
 
 

Име на проект:  
Project name: 

„Јакнење на капацитетите за ефективна имплементација на полето на acquis за слободно движење на работници“ 
“Strengthening the capacities for effective implementation in the  acquis area of for free movement of workers” 

Вредност на 
донацијата/ Donor 
budget in €/$/MKD 

949,823.04 € 

Вид на донација/Kind of 
Donation 

Техничка поддршка: Советодавна поддршка на политичко и техничко ниво (Твининг договор) 
Technical Assistance: Policy and technical advice (Twining Contract) 

Донатор/Donor 
Програма на ЕУ – Поддршка при транзиција и институционална надградба (ИПА компонента 1) – Национална програма 2010 
EU Programme -  Transitional Assistance and Institutional Building (IPA Component I) – National Programme 2010 

Времетраење  24.02.203 – 23.07.2015 

Кус опис (проектна цел, 
специфични цели, 
активности и резултати) 
Short description 
(project goal, specific 
objectives, activities and 
results) 

Главната цел на проектот е да се подготват националните институции за 
успешно исполнување на обврските за членство во областа за слободно 
движење на работници.  
Целта на проектот е да се зајакнат националните институционални и 
административни капацитети за координација на системите за социјална 
сигурност и за учество во рамки на ЕУРЕС (Европската мрежа на услуги за 
вработување). Проектот се реализира во рамки на приоритетната оска 3 од 
МИПД 2009-2011 - Капацитет за исполнување на обврските од членството. 
Во рамки не проектот се спроведуваат следните активности: 

Компонента 1: Координација за социјална сигурност (анализа на постоечката 
легислатива и идентификување на разликите помеѓу националното и 
законодавството на ЕУ во оваа област, проценка на капацитетите и нивно 
надградување, изработка на потребната документација и база на податоци 
за успешна имплементација на одредбите од соодветните законски рамки на 
ЕУ); 

Компонента 2: Слободно движење на работници и ЕУРЕС (анализата и 
споредбата помеѓу националното и законодавството на ЕУ во областа на 
слободно движење на работници, јакнење на капацитетите на АВРМ во 
насока за развивање и усовршување на човечките капацитети одговорни за 
активностите поврзани со ЕУРЕС кога нашата земја ќе стане рамноправна 
членка на ЕУ). 

Overall project goal is to be prepared the national institutions for 
successful accomplishment of the obligations for membership in the area 
of free movement of workers.  
The project objective is to be strengthened the national institutional and 
administrative capacities for coordination of the social security systems 
and participation within EURES (European network for employment 
services). The project is realized within the priority axis 3 of MIPD 2009 - 
2011 – Capacities for accomplishment of the obligations for membership. 
Within the project, the following activities are implemented: 

Component 1: Coordination of social security (analysis of existing 
legislation and identification of dificiencies between the national and EU 
legislation in this area, assessment of the capacities and their upgrading, 
preparation of necessary documentation and data base for successful 
implementation of the provisions of appropriate EU regulatory 
framework); 

Component 2: Free movement of workers and EURES (analusis and 
comparision between the national and EU legislation in the area of free 
movement of workers, capacity building of of ESA in relation to 
development and upgrading of human resources responsible for activites 
related to EURES when our country shall become EU member state). 

Одговорно лице за 
контакт во МТСП/ 
Responsible person in 
MLSP 

Ленче Коцеска, Државн советник и Менаџер на проект / Lence Kocevska, State Counselor  
Ирена Ристеска, Раководител на сектор (компонента 1) / Irena Risteska, Head of Department (Component 1) 
Горан Петковски, Раководител на одделение во АВРМ (компонента 2) / Goran Petkoviski, Head of Unit in ESA (Component 2) 
Весна Петковиќ, Виш програмски службеник во МТСП / Vesna Petkovic, Senior Programme Officer in MLSP 

Документ/Document 
Поддршка при транзиција и институционална надградба (ИПА компонента 1) – Национална програма 2010 /  Transitional Assistance and Institutional 
Building (IPA Component I) – National Programme 2010 
ЦДАД потврда во СЕП, Влада на РМ / Certificate in the SEA/Government of the Republic of Macedonia 

Статус/Status Тековен проект / On-going project 

DAC 5 CODE CRS CODE Description 

160 16020 Employment policy and administrative management 


