
 

Поддржано од  

 

  

 

 

 

 

Национална конференција 

 

Ефектите на процесот за стабилизација и асоцијација врз 
европската интеграција и регионалната соработка на 

Западнобалканската шесторка 

Поглед од Македонија 
 

Скопје, 25 јули 2018 
Место: Јавна соба - Скопје 

 
Дневен ред 

 

 09:30 – 10:00 Регистрација на учесници 

 10:00 – 10:15 Воведни обраќања 

 д-р Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика – 

Скопје (ЕПИ) 

 Марина Серафимовска, економски советник во Амбасадата на Сојузна 

Република Германија во Скопје 

 

 10:15 – 12:00 Презентација на истражувањето за влијанието на ЦЕФТА и 

ССА врз Македонија и дискусија 

 д-р Малинка Ристевска – Јорданова, експерт за евроинтеграции и член на 

Управниот одбор на ЕПИ 

 проф. д-р Силвана Мојсовска, професор на Економскиот институт при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  

 м-р Драган Тилев, државен советник за европски политики и 
координација, Секретаријат за европски прашања 

 проф. д-р Фатмир Бесими, професор на Универзитетот на Југоисточна 

Европа и  поранешен вицепремиер задолжен за европски прашања 
 

Модераторка: д-р Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика 

– Скопје (ЕПИ) 

 

 12:00 Коктел и крај на настанот 

 

 



 

 
 

За настанот 
Овој настан се организира во рамките на проектот “Ефектите на процесот за стабилизација 
и асоцијација врз европската интеграција и регионална соработка на Западнобалканската 

шесторка“, кој е финансиран од Министерството за надворешни работи на Германија и 
Фондацијата Институт отворено општество. Проектот го спроведува Европското движење 
во Србија, во партнерство со Албанскиот институт за меѓународни студии, Институтот за 

европска политика – Скопје, Риинвест институт од Косово и Европското движење во Црна 
Гора. 

 
Целта на проектот е да се истражи ефектот на процесот на стабилизација и асоцијација, 
како и договорот ЦЕФТА2006 на земјите од Западен Балкан, при процесот на 

пристапување кон ЕУ. Дополнително, истражувањето треба да придонесе за зголемено 
искористување на потенцијалот на ССА и ЦЕФТА во земјите од Западен Балкан, преку 

конкретни препораки кои се однесуваат на неискористените механизми од договорите. 
 
Во Белград на 21 јуни 2018 година, беа презентирани 12 препораки од Западен Балкан за 

Европската Унија, како и за чинителите во земјите аспиранти за членство. 
 

Изданија 
 Ефектите на процесот за стабилизација и асоцијација врз европската интеграција 

и регионална соработка на ЗБ6: Достигнувања и патоказ за иднината 
 

 12 предлози за проширувањето на ЕУ од Западниот Балкан 
 
Преземете ги изданијата овде: 

 

http://epi.org.mk/docs/SAP-CEFTA-WB6.pdf
http://epi.org.mk/docs/SAP-CEFTA-WB6.pdf
http://epi.org.mk/docs/Twelve-Proposals-web.pdf

