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СПРАВУВАЊЕ СО СКРИЕНАТА ЕКОНОМИЈА: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЈАВНО-

ПРИВАТНИОТ ДИЈАЛОГ 

Скопје, 05.06.2014 (четврток) 

Конференциска сала на Ресторан Воденица – Мулино, ул. Теодосиј Гологанов бр. 69  

 

ДНЕВЕН РЕД 

Регистрација 

9:30 - 10:00 

 

Регистрација и кафе за добредојде 

Дел 1: Скриената економија – Европски контекст и политички перспективи 

 

10:00 - 10:15  

  

Отворање 

 

 

 

10:15 - 10:45  

- Марија Ристеска, Извршна директорка, Центар за истражување и 
креирање политики-Скопје 

- Руслан Стефанов, Директор на економската програма на Центарот за 
изучување на демократијата-Софија 

- Јаромир Левичек, Раководител на оддел за оперативни работи во 
Делегацијата на ЕУ во Скопје 
 

Политики на Владата за справување со скриената економија  

- Г-дин Диме Спасов, Министер за труд и социјална политика  
- Г-дин Ваљон Сараќини, Министер за економија (tbc) 

 

10:45 – 11:45  Справување со скриената економија: Европски и национални перспективи 

 

- Мартин Цанов, CSD, Презентација на Збирка на трудови со најдобри 
практики за мониторинг на скриената економија 

- Љубомир Мишков, CSD, Дефинирање на скриената економија 
- Билјана Живковска, Агенција за вработување  
- Томе Неновски, Професор на Универзитет Американ Колеџ-Скопје  
- Билјана Пеева Ѓуриќ, Директор во Стопанска комора  
- Билјана Чкламовска, Правник во Унија на независни и автономни 

синдикати  
 

11:45 - 12:30   Дискусија 

12:30 - 13:30  Ручек 

 

Обезбеден превод: од македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик 
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Дел 2: Обука за зајакнување на граѓанските организации за мониторинг на скриената економија и 

застапување  

13:30 - 15:00  Дефинирање и мониторинг на скриената економија 

- Последната анкета на Евро-барометар за скриена економија  
- Искуството на CSD во мониторинг на скриената економија во Бугарија 
- Разјаснување на методологијата за мониторинг 

 

Модератори: г-дин Мартин Цанов, аналитичар, CSD / г-дин Љубо 

Мишков, истражувач на Марија Кири програмата, GREY Проект, 

Универзитет во Шефилд 

15:00 - 15:20  Кафе-пауза 

15:20 - 16.50  Улогата на граѓанските организации и јавните институции во справување 

со скриената економија: Развивање на јавно-приватна платформа за 

дијалог 

- Бугарското искуство во справување со скриената економија во првите 
години од членството во ЕУ: владини и граѓански иницијативи  

- Постоечки иницијативи на македонски граѓански организации и јавни 
институции: предизвици и потенцијални точки на соработка 

- Иницијатива за формирање Група за акција за скриена економија 
 

Модератори: г-дин Руслан Стефенов, Директор на економската 

програма во CSD / г-ѓа Ана Мицковска-Ралева, аналитичар во ЦИКП 

  

16:50 - 17:30 Заклучоци и затворање на настанот 

 

 

Обезбеден превод: од македонски на англиски јазик и од англиски на македонски јазик 

 


