиот плоштад во 

Гевгелија со вештите рачиња  на 22 ученика, во присуство на гевгеличани минувачи и 

градоначалникот на Општина Гевгелија  Сашо Поцков. 

На плоштадот со трактор беа носени 10 клупи, пано, музичко појачало за гласна музика,  макета  

на Ајфеловата кула – направена од рециклиран материјал (тапи од шишиња) од вештите раце на 



 

учениците под менторство на поранешниот наставник, а сегашен Директор Михаил Петров.  

Учениците твореа цртежи со некои европски градови: Париз, Лондон, Венеција... Гевгеличани на 

поминување низ центарот застануваа и ги гледаа цртежите на нашите ученици, пропратени со 

гласна музика од познати европски пејачи. Учениците цртаа на блокче со дрвени бои, водени бои и 

темперни бои кои беа обезбедени од Европското движење. 

 Панел Дискусија  „Европските интеграции во развојните перспективи на Северо- 

источниот плански регион“ 10.05.2019 (Петок)   

По повод традиционалното  одбележување на 9 Мај, Денот на Европа, Европското движење – 

ЕДМК, заедно со општината Куманово и оваа година одржаа плодна панел дискусија на тема: 

Европските интеграции во развојните перспективи на Северо-источниот плански регион. Покрај 

актуелните прашања поврзани со децентрализацијата и намалувањето на регионалните 

диспаритети, на панел дискусијата се говореше за Европската интеграција и реформите поврзани 

со пристапните преговри. Во текот на панел дискусијата се наметнаа повеќе прашања околу 

Евроинтегративните процеси на Република  Македонија во кои се вклучија лица од граѓанскиот 

сектор. 

Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, ја истакна важноста на ЕУ 

интеграциите. Амбасадорот на Француската Република Н.Е Тимоние, истакна дека иако 

Македонија направи компромиси, од исклучителна важност е да продолжи на патот на реформите 

и да се фокусира на нивно спроведување. Тој посочи дека иако Балканот е нестрплив за ЕУ 

интеграција, сепак и ЕУ се соочува со внатрешни проблеми, кои мора да бидат решени. Андрија 

Стојковски, советник во Владата, истакна дека самото тоа што зборуваме за перспективи е голем 

напредок, бидејќи во претходни извештаи Македонија е условена како заробена држава. Според 

него, транспарентноста е зголемена, што е видливо преку изборот на антикорупциската комисија, 

кој беше јавно пренесуван на телевизија. Според Мухамед Халили, потпретседател на Европско 

Движење,  треба да се запрашаме дали ние навистина сакаме да бидеме земја членка на унијата. 

Меркел и Макрон ни дадоа пофалби за тоа што ги решивме надворешните прашања, како и за 

ослободувањето на државата од заробеништво. Заклучи дека не може да очекуваме членство во 

ЕУ и напредок само од централната власт. Тоа е процес во кој треба да учествуват сите нивоа на 

власта.  

Завршниот збор го имаше Милева Ѓуровска, претседател на Европско Движење, која истакна дека 

луѓето што живеает во регионите треба да ги споделат своите проблеми. ЕДМК работи на проект 

за локални демократии и воочливо е дека има потреба од вакви дебати. Според неа, човечките 

ресурси се проблем, но тој проблем е решлив со сериозен план и пристап.  

 Завршна Манифестација – Доделување на наградата за Европска личност на годината 

14.05.2019 (Вторник)  

Завршниот настан е свеченост чија основна цел е да му даде посебно значење на 

одбележувањето на Денот на Европа посетувајќи ги граѓаните на почетоците на формирањето на 

европското заедништво, на европскиот ентузијазам и посветенот на основачите на Европската 

заедница. Оваа свеченост е прилика за споменување на базичните европски вредности и 

истакнување на идните предизвици на Унијата.  

Манифестцијата започна со поздравно обраќање на претседателката на ЕДМК Милева Ѓуровска 

која истакна дека граѓаните имаат големи очекувања во однос на Европската унија, дека долго 

време се стои во место иако се чини дека сите политички дилеми се разрешија со потпишувањето 

на Преспанскиот договор. Исто така, додаде дека е потребна поголема одговорност на 

релевантните чинители како и презмање на конкретни чекори за да се исполнат новите 

критериуми за пристапување кон Унијата.  



 

Потоа следеше доделување на наградите за најдобрите три натпреварувачи во ораторски 

вештини, како и наградите за најдобар цртеж за најмладите учесници. На оваа церемонија се 

доделија и плакети за исклучително успешна соработка и  плакети беа доделени на Златко Марин, 

градоначалник на општина Аеродром и Максим Димитриевски, градоначалник на општина 

Куманово.  

Почнувајќи од 2003 година Европско движење доделува специјална награда за лица кои во 

претходната година имале исклучителен придонес во промоцијата на европските вредности и во 

други хумани вредности. Комисијата, годинава одлучи оваа награда да му биде доделена на 

театерскиот, филмски, телевизиски глумец и stand-up комичар – САШКО КОЦЕВ.  

Покрај се друго што го краси како актер и што беше кажано за неговата професионална 

биографија, Сашко Коцев, исто така, е посветен активист во неброени кампањи за борба против 

дискриминацијата од секаков вид. Голем број од неговите stand-up перформанси биле во 

хуманитерни цели, а средствата биле наменети на оние на кои има биле најпотребни. Тој не 

зборува за тоа, малкумина тоа го знаат, но ние си дозволивме тоа да го кажеме доделувајќи ја 

оваа награда – НАГРАДА ОД ПОЧИТ! Сашко Коцев е Европска личност на годината.  

 Кафе - дебата  „Култура и уметност на демократија“ 15.05.2019  (Среда)  

Темата на оваа кафе-дебата гласеше: Културата, уметноста и демократијата. Целта на оваа 

дебата беше да се разгледаат некои аспекти кои ги поврзуват културата, уметноста и 

демократијата. Моодераторката Милева Ѓуровска ги постави прашањата: Дали демократијата 

навистина има потреба од култура? На кој начин и што најмногу влијае врз оформувањето на 

политичката култура? Колку слободата на уметниците придонесува за развојните процеси на едно 

општество?  

Во однос на темата, најпрво се осврна Антоанела Петковска, која укажа на нејзината постојаната 

актуелност и дека состојбите во културата ја одразуваат состојбата во политиката, и обратно. 

Според Ило Трајковски демократијата не е можна без луѓето да бидат подигнати на едно повисоко 

културно рамниште, а тоа претпоставува дека луѓето имаат пристап до културата од материјален и 

духовен карактер.  Маестро Борис Трајанов истакна дека ние сме чувари на времето и 

наследството на овој простор и културата никогаш не треба да ја прифатиме како своја, како 

сопственост на само една генерација. Како да се доближи ова сфаќање до обичниот човек кој е 

преокупиран со секојдневни потреби и проблеми. Што е потребно да се направи  за културата да 

може да биде препознаена како цивилизациска придобивка. Виктор Лилкиќ истакна потенцираше 

дека растењето на државата не оди паралелно со растењето на културата. Во општества во кои е 

воспоставен систем на доминација на државата, нема простор за културен развој. Во такви случаи 

културата станува инструмент за остварување на политички цели  т.е. за репродукција на 

владеењето.    

 Панел дискусија -„Конструираме партнерства кон Евро-интеграциите на Р.  Македонија“ 

15.06.2019 (Сабота) 

Во контекст на Денот на Еропа се одржа панел дискусија на тема „Од партнерство до членство:  

Македонија и француско-германската перспектива“. Во иницијативата се вклучи Европското 

движење на Франција и Здружението на граѓани Евро-престолнини (Eurocapitales) Sent Yvelin 

(Paris).   

Во официјалниот дел на отворањето на Конференцијата се обрати Амбасадорот на Франција во 

Македонија Кристијан Тимоние. Тој истакна дека во поглед на евроинтеграциите  на  Македонија 

постигнати се значајни резултати, но е потребно да се надминат клучните проблеми без чие 

решение евроинтеграциите не можат да продолжат. Особено го потенцираше значењето на  

реформите во Поглавјата 23 и 24 кои се основите на градење на правна држава што е еден од 



 

првите критериуми за пристапување кон Унијата. Претседателката на Европското движење, 

Милева Ѓуровска, истакна дека големите промени кои се случија во текот на годината ги зголемија 

очекувањата на граѓаните во однос на ЕУ кои тесно се поврзува со датумот на отпочнувањето на 

пристапните преговри за ЕУ. Меѓутоа, датумот на отпочнување на преговрите е значаен ако се 

имаат пред вид очекувањата, но уште позначајно е да се дискутираат конкрените проблеми со кои 

се соочува општесво чии решенија не се поврзуваат со датумот туку со засилен ангажман на сите 

актери, осбено на Владата. Во оваа сесија се обрати и Г. Жан-Пол Дуге, Претседател на 

асоцијацијата Евро-престолнини која е членка на Меѓународното европско движење. Кусо 

осврнувајќи се на начинот на кој Европската заедница растеше низ историјата во сите нејзини 

етапи и нотирајќи ги проблемите кои ги имаа одредени држави членки, тој настојувше да покаже 

дека Заедницата е еден процес кој се менува и прилагодува на промените внатре во Унијата, но и 

со оглед на надворешните околности.  Според потпретседателот на Европското движење Мухамед 

Халили, планот за Западен Балкан на Франција подразбира тесна соработка во стопанството, 

финансиите, одбраната, внатрешните работи, зацврстување на стабилноста, не само во државата, 

туку и во целиот регион. Според него германскиот став е многу поедноставен, затоа што се 

повикува на проширување на ЕУ како генерална платформа која треба да се оствари, а 

соработката понатаму ќе биде интензивирана.  

Вториот дел од конференцијата беше модериран од страна на Франсоа Лафонд, Советник во 

Секретаријатот за европски прашања на  Македонија со чие искуство придонесе да се развие 

исклучително содржинска дебата поврзана со европските перспективи. Претседателот на 

Европското движење на Париз, Жан Клод Удоан (Jean Calude Houdoine) го изрази задоволството 

од тоа што прв пат е во оваа држава и што може да се вклучи во дебатата за европските 

интеграции исткнувајќи  дека со интеграцијата на овој дел од Европа континентот ќе ја добие 

својата целина. Амбасадорот Љупчо Арсовски се осврна на долгата етапа на евроинтеграциските 

процеси низ кои помина нашата држава и специфичноста на контекстот. Амбасадорот Александар 

Тавчиоски укажа на промените на политиките на проширување кои Европската унија ги имаше 

досега нотирајќи дека актуелните критериуми кои Унијата денес ги поставува во одонос на 

проширувањето главно се од политичка природа. Константин Миноски – член на ЕММК во неколку 

наврати укажуваше на политиката на ЕУ кон  Македонија и недоследноста во критериумите чие 

важење е флексибилно. Амбасадорот Васко Наумовски истакна дека без оглед на резултатите во 

поглед на добивањето на датумот за преговори во Јунскиот самит  за  Македонија е најзначајно да 

продолжи на посериозен начин со реформите со цел да се подобри квалитетот на живеење, да се 

овозможи владеењето на правото и функционалност на институциите што воедно може да се земе 

како генерален заклучок од дебата. 

Конференција: „Cooperation between V4 and the Western Balkans – what role for think tanks?“ 

На 27 и 28 Мај, во Братислава се одржа конференцијата „Cooperation between V4 and the Western 

Balkans – what role for think tanks?“, каде учествуваше Проф. Милева Ѓуровска, како претседател на 

Европско Движење.  

Воведни обраќања на овој настан имаа: Франтишек Ружичка, Државен секретар за надворешни и 

европски работи на Р. Словачка, Марек Павлик, Заменик директор на меѓународниот Вишеградски 

фонд, Ѓерѓ Мура, Директор на фондот западен балкан и Томаш Стражај, Заменик директор на 

Словачката асоцијација за надворешна политика.  

На конференцијата се разговараше за соработката меѓу Вишеградската група и земјите од 

Западен Балкан низ призмата на берлинскиот процес и самитот во Познан, беа разгледани и 

мислењата на повеќе засегнати страни, како на државно така и на ниво на невладини организации. 

Дискутиран беше и начинот за продлабочување на соработката меѓу Вишеградската група и 



 

земјите од западен Балкан, односно како максимално да се искористи потенцијалот на 

Вишеградската група во исполнување на аспирациите на Балканските земји. 

Состанок на Националните совети и состанок за Денот на Европа 

Состанокот на Националните совети и за Денот на Европа започна со официјално отварање на 

Генералниот секретар на Меѓународното европско движење, г-дин Петрос Фацулос. Веднаш после 

поздравниот говор на г-динот Петрос Фацулос, следуваше круг на претставување на сите учесници 

на состанокот со кратка презентација на најдобрите практики во спроведување на проектни 

активности, успешно добиени проекти, како и области за потенцијална соработка со другите 

членови. Имено, присутни беа над 20 учесници, меѓу кои генералните секретари на Европските 

движења на Данска, Финска, Италија, Шпанија, Германија, Белгија, Унгарија, Србија, Естонија, 

Бугарија. На овој состанок се разговараше и се планираа заедничките активности за следната 

година по повод одбележување на Денот на Европа. Во суштина, акцент се стави на учеството на 

граѓаните, но и медиумската покриеност во однос на одбележување на Денот на Европа.  

Во овој дел, како претставник на ЕДРМ ги претставив основните заложби, како и активностите и 

проектите на ЕДРМ, како и манифестациите кои ги организира ЕДРМ по повод одбележувањето на 

9 мај. 

На крајот на состанокот се отвори дискусија во однос на претстојното Годишно собрание на ЕМИ, 

кое е планирано да се одржи во Хелсинки, Финска. 

Генерално собрание на Меѓународното Европско Движење во Хелсинки, Финска 

На дводневниот семинар што се одржа на 7 и 8 ноември 2019 година во Хелсинки, Финска, во 

организација на Меѓународното европско движење (МЕД) во соработка со Канцеларијата за врски 

на Европскиот парламент во Хелсинки учествуваше тричлена делегација од Европското движење 

на Република  Македонија (ЕММК) во состав проф. д-р Милева Ѓуровска, претседателка, д-р 

Марија Велјовска Кондовска, генерален секретар и д-р Маја Манчевска, член на 

претседателството. 

ПРВИОТ ДЕН беше организирана дебата на тема „Иднината на Европа: Наследството на 

финското претседателство со ЕУ“ во Хелсиншкиот музички центар. На отворањето на првата 

сесија воведно излагање одржа европратеникот и потпретседател на Меѓународното европско 

движење, Брандо Бенифеи. Тој зборуваше за иднината на Европа, која треба да се потпре на, како 

што рече,„борбата за нашите права и вредности“. Потоа следуваше Панел-дискусија, во која се 

вклучија Марија Хајдер, директор за јавна политика во Европа во МЕТРО АГ и благајник на МЕД, 

Ана Видегрен, генерален секретар на Европскиот младински форум и Џереми Вејтс, генерален 

секретар на Европското биро за животна средина, кои секој од својот домен даде осврт на 

активностите во претходната година. Темата на втората сесија беше „Иднината на Европа: Трио 

програма“. Главниот говор го одржа министерката за европски прашања во Финска, Тити 

Тупураинен. Таа истакна дека за време на шестмесечното ротирачко претседавање, Финска се 

фокусирала на социјалната, економската и еколошката одржливост на Европа. Меѓутоа, надежта 

дека оваа есен ќе биде донесена одлука  Македонија и Албанија да почнат преговори за членство 

во ЕУ како важен чекор напред во Европската Унија, го помести фокусот кон Балканот и 

проширувањето. Поголемиот дел од дебатата во оваа сесија беше посветен на нашата држава и 

француското противење да ни се одреди датум за преговори. Во таа насока беше поставено и 

прашањето од македонската делегација како по француското „не“ кај македонските жители да се 

задржи довербата во европските вредности, кога не се почитуваат ветувањата. На тоа финската 

министерка за европски прашања одговори дека недобивањето датум за преговори на Македонија 

со Унијата фрли сенка на претседавањето на Финска, која го презеде претседателството со 



 

Советот на ЕУ од Романија, а на 1 јануари 2020 година ќе го предаде на Хрватска. Големо жалење 

и разочарување изрази и амбасадорот на Република Хрватска во Финска, Јосип Блујевиќ. Тој рече 

дека Хрватска ќе се заложи и ќе вложи големи напори да се поправи оваа неправда и на самитот 

идната пролет да се издејствува датум за преговори, како многу важно прашање не само за 

безбедноста и просперитетот на Балканот, туку и на самата Унија, и покрај тоа што Брисел е 

преокупиран со други работи како Брегзит, бегалската криза... На третата сесија на тема 

„Иднината на Европа: Новиот Европски парламент“ дискутираа европратеничката Силвија Модиг 

(GUE / NGL), европратеничката Сирпа Пјетикаинен (ЕПП), европратеникот Вил Ниинисти (ЕГП), 

европратеничката Миапетра Кумпула-Натри (С&Д) и пратеникот и претседател на Финското 

европско движење, Јуони Оваска, при што, исто така, се анализираа жешките теми на европската 

дебата од гледна точка на новиот Европски парламент, кој неодамна почна со работа. 

Нашата убедлива приказна во однос на евроинтеграцијата и постигнатите добрососедски односи, 

контекстот колку време чекаме, од  кога почнавме да одиме по патот и влогот што ќе значи 

позитивна одлука за нас, за регионот и за ЕУ и што значи негативната одлука доминираше и на 

панел-дискусијата на Генералното собрание на Меѓународното европско движење што се одржа 

ВТОРИОТ ДЕН (8 ноември) во Конфедерацијата на финската индустрија. Притоа, беше 

констатирано дека европските вредности се на удар и тоа овојпат ударот доаѓа токму од 

Европската Унија, како и од десничарските политички движења, националниот популизам и 

геополитичките превирања предизвикани од нестабилните суперсили што ја оспоруваат 

европската база на вредности. Освен што се дебатираше за големите проблеми со кои се соочува 

Европа, организациите членки на Меѓународното европско движење на Генералното собрание, 

исто така, разговараа и за состојбата на националните европски движења, како и за тоа што ќе 

следи наредната година за градење подобра Европа со акцент на европската интеграција. Свое 

обраќање имаше европратеничката и претседателка на МЕД, Ева Мејдел, која рече дека се залага 

за обединета и просперитетна Европа, а посебен интерес предизвика излагањето на поранешниот 

фински премиер, Александар Стуб. Исто така, претставници на дел од националните европски 

движења, меѓу кои и македонското, ги изложија своите активности во тековната година. Наредното 

генерално собрание е закажано за ноември 2020 година во Берлин. 

Проект Граѓанските организации во служба на локалната демократија  

Проектот „Граѓанските организации за функционирање на локалната демократија“ е осмислен да 

го зајакне влијанието на организациите од цивилниот сектор на јавните политики на локално ниво 

во Република  Македонија. Активностите треба да придонесат за воспоставувањето на соработка 

помеѓу граѓанските организации и локалните власти, како и креирањето на позитивен финансиски 

амбиент за граѓанските организации. Со спроведувањето на проектните активности ќе ја зајакне 

улогата на граѓанското општество како клучен фактор за ЕУ интеграциските процеси. 

Панел дискусии организирани од Европско Движење: 

 Охрид, 10.12.2019 на тема: „ Евроинтеграциските процеси во развојните перспективи на 

општина Охрид и Југозападниот плански регион: Туризмот и културното наследство како 

значајни фактори во евроинтегративниот процес“ 

Европското движење во Република  Македонија (ЕМ-МК) во Охрид организираше панел 

дискусијата на тема „Евроинтеграциските процеси во развојните перспективи на општина Охрид и 

Југозападниот плански регион: Туризмот и културното наследство како значајни фактори во 

евроинтегративниот процес “.  

Имајќи ги предвид културните и природните убавини кои се карактеристични за овој регион, главен 

акцент на оваа дискусија беше ставен токму врз туризмот и односот кон културното наследство. Во 

дискусијата учество земаа проф. Милева Ѓуровска, проф. Науме Мариноски, проф. Пере 



 

Аслимоски, Мартин Алексовски, Весна Цветаноска и Алберта Гулицовска. Неспорно е дека 

Македонија располага со богато културно наследство кое овозможува услови за развој на 

туризмот. На културното наследство може да се гледа како најавтентичен начин за запознавање 

со културата на локалното население. Па токму на тој начин, преку културното наследство, 

туристите успеваат подобро да не запознаат. 

Заклучоците кои произлегоа од дискусијата беа пред се во насока на подигнување на свеста за 

културното наследство кај локалното население, а особено кај младите. Беа прикажани позитивни 

примери од Франција каде младите, но и цели семејства учат вештини за реставрација и 

учествуваат во реставрацијата на одредени објекти. Тоа придонесува не само за запознавање, 

туку и продлабочување на врската со културното наследство. Друг предлог беше да се поттикнат 

младите повеќе да ги посетуваат на музеите, галериите и историско-културните споменици и на тој 

начин да можат да научат повеќе за културното наследство. Исто така, повеќепати се спомена 

потребата за поголема грижа кон културното наследство. Да се оттргнат личните интереси и да 

престане градот да се урбанизира и гради поради профит, туку да се вложат напори да се зачува, 

одржи и унапреди културното наследство со кое располагаме. 

 Кавадарци, 12.11.2019 на тема: „Европските интеграции во перспектива на Вардарскиот 

регион со посебен осврт на Кавадарци“ 

Европско движење во Република Македонија (ЕДРМ) во соработка со Општина Кавадарци ја 

организираше панел дискусијаta насловена: ,,Европските интеграции во перспектива на 

Вардарскиот регион со посебен осврт на Кавадарци”, на 12 Ноември 2019 година во Општина 

Кавадарци.   

На панел дискусијата присуствуваа 20 учесници, претставници на локални граѓански организации и 

на локалната самоуправа во Кавадарци. Учесниците имаа можност да бидат дел од дискусија на 

теми од доменот на евроинтеграциите, реформите кои претстојат во преговарачките поглавја по 

почетокот на пристапните преговори како и улогата на граѓанското општество и локалните власти 

во процесот на спроведување на реформите. 

По дискусијата за улогата на граѓанското општество и локалните власти, панелистите и учесниците 

разговараа и за улогата на граѓанинот во процесот на евроинтеграции и важноста да биде 

информиран за напредокот.  

Краен заклучок од оваа панел дискусија е дека улогата на граѓанскиот сектор и неговата соработка 

со локалната самоуправа се клучни во процесот на евроинтеграциите, и потребен е значаен 

ангажман на граѓанските организации, но и на останатите чинители кои имаат знаења, вештини, но 

и желба да работат на унапредување на состојбите во општеството.  

 Чаир, 29.10.2019 на тема: „Децентрализацијата како клуч за регионалниот развој во 

Република  Македонија“ 

На 29 Октомври, во просториите на Советот на Општина Чаир се одржа Панел Дискусија 

насловена „Децентрализацијата како клуч за регионалниот развој“. Панел дискусијата ја отвори 

Марија Вељовска – Кондовска од Генерален секретар на Европско Движење, која даде воведни 

согледувања на клучните прашања поврзани со оваа материја.  

Г. Дејан Павлески, Заменик Министер за Локална Самоуправа ги потенцираше сите мерки кои биле 

направени од страна на владата во однос на децентрализацијата. Претседателот на советот на 

Општина Чаир, Г. Захир Бектеши истакна дека за да имаме рамномерен развој треба да знаеме и 

оптимално да ги користиме средствата. Милена Димитровска од АЛДА- Скопје ги презентираше 

резултитите на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“, 

најавувајќи ја публикацијата која ќе биде во доменот на финансиското работење на општините. 



 

Таа се осврна и на општинската соработка, односно колку општините соработуваат меѓу себе и во 

кои полиња таа соработка е најинтензивна. Г. Зоран Јанкуловски од Здружението на Финансиски 

работници од Велес го објасни процесот за тоа како најчесто се задолжуваат општините, 

нарекувајќи дел од буџетите „желботеки“, бидејќи не соодветсвуваат со реалните можности. 

Недоволната финансиска децентрализација ја продлабочува дупката во која паѓаат голем дел од 

општините. Александар Кржаловски ја презентираше работата на МЦМС во однос на локалните 

самоуправи, нагласувајќи дека денес повеќе се во советодавна улога. Нагласи дека многу од 

работите кои денес пробуваме да ги решиме, претходно биле многу добро уредени, но не сме 

биле доволно мудри да ги задржиме. Воведниот дел од панел дискусијата го затвори Проф. 

Милева Ѓуровска, Претседател на Европско Движење, која се осврна на поглавјето 22, за кое 

нагласи дека е тешко поглавје, но ќе мора да го одработиме квалитетно бидејќи ќе може да биде 

решение за многу од проблемите кои ги сметаме за долгорочни.  

Потоа следеше и дискусија на која се разговараше на низа прашања, како административните 

проблеми кои ги имаат сите жители надвор од Скопје, прашања во однос на превработеност 

наспроти неквалитетните кадри, но и прашања во однос на вистинското разбирање на 

децентрализацијата од страна на граѓаните, но и на институциите. 

 Дојран – 29.03.2019 на тема: „Европските интеграции во развојните преспективи на Југо-

источниот плански регион“ 

На 29 март 2019 година, во Дојран се одржа панел дискусија насловена „Европските интеграции во 

развојните преспективи на Југо-источниот планиски регион“ ги обедини чинителите од регион во 

плодна дискусија за локалниот развој.  

Настанот го отвори градоначалниот на Општина Дојран, Анго Ангов посочувајќи ги проектите и 

активностите на општината спроведени во партнерство со локалните чинители и поддржани од 

европските фондови.  Панелистите Страшко Стојановски од Правниот факултет при 

Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Васко Хаџиевски од Здружението на Агроекономисти, 

зборуваа за потенцијалите на Југо-источниот плански регион за развој на туризмот и 

земјоделството и за потребата на посебни регионални стратегии на различни теми поради 

специфичноста на секој регион. 

Преставници на Општина Дојран, граѓански организации од регионот и засегнати граѓани ги 

споделија своите мислења за моменталната состојба на општината и регионот, како и конкретни 

предлози кои би можеле да допринесат кон понатамошниот развој на локалните политики. 

Учесниците и панелистите се согласија дека децентрализација на власта во  Македонија и 

поголема автономија на локалната власт се најважните чекори кои државата треба да ги направи 

во насока на локален развој.  

 Тетово – 07.02.2019 на тема: „Полошкиот плански регион низ европска перспектива: 

Преку рурален развој до урбана благосостојба“ 

На ден 07.02.2019 година во Општина Тетово се одржа панел дискусијата "Полошки плански 

регион низ Европска перспектива: Преку рурален развој до урбана благосостојба" организирана од 

страна на Европско движење во Македонија во соработка со Општина Тетово. 

На панел дискусијата присуствуваа голем број на преставници на граѓански организации од 

полошкиот регион и заинтересирани граѓани. Учесниците дискутираа за бројните предизвици на 

овој регион, од инфраструктурни и туристички капацитети до економскиот развој на руралниот 

предел и за соодветни решенија за нивно надминување. Беа споделени конкретни идеи и 

предлози за развојот на руралниот туризам и земјоделските капацитети на општината.  



 

Како посебно важна се истакна соработката помеѓу локалната власт и граѓанските организации со 

цел да се поттикне развојот на регионот.  

 Прилеп – 22.01.2019 на тема: „Социо-економските перспективни на младите во општина 

Прилеп и Пелагонискиот плански регион“ 

На 22.02.2019 се одржа панел дискусија на тема “Социо–Економските перспективи на младите во 

Општина Прилеп и Пелагонискиот Плански регион” во Прилеп организирана од страна на Европско 

движење.  

Панелот го отворија Градоначалникот на Општина Прилеп, Илија Јованоски и Проф. Д–р Милева 

Ѓуровска од ЕДРМ ставајќи го фокусот на младите, нивните предизвици и можности. Говорителите 

им се обратија на младите потенцирајќи ја важноста да се слушне нивниот глас и им дадоа совети 

како да влијаат на политиките во општината кои се однесуваат на нив.  

Младите кои беа дел од панелот ги изразија своите мислења за недостатокот на квалитет на 

живот во општината, неправилности при одредени процедури поврзани со младинските размени 

како и општите недостатоци на едукативниот систем. Тие истакнаа дека иако  пробуваат да станат 

повидливи за општеството наидуваат на затворени врати. Тие побараа да се даде фер шанса и да 

се намали вработувањето со врски.  

Говорителите и младите се согласија дека ваквите панели со одлична можност на поврзување на 

локалната самоуправа со граѓаните, посебно со младите луѓе .  

Проект „EUnitedinjournalism“ во рамки на Еразмус плус програмата на Европската Унија 

Од 16 до 23 јуни 2019 година на грчкиот остров Крит Европското движење на Република  

Македонија се вклучи во меѓународниот проект „EUnitedinjournalism“ во рамки на Еразмус плус 

програмата на Европската Унија(Erasmus+ ProgrammeoftheEuropeanUnion) за размена на млади од 

разни земји од Европа во соработка со Институтот за истражување и тренинг за европски прашања 

од Атина, Грција (InstituteofResearch&TrainingonEuropeanAffairs). 

Во проектот учествуваа младите од нашата држава, од Шведска, Литванија, Летонија, Словачка и 

Романија. Претставник на Европското движење беше Маја Манчевска, која ги предводеше 

студентите Кристијан Нафидов, Сара Цветанова, Ангела Петковска, Ана Марија Димитриевска, 

Емран Хоџа и Александра Ристова. 

Во фокусот на проектот беше претставувањето на медиумите од сите земји-учеснички и 

работилницата на тема „Медиумите и новинарството“. Во рамки на проектот се дискутираше за 

етиката во новинарството и се одржа отворена дискусија за меѓународнатаорганизацијаВикиликс, 

коjа издава преданија на приватни, тајни и доверливи медиуми од анонимни извори на 

известување и пропусти на вестите.Беа разгледани контроверзите и двете страни на Викиликс, 

која прими пофалби, но исто така и критики. 

Учесниците на семинарот изработуваа новинарски репортажи и статии на разни теми и учеа како 

се создава весник или веб портал, како и отворање радио и тв канал. Притоа, беше презентиран 

документарен филм базиран врз новинарски истражувања. 

Исто така, се одржа и работилница на тема „Пласирање лажни вести“, а на крајот на семинарот 

секоја од земјите создаде свој медиум. Македонскиот тим го креираше весникот „Македоника“, кој 

може да се види во ПДФ формат во прилог. Главна тема што ја третираше весникот е од областа 

на заштита на животната средина под наслов „TOO MUCH POLLUTION ON CRETE ISLAND TO BE 

A PARADISE!“. 

На маргините на семинарот беа организирани: презентација на културите од земјите учеснички, 

кино-вечери, караоке, олимписки игри, лов на богатство, посета на градот Хања. 



 

Екипата на Европското движење, покрај изработката на весникот „Македоника“, достојно ја 

претстави Македонија и македонската култура, победи во натпреварот з

освои пехар за најдобри „ловци“ на благо и се дружеше со младите од другите земји, кои исто така, 

учествуваа во проектот.  

Проект  НКЕУ-МК Национална конвенција за Европската Унија во Република  Македонија

 

 Работна група 1 - Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11)

Екипата на Европското движење, покрај изработката на весникот „Македоника“, достојно ја 

претстави Македонија и македонската култура, победи во натпреварот за откривање лажни вести, 

освои пехар за најдобри „ловци“ на благо и се дружеше со младите од другите земји, кои исто така, 

МК Национална конвенција за Европската Унија во Република  Македонија

Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) 

Екипата на Европското движење, покрај изработката на весникот „Македоника“, достојно ја 

а откривање лажни вести, 

освои пехар за најдобри „ловци“ на благо и се дружеше со младите од другите земји, кои исто така, 

МК Национална конвенција за Европската Унија во Република  Македонија 



 



 

 

 

 



 

 Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19Социјална политика и вработување (Поглавје 19) 



 



 

 

 

 



 

 Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 2

 

 

Правосудство и основни права (Поглавје 23) 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Пленарни конференции 

 Втора пленарна конференција 19.06.2019

 Трета пленарна конференција 26.09.2019
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