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Годишна конференција: 

ИПА 2 Механизам за граѓанските организации   

Скопје, 15.09.2016, Хотел Холидеј Ин 
 

ПРОГРАМА 

Четврток, 15 септември 

09:30 – 10:00  Регистрација на учесниците 

10:00 – 10:30  Отворање на конференцијата и воведни обраќања 
   Говорници:    

   претставник на Делегацијата на Европската унија 

 претставник на Владата на Република Македонија  

Бојан Маричиќ, Извршен директор, МЦЕО  

Ана Чоловиќ Лешоска, Извршен директор, Еко-свест,     

 

10:30 – 11:00   Изјави за медиуми  (пауза за учесниците) 

 

Сесија 1  Трилатерална соработка на ИПА 2 механизмот - Секторски политики на 

ИПА 2 и граѓанското општество во Република Македонија 
11:00 - 12:30 Пленарна сесија 

 Целта на оваа сесија е претставници на граѓанските организации, Владата на 

РМ и Делегацијата на ЕУ да дискутираат за актуелни прашања кои го засегаат 

работењето на граѓанските организации.  

Модератор:  

Александар Колекески, Постар истражувач-аналитичар, МЦЕО,  

Прашања и одговори 

 

Сесија 2   Секторска соработка – актуелни состојби 

12:30 – 13:00  Пленарна сесија 

  Говорници:   

   Дамјан Здравев, Претседател,  Реактор,      

   Александар Николов, Извршен директор, Асоцијација Зенит 

По пленарната дискусија, учесниците  добиваат инструкција и се делат во 

секторски групи. 

 

13:00 – 14:00  Пауза за ручек 

 

Сесија 3   Секторски средби  

14:00 – 16:00  Работни групи 

Целта на оваа сесија е да се претстави тековната состојба и предизвици во 

дадениот сектор преку функционирањето на ИПА 2 механизмот. 

Секторски модератори:  

Секторски претставник и фасилитатор на групна работа 

Сесијата се состои од:  

 Опис на секторот 

 Презентација на наодите од секторските консултациите со граѓанските 

организации 

 Дискусија во однос на состојбите во секторот и како да се подобри 

секторската соработка  

 Претставување на нацрт-етички кодекс за членките на ИПА 2 

Механизмот и добиени коментари во однос на кодексот 

 Кандидирање на претставници 

Во текот на работата од 15:00–15:15 се послужува кафе. 
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Сесија 4  Избор на секторски претставници на ИПА 2 механизмот 

16:00 – 16:30  Постапка на избор 

 

Сесија 5  Преглед на наодите и резимирање на работата од првиот ден 

16:30 – 17:00 Презентација на избраниот секторски претставници за нареден двегодишен 

период во рамки на секторските групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


