Регионален форум
„Процесот на децентрализација во Македонија“
19 јули 2018 г., Општина Велес (голема сала)

ПРОГРАМА
10:00 - 10:30 Регистрација
10:30 - 10:45

Воведни обраќања:
o Петруш Тоинес, Меѓународен лидер на Цивика мобилитас
o Сибил Сутер Тејада, Амбасадорка на Швајцарија во Маледонија (TBC)
Панел 1: До каде е процесот на децентрализацијата во Република Македонија? Како до
порамномерен развој на регионите и како до поефикасна, поинклузивна и потранспарентна
локална самоуправа?
Воведничар и модератор: Слаѓан Пенев, извршен директор на Форум ЦСИД,
10:45 - 11:45 Скопје
Презентација: Политики за рамномерен регионален развој и успешноста на ЕЛС во
испорака на нивните законски надлежности и услуги кои ги вршат
Говорници:
o Дејан Павлески, заменик министер за локална самоуправа
o Аце Коцевски, градоначалник на Велес
o Рамиз Реџепи, директор на Бирото за регионален развој
o Драгица Здравева, раководителка на Центарот за развој на Источен плански
регион
11:45 – 12:15

Дискусија

12:15 - 12:30 Кафе – пауза
Панел 2: (Де)Централизираниот развој и влијание на граѓанското општество во Македонија,
предизвици и препораки
Воведничар: Ана Марија Петровска, Центар за економски анализи, Скопје
12:30 – 13:30 Презентација: (Де)Централизиран развој на граѓанското општество во Македонија
Модератор: Игор Митевски, Центар за економски анализи, Скопје
Говорници:
o Тодор Ефремов, раководител на Секторот за ЛЕР, Општина Кавадарци
o Ајша Муаремоска Топалоска, Сектор за образоваие, советник за социјална,
детска и здравствена заштита, Општина Долнени
o Астрит Реџепи, програмски директор на Центар за едукација и развој Теарце
o Лилјана Јоноски, извршна директорка на Рурална коалиција – Куманово

13:30 – 14:00

Дискусија

14:00 – 14:45

Коктел/закуска

Панел 3: Децентрализацијата и унапредување на правата на заедниците на локално ниво
преку Комисиите за односи меѓу заедниците
14:45-15:45

15:45 – 16:15

Воведничар и модератор: Сретен Коцески, извршен директор на Институт за развој
на заедницата – Тетово
Презентација: Местото и улогата на општинските комисии за односи меѓу
заедниците
Говорници:
o Дејан Павлески, заменик министер за локална самоуправа
o Рубин Земон, Посебен советник на ПВРМ за развој на мултикултурно
општетсво, интеркултурализмот и интеркултурните комуникации
o Арбен Таравари, Градоначалник на Гостивар
Дискусија и заклучоци

