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1. Резиме
На регионалната конференција одржана во Охрид, на 12 и 13 октомври учествуваа повеќе од 40
пратеници, парламентарен персонал, експерти, владини и невладини претставници, комисиски
персонал и регионални истражувачи од Албанија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Србија,
Шкотска и Велика Британија, за да дискутираат за парламентарниот надзор на ИПА фондовите за
земјите од Западен Балкан.
Домаќин на конференцијата беше комисијата за европска интеграција од Парламентот на Република
Македонија, а организатор беше ВФД (Вестминстер фондацијата за демократија) и NPC (Мрежата на
парламентарните комисии за економија, финансии и европска интеграција од земјите од Западен Балкан).
Регионалната конференција ги разгледа клучните аспекти на парламентарниот надзор на ИПА фондовите во
парламентите од земјите од Западен Балкан.
Во текот на двата конференциски дена, пратениците, парламентарниот персонал и експертите дискутираа
како парламентите од регионот го спроведуваат надзорот на ИПА фондовите, кои алатки и механизми може
да се искористат за спроведување на ефективен надзор над ИПА фондовите и ги споделија најдобрите
практики и студии на случај од регионот. Учесниците, исто така, имаа можност да слушнат за ефективен
парламентарен надзор од претставниците од шкотскиот парламент и да споделат практики и искуства за
надзорот од различни комисии од земјите од Западен Балкан.
Во соработка со Институтот за европски политики, ВФД подготви прирачник за парламентарен надзор на ИПА
фондовите на четири јазици, кој беше доставен до сите парламентарци. На крајот од конференцијата,
учесниците споделија заклучоци и препораки за иднината што треба да ги земат предвид парламентите на
земјите од Западен Балкан.
ВФД ја поддржува мрежата преку тригодишна програма, од 2012 до 2015 година, за јакнење на улогата на
парламентите од земјите од Западен Балкан во промовирањето на конкурентноста и економскиот развој.

2. Заклучоци и препораки од конференцијата
Заклучоците и препораките од регионалната конференција беа групирани во 3 главни области.
A. Улога на парламентот
B. Капацитет на парламентите
C. Подготовка за ИПА II
A. Улогата на парламентот во надзорот на ИПА фондовите:
1. Членовите на мрежата ја препознаваат значајноста на ИПА фондовите за подготовката на
земјите од Западен Балкан за евро-интеграцијата и улогата на парламентите од Западен
Балкан треба да игра значајна улога во надзорот над овие фондови.
2. Мрежата и парламентите се поттикнуваат да ја подигнат свеста меѓу нивните членови за ИПА
фондовите и парламентите треба да имаат важна улога во информирањето на своите граѓани
за целите и придобивките од ИПА.
3. Парламентите треба да се поттикнат да развијат култура на надзор како редовните годишни
надзорни расправи во врска со ИПА фондовите.
4. Парламентите се поттикнуваат да го вклучат граѓанското општество и други актери во процесот
на надзор.
Б. Развој на капацитети за надзор на парламентите:
1. Мрежата треба да ги поттикне парламентите да споделат и усвојат најдобри практики за
финансиски надзор на структурните фондови.
2. Мрежата треба да ги поттикне владите да се осигурат дека парламентите добиваат редовни
извештаи и дека имаат пристап до извори на информации, особено како што спроведувањето
на ИПА станува сè повеќе децентрализирано.
3. Мрежата и донаторите треба да го подржат развојот на комисиите, капацитетите за
истражување и надзор на парламентите. Исто така, парламентите се поттикнуваат да назначат
членови и персонал што ќе се фокусираат на следење на ИПА фондовите.
4. Мрежата треба да обезбеди повеќе обуки и развој на персоналот од парламентите, со цел
персоналот да се опреми со знаење и алатки потребни за поддршка на надзорот на ИПА
фоновите.
В. Подготовка за ИПА II
1. Парламентите треба да се вклучат во разговори со владата и делегациите на ЕУ во стратешките
документи на земјите, секторските стратегии, утврдувањето приоритети, рамковна спогодба и
долгорочни програми.
2. Парламентите треба повеќе да се вклучат во комисијата на Европскиот парламент за следење
на ИПА. Мрежата треба да размисли за посета од страна на работната група за ИПА на
Европскиот парламент за да види како најдобро парламентите од Западен Балкан може да
развијат односи и да се поврзат.
3. Парламентите треба да работат со Владата и државните институции за ревизија за да се
разберат предизвиците и лекциите од спроведувањето на ИПА I.
4. Парламентите треба да продолжат да бидат позитивна поддршка и да ја поттикнуваат
државната администрација да го подобри нивото на апсорпција на ИПА фондовите.

Агенда на конференцијата
12 Октомври 2013
10.00 – 10.15

Регистрација на учесниците

10.15 – 10.30

Отварање на конференцијата
Фатмир Бесими – Заменик претседател на владата задолжен за европски интеграции Влада на Република Македонија
Хајрула Мисини – Претседател на комисијата за европски интеграции - Собрание на
РМ
Џорџ Кунат – Директор на програмата за Европа- Вестминстер Фондација за
Демократија

10.30 – 11.30

ИПА фондови и улогата на парламентите во ефективен надзор и студии на случај
од Балканот
Малинка Ристевска Јорданова - Директор на институтот за европска политика (ЕПИ)
Презентација проследена со пленарна дискусија

11.30 – 11.45

Кафе пауза

11.45 – 13.00

Парламентарен надзор на средствата од ИПА – Студија на случај-Собрание на
Република Македонија
Хајрула Мисини – Претседател на комисијата за европски интеграции во Собранието
на РМ – Презентација проследена со коментари од страна на НДИ и ВФД за
поддршката која се пружа на Собранието на РМ во однос на развивање на
инструментите за парламентарен надзор.
Пленарна дискусија и сесија за прашања и одговори

13.00 – 14.00

Ручек

14.00 – 15.00

Ефективни инструменти за парламентарен надзор и мониторинг на владини
програми за финансирање
Лиам Мекартур – Пратеник од комисијата за јавна ревизија на Шкотскиот парламент

15.00- 15.15

Кафе пауза

15.15 – 15.45

Презентација на Прирачник и алатки за надзор на ИПА за пратениците
Малинка Ристевска Јорданова - Директор на институтот за европска политика (ЕПИ)
Прашања и пленарна дискусија за ефективно користење на прирачникот

13ти Октомври 2013
10.00 – 11.15

Кои се предизвиците околу користењето и апсорбцијата на ИПА фондовите ?
Што е тоа ИПА 2 и кои се можните предизвици околу апсорбцијата и надзорот на
ИПА 2?
Претставник од делегацијата Европската комисија во Македонија / ЕПИ / Претставници
на Владата на Република Македонија (ДСП)

11.15 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 13.00

Улогата на комисиите за европска интеграција во мониторингот и надзорот на
ИПА
Панел дискусија – По еден пратеник од комисијата за европски интеграции од
секој парламент

(5-10 минутна презентација од секој панелист за искуството на вршењето на надзор во
комисиите за европска интеграција во нивниот парламент и предизвиците при вршење
на ефективен надзор на ИПА )
Сесија на прашања и одговори и коментари со присутните учесници
13.00 – 14.00

Ручек

14.00 – 15.00

Улогата на персоналот на парламентот во спроведувањето на ефективен
парламентарен надзор
Стивен Хедберт – Виш службеник од шкотскиот парламент
Презентација и пленарна дискусија со службениците од парламентитите од Западен
Балкан
(Во пленарната сала – сесија само за службениците од парламентите од Западен
Балкан)

14.00 - 15.00

Индивудуална дискусија меѓу пратеници – Како до подобар надзор на ИПА
фондовите во парламентите од регионот
(Неформална дискусија на пратениците од секоја парламент)

15.00 – 15.20

Кратки 3 минутни презентации на клучните дискусии од неформалните
разговори кои се одвиваа во групите на пратеници Фацилитирано од ВФД / ЕПИ /Комисија за европски интеграции на Собранието на РМ

15.20- 15.30

Претставување на следните програмски активности на ВФД во однос на
поддршката на Мрежата на парламентарни комисии за Економија Финансии и
Евроинтеграции на западен Балкан и ВФД
Џорџ Кунат – Директор на програмата за Европа- Вестминстѕер Фондација за
Демократија
Емил Атанасовски - Раководител на програмата на Западен Балкан Вестминстер
Фондација за Демократија

15.30 – 15.40

Сумирање и донесување на заклучоци од конференцијата
Фацилитирано од ВФД / ЕПИ /Комисија за европски интеграции на Собранието на РМ

15.40 – 15.45

Преземање на претседавањето на Мрежата на парламентарни комисии за
економија, финасии и европски интеграции на Западен Балкан - Презентација на
приоритетите на новиот претседавач на бордор на Мрежата за периодот
Октомври 2013 - Март 2014
Владанка Авировиќ – Претседавач на бордот на Мрежата Јуни 2013 - Окт 2013
Владимир Маринковиќ – Претседавач на бордот на Мрежата Окт 2013 – Март 2014

15.45

Затворање на конференцијата

Учесници на конференцијата
Листа на учесници
Име и презиме
1
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Hajrula Misini
Vladanka Avirovic
Marjanco Nikolov
Hristina Runceva
Gordan Georgiev
Stanislava Chulikj
Risto Ilievski

8

Dragan Pulevski

9

Vladimir Marinkovic

10 Ljubisa Stojmirovic
11 Zoran Pralica
Aleksandra
12 Jovanovic
Aleksandar
13 Damjanovic
14 Genci Nimanbegu
15 Sefkija Muric
16 Srdja Popovic
17 Rozalina Tuna

Организација
Chairperson of the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Chairperson of the Committee on Economy - Assembly of Repubic of Macedonia
Chairperson of the Finances and Budget Committee - Assembly of Repubic of Macedonia
Deputy-Member in the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Member of the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Advisor in the Committee on European Issues - Assembly of Repubic of Macedonia
Associate in the Foreign Policy Committee - Assembly of Repubic of Macedonia
Associate in the Committee on Economy and Finance and Budget - Assembly of Repubic of
Macedonia
Deputy Member of the committee on Economy, Regional development, Trade, Tourism and
Energy; Deputy Member Committee on Finance, State Budget and Control of Public Spending
- National Assembly of Republic of Serbia
Member of the Committee on the Economy, Regional Development, Trade, Tourism and
Energy - Parliament of Serbia
Member of the European Integration Committee - National Assembly of Republic of Serbia
Advisor in the European Integration Committee - National Assembly of Republic of Serbia

21 Amar Beslija

Chairperson of the Committee on Economy, Finance and Budget - Parliament of Montenegro
Member of the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Member of the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Member of the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Advisor in the Committee on Europen Integration - Parliament of Montenegro
Chairperson of the Joint committee for economic reforms and development - Parliamentary
assembly of BiH
Deputy Chairperson Committee on Finance and Budget - Parliamentary assembly of Bosnia
and Herzegovina
Member of the Joint Committee on European Integration - Parliamentary assembly of Bosnia
and Herzegovina
Advisor in the Joint Committee on European Integration - Parliamentary assembly of Bosnia
and Herzegovina

22 Mira Grgic

Deputy Chairperson of the EU Integration Committee - Parliamentary Assembly of Federation
of Bosnia and Herzegovina - House of Representatives

18 Danijela Martinovic
19 Bosko Tomic
20 Stjepan Kresic

23 Srecko Boras

24 Fehim Skaljic
25 Amina Hasic
26 Branislav Borenovic
27
28
29
30
31

Slobodan Popovic
Uros Gostic
Denis Gila
Liam McArthur MSP
Dr Stephen Herbert

Member of the Committee for economic and financial policy - Parliament of Federation
Bosnia and Herzegovina - House of Representatives
Chairperson of the EU Integration Committee - Parliament of Federation Bosnia and
Herzegovina; Speaker of the Parliament of Federation Bosnia and Herzegovina - House of
Representatives
Advisor / Assistant to Fehim Shkaljic
Chairperson of the European Integration and Regional Cooperation Committee - Assembly of
Republic of Srpska
Member of the Committee on Europen Integration and Regional cooperation - Assembly of
Republic of Srpska
Chairperson of the Finance and Budget Committee - Assembly of Republic of Srpska
Advisor of the European Integration Committee - Parliament of Albania
Member of the Scottish Parliamentary Corporate Body, Scottish Parliament
Senior Parliamentary Relations Officer, Scottish Parliament

Aleksandar
Jovanoski
Scott Heaslet
Edip Bilal
Zlatko Atanasov
Malinka Ristovska
36 Jordanovska
32
33
34
35

37
38
39
40

Orhideja Kaljosevska
George Kunnath
Jo-Ann Sneddon
Emil Atanasovski

41 Marija Kostovska

Programme Coordinator - European Policy Institute - Skopje
Programme Director, National Democratic Institute, Macedonia
Programme manager, National Democratic Institute, Macedonia
Head of Parliamentary Institute, Assemby of Republic of Macedonia
Director of the European Policy Institute
Head of Sector for coordination of EU funds and other foreign assistance, Secretariat for
European Affairs, Government of The Republic of Macedonia
Head of Programme Europe, Westminster Foundation for Democracy
Programme Officer Europe, Westminster Foundation for Democracy
Programme manager Western Balkans, Westminster Foundation for Democracy
Programme administrator and finance assistant Western Balkans, Westminster Foundation
for Democracy

