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По прогласувањето независност во 1991 година, Република Северна Македонија јасно ја
истакна својата цврста определба за остварување полноправно членство во Европската Унија
и во НАТО, како клучни стратешки цели. Преку спроведување на долгогодишен сеопфатен,
сложен и мошне динамичен реформски процес, земјата успешно се позиционираше како
веродостоен партнер и силен сојузник на ЕУ и на НАТО, со јасна визија за својата
евроатлантска иднина.

Во 1992 година, сите партии во Собранието едногласно ја усвоија декларацијата за
стратешката определба на земјата за приклучување во ЕУ и во НАТО.[1] Оттогаш, па сè до
денес, и покрај неколкуте неуспеси во насока на реализација на оваа цел, поддршката на
граѓаните за евроатлантската интеграција на Северна Македонија останува голема. Според
анкетата на Стандард Евробарометар во 2019 година, речиси 70 % од граѓаните на Северна
Македонија се за членство во ЕУ, споредено со 16 % кои се против, додека 72 % од граѓаните
сметаат дека членството во ЕУ ќе биде од корист за земјата.[2]
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[1] Институт за европска политика (ЕПИ). Национална дебата за ЕУ: Дебатна анкета за можностите и предизвиците на
пристапувањето на Македонија кон ЕУ, 2017 г. Достапно на:
https://epi.org.mk/docs/Materijali%20za%20informiranje%20za%20demokratija%20i%20ekonomija%20-
%20Nacionalna%20debata%20za%20EU.pdf
[2] МИА. Евробарометар: Мнозинството од Македонците го поддржуваат членството во ЕУ, 6 август 2019 г. Достапно на:
https://mk.voanews.com/a/eurobarometer-north-macedonia/5030884.html
[3] Делегација на ЕУ во РСМ. Заедничка изјава на високата претставничка и заменик-претседателката на Европската
комисија Могерини и комесарот Хан за финалното гласање на уставните промени во Собранието за спроведување на
Преспанскиот договор, 11 јануари 2019 г. Достапно на:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-
macedonia/56434/hrvpfederica-mogherini-and-commissioner-johannes-hahn-final-parliamentary-vote-former_en

Северна Македонија формално се произнесе да стане дел од Унијата уште во почетокот на
деведесеттите години. Тоа беше потврдено со потпишувањето на Спогодбата за стабилизација
и асоцијација (ССА) во 2001 година, по што следуваше добивањето статус на земја-кандидатка
во 2005 година. Тешкиот реформски процес, кој неодамна беше заокружен со склучување на
историските договори со Грција и со Бугарија, служи како потврда за значајниот напредок и на
позитивните чекори преземени од страна на Владата на РСМ, кои доведоа до темелни
промени во однос на инклузивната и отворена политичка атмосфера во државата. Овој
значаен напредок беше позитивно оценет од страна на ЕУ и НАТО, што подоцна беше
официјализирано со полноправно членство во НАТО и отпочнување на пристапните преговори
со ЕУ.[3]
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‣ Надворешна и безбедносна политика на Република Северна Македонија и
   Европската Унија: легислатива и надлежни институции

A. Легислатива и надлежни институции во Република Северна Македонија

Министерството за надворешни работи (МНР) е институција која е надлежна за спроведување
на националната надворешна политика, како и за координација на учеството на Република
Северна Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика и во Европската
безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија. Оттука, МНР е надлежно и за
координација и спроведување на преговарачкото Поглавје 31 од европското законодавство
(acquis communautaire), кое ја опфаќа Заедничката надворешна и безбедносна политика.
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https://mk.voanews.com/a/eurobarometer-north-macedonia/5030884.html
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/56434/hrvpfederica-mogherini-and-commissioner-johannes-hahn-final-parliamentary-vote-former_en


[4] Министерство за надворешни работи. ЕУ членство. Достапно на: https://mfa.gov.mk/page/6/eu-chlenstvo
[5] Министерство за надворешни работи. ЕУ членство. Достапно на: https://mfa.gov.mk/page/6/eu-chlenstvo
[6] Министерство за одбрана. Надлежности и одговорности на министерството. Достапно на: http://www.mod.gov.mk/?
page_id=14&lang=mk
[7]Дијалог кон ЕУ. Поглавје 31: Надворешна, безбедносна и одбранбена политика. Достапно на: https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/
надворешна-безбедносна-и-одбранбена/?group_id=Please%20select
[8] ЕУР-Лекс. Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗНБП).Достапно на: https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html
[9] ЕУР-Лекс. Заедничката политика за безбедност и одбрана на ЕУ (ЗБОП).Достапно на: https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/european_security_defence_policy.html

Учеството во Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗБНП) на ЕУ се базира на
политичката определба за споделување на нејзините цели и приоритети пред стекнувањето
полноправно членство во Унијата. На овој начин, земјата може активно да придонесува во
напорите на ЕУ за унапредување на глобалниот мир и стабилноста. Оттаму, Северна
Македонија и ЕУ редовно одржуваат политички, како и експертски консултации за прашањата
поврзани со ЗБНП, кои имаат за цел да се утврдат заеднички позиции за клучните прашања на
меѓународен план, но и развој на институционалните капацитети на земјата за идното учество
во заедничката политика. Меѓу другото, придружувањето на земјата кон заедничките
декларации, изјави и други правни акти на Унијата е важен аспект на соработката во оваа
област. Важно е да се напомене дека е остварен висок степен на усогласување со позициите
на Унијата, што е оценето и во извештаите на ЕК за напредокот на земјата.[4]

Во однос на Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП), која е важна
компонента во надворешната политика на Унијата, Северна Македонија придонесува во
остварувањето на заедничките цели, преку учество (со персонал и со експертиза) во воената
мисија на ЕУ - ЕУФОР Алтеа (Босна и Херцеговина). Во однос на зголемувањето на своето
учество во меѓународните мисии предводени од ЕУ, во соработка со Република Франција, а
согласно своите капацитети, Северна Македонија учествува со штабен персонал во Мисијата
на ЕУ - EUTMRCA (Мисија за обука на ЕУ во Централноафриканската Република).[5]

Во однос на ЗБНП, мошне важно е да се напомене и улогата на Министерството за одбрана,
надлежно и одговорно за ефективно функционирање на националниот систем за одбрана,
како и интеграцијата во НАТО и учеството на земјата во Европската безбедносна и одбранбена
политика.[6

Б. Легислатива и надлежни институции во Европската Унија

Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗНБП) и Заедничката безбедносна и
одбранбена политика (ЗБОП) се темелат на правни акти, вклучително и на правно
обврзувачки меѓународни договори, како и на политички документи.[7] Заедничката
надворешна и безбедносна политика (ЗНБП) се темели на принципи и се спроведува според
општи одредби што се применуваат за имплементација на целокупната надворешна политика
на ЕУ. Во тој поглед, ЗНБП се стреми кон зачувување на мирот, јакнење на меѓународната
безбедност, промовирање на меѓународната соработка, демократијата и владеењето на
правото, како и почитување на основните човекови права и слободи.[8] Заедничката политика
за безбедност и одбрана на ЕУ (ЗБОП) е составен и клучен дел од ЗНБП и го вклучува
прогресивното развивање заедничка политика за одбрана на ЕУ. Исто така, ЗБОП има за цел
да ѝ овозможи на ЕУ да ги зајакне своите воени капацитети и да распореди мисии, надвор од
границите на ЕУ, за зачувување на мирот, спречување конфликти и зајакнување на
меѓународната безбедност, во согласност со принципите од Повелбата на Обединетите нации.
[9]
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[1О] ЕУР-Лекс. Висок претставник за надворешни работи и безбедносна политика на ЕУ. Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=legissum:ai0009
[11] ЕУР-Лекс. Европска служба за надворешно дејствување (ЕЕАС). Достапно на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=legissum:rx0013
[12] Европска комисија. Извештај за Северна Македонија за 2019 година, 29 мај 2019 г. Достапно на:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf

Клучни институционални актери на надворешната и безбедносната политика во ЕУ се
Европската служба за надворешно дејствување (ЕЕАС) и Високиот претставник за
надворешни работи и безбедносна политика на ЕУ. Високиот претставник е надлежен за
координација и за спроведување на ЗНБП и ЗБОП, а како еден од потпретседателите на
Европската комисија, тој има задача и да обезбеди конзистентно надворешно дејствување од
страна на ЕУ.[10] Европската служба за надворешно дејствување (ЕЕАС), како тело основано
од страна на Лисабонскиот договор за спроведување на европската надворешна политика,
директно му помага на Високиот претставник во извршувањето на неговите должности.[11]

Во однос на наодите наведени во последниот извештај на ЕК од 2019 година за Поглавје 31 -
Заедничка надворешна и одбранбена политика, Северна Македонија и натаму е умерено
подготвена во оваа област. Постигнат е одреден напредок во текот на извештајниот период,
со континуирано учество во цивилните и во воените мисии за управување со кризи. Како еден
од клучните заклучоци, ЕК нотираше дека во извештајниот период, од почетокот на март 2018
година до крајот на февруари 2019 година, земјата усогласи 75 од 87 релевантни декларации
на Високиот претставник, во име на одлуките на ЕУ и на Советот, што претставува стапка на
усогласување од околу 86 %. Исто така, напоменато е дека земјата продолжува активно да
учествува во операциите за воено управување со кризи во рамките на Заедничката
безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП), особено во ЕУФОР Алтеа во Босна и Херцеговина
и Мисијата на НАТО „Одлучна поддршка“ во Авганистан. Во наредната година, ЕК препорачува
дека земјата треба да работи на подобрување на степенот на усогласеност со декларациите
на ЕУ и со одлуките на Советот во однос на Заедничката надворешна и безбедносна политика
(ЗНБП) на ЕУ.[12]

‣ Нова методологија на Европската комисија за процесот на пристапување кон ЕУ
- кредибилна перспектива за пристапувањето на Западниот Балкан во Европската Унија

Европската Унија и земјите-членки ја изразија својата недвосмислена поддршка за
интеграција на Западен Балкан во Унијата уште на самитите на Феира (2000) и во Солун
(2003). Но, на Советот во ноември 2019 година, членките постигнаа заедничко разбирање за
потребата од испитување на ефективноста на процесот на преговори за пристапување.

Клучна цел на соработката на Европската Унија со Западен Балкан е подготовка на земјите да
ги исполнат сите критериуми за членство, кои вклучуваат поддршка за остварувањето на
реформите во владеењето на правото, демократските институции, јавната администрација и
економските критериуми, како и усогласување со основните европски вредности. Реформите
во овие области ќе придонесат за забрзан и оддржлив економски раст, како и за социјална
кохезија.

Комисијата издаде конкретни предлози за зајакнување на целиот процес на пристапување,
поточно за зајакнување на кредибилитетот и довербата од обете страни и давање подобри
резултати во практиката.
На 5 февруари 2020 година, Европската комисија ја усвои и ја објави новата методологија со
која се унапредува процесот на пристапување во Унијата, откако беше посочено дека веќе
подолго време постои потреба за ажурирање на постојниот начин на кој се водат преговорите
за пристапување.
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[13] Европска комисија. ЕК известува за напредокот постигнат од страна на Албанија и Северна Македонија, 2 март 2019 г.
Достапно на: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_347
[14] Европска комисија. Зајакнување на процесот на пристапување - кредибилна перспектива за пристапувањето на Западниот
Балкан во ЕУ, 5 февруари 2020 г. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-
methodology_en.pdf
[15] Европска комисија. Поверодостоен, динамичен, предвидлив и политички процес на пристапување во ЕУ - Комисијата ги
претстави своите предлози, 5 февруари 2020 г. Достапно на: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_181

При објавувањето на методологијата, Европскиот комесар за соседство и проширување
Оливер Вaрхеи јасно стави на знаење дека проширувањето на ЕУ со земјите од Западен
Балкан е врвен приоритет на новата Европска комисија. Комесарот Вархеи изјави дека ЕК
работи на три патеки, првично со предложување конкретни чекори за тоа како да се подобри
процесот на пристапување. Додека ЕК го зајакнува и го подобрува процесот на проширување,
целта и натаму е пристапување и полноправно членство во ЕУ. Второ, и паралелно,
Комисијата цврсто стои на своите препораки за отворање на пристапните преговори со
Северна Македонија и со Албанија и наскоро ќе обезбеди ажурирање за напредокот
постигнат од страна на овие две земји. Трето, во рамките на подготовките на Самитот ЕУ-
Западен Балкан (мај 2020, Загреб), Комисијата ќе излезе со план за економски и развој на
инвестициите за регионот.[13]

Во методологијата се препознава дека членството на земјите од Западен Балкан е
геостратешко инвестирање на ЕУ во стабилна, силна и обединета Европа, така што овој
предлог на ЕК може да се перципира како добра вест за оние земји кои демонстрираат јасна
посветеност во спроведувањето на реформите за пристапување во ЕУ.

Новата методологија е базирана на четири столба: поголем кредибилитет, предвидливост,
посилно политичко управување и подинамичен процес. Кредибилитетот на процесот на
пристапување може да се зајакне со фокусирање на фундаменталните реформи, особено на
владеењето на правото, со тоа што кога земјата ќе ги исполни објективните критериуми,
земјите-членки ќе се согласат да се премине на следната фаза од преговорите засновани на
заслуги. Според ЕК, потребно е поголемо политичко управување со процесот на
пристапување, преку чести политички контакти на високо ниво, вклучително и редовни
самити со земјите од Западен Балкан, како и посистематски мониторинг на целиот процес од
страна на земјите-членки. Со цел да се обезбеди подинамичен процес, ЕК предлага
преговорите да се водат во 6 тематски кластери: основи; внатрешен пазар; конкурентност и
инклузивен раст; зелена агенда и одржлива поврзаност; земјоделство и кохезија, и
надворешни односи. Една од основните промени во новата методологија гласи дека
преговорите за кластерот „Основи“ ќе се отворат први, но ќе се затворат последни, додека
постигнатиот напредок во овој кластер ќе се следи во текот на целиот преговарачки процес.
ЕК, исто така, ќе нагласи што точно очекува од земјата во секоја фаза од процесот на
пристапување, со цел да се нагласат придобивките од напредокот во реформите и
последиците од непостигнувањето напредок во реформите.[14]/[15]

Процесот на пристапување мора да се заснова на меѓусебна доверба, отвореност и јасни
заложби на ЕУ и на земјите од Западен Балкан, затоа што само така можат да се обезбедат
одржливи реформи, исполнување на основните предуслови за членство, поголема
регионална соработка и побрза интеграција на земјите од регионот во Унијата.
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[16] Европска комисија. Услови за членство во ЕУ. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-
membership_en
[17] Европски совет за надворешни односи. Моќта на перспективата: Зошто членството во ЕУ е сè уште важно за Западен Балкан, 7
јануари 2020 г. Достапно на:
https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_power_of_perspective_why_eu_membership_still_matters_in_western_balkans
[18] Берлински процес. Достапно на: https://berlinprocess.info/about/#wbs-berlin-2014
[19] Европски совет за надворешни односи. Моќта на перспективата: Зошто членството во ЕУ е сè уште важно за Западен Балкан, 7
јануари 2020 г. Достапно на:
https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_power_of_perspective_why_eu_membership_still_matters_in_western_balkans

‣ Значајни промени во надворешните политики на Република Северна Македонија
и на Европската Унија

Северна Македонија со своите значајни историски постапки успеа да создаде успешна
приказна на Западен Балкан, особено во однос на регионалното помирување, како и во
негувањето и унапредувањето на добрососедските односи. Регионалната соработка и
добрососедските односи претставуваат суштествен дел од процесот на пристапување кон ЕУ
уште од самите почетоци, особено за земјите од Западен Балкан.[16] Како дел од политиката
на условеност од страна на Унијата, низ годините овој предуслов се покажа како успешна
алатка.

Унијата укажуваше на потребата од решавање на отворените билатерални прашања на
земјите од Западен Балкан, меѓу кои и Северна Македонија, како предуслов за отпочнување
на пристапните преговори и последователно членство во ЕУ. Оттаму, од неодамна,
решавањето на билатералните спорови во регионот стана мошне важен и нагласен предуслов
за приближување на земјите до исполнување на нивните стратешки цели. Во овој контекст, ЕК
неодамна недвосмислено го нагласи својот став дека „ЕУ не може и нема да увезува
билатерални спорови и нестабилност која таквите спорови можат да ја предизвикаат.“[17]

Берлинскиот процес, кој беше основан во 2014 година од страна на германската канцеларка
Ангела Меркел, е иницијатива насочена кон зацврстување на соработката меѓу ЕУ и земјите
од Западен Балкан, како и за поддршка на овие држави на патот за нивното целосно
интегрирање во Унијата.[18] Како дел од тој процес, земјите-кандидатки и потенцијалните
кандидатки за членство во ЕУ експлицитно ветија дека ќе се воздржат од употребата на
билатералните спорови како начин за попречување на напредокот во интеграцијата во ЕУ и се
согласија да го мониторираат решавањето на преостанатите билатерални предизвици.[19]

A. Клучни чекори напред во надворешната политика на Северна Македонија:
Потпишувањето на Преспанскиот договор со Грција и на Договорот за добрососедство,
пријателство и соработка со Бугарија

Преспанскиот договор, склучен на 17 јуни 2018 година меѓу Република Северна Македонија
и Република Грција под покровителство на Обединетите нации, стави крај на долгогодишниот
спор меѓу двете земји и овозможи реализирање на перспективите на Северна Македонија за
членство во ЕУ и во НАТО. Во таа смисла, министерствата за надворешни работи на двете
земји го потпишаа договорот со кој Република Македонија официјално се преименува во
Република Северна Македонија.

За таа цел, демонстрираната посветеност и силната желба за обезбедување сигурна европска
иднина за земјата и за нејзините граѓани доведоа до потпишување на историските договори
од страна на Северна Македонија, кои овозможија решавање на билатерални спорови и
негување силни и одржливи регионални сојузи.
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[20] Влада на РСМ. Преспански договор. Достапно на:
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/konechna_spogodba_za_reshavanje_na_razlikite_opishani_vo_rezoluciite_817_1993_i_845
_1993_na_sovetot_za_bezbednost_na_oon.pdf
[21] Советот на ЕУ: Проширувањето и процесот на стабилизација и асоцијација, Заклучоци на Советот, 2018 г, стр. 4. Достапно на:
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
[22] Дојче веле (DW). „Преспа“ предизвика ерупција од честитки, 25 јануари 2019 г. Достапно на: https://www.dw.com/mk/преспа-
предизвика-ерупција-од-честитки/a-47236867
[23] Економист. Македонија и Бугарија го потпишаа договорот за пријателство, 9 август 2017 г. Достапно на:
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=525768236&Country=Macedonia&topic=Politics&subtopic_5
[24] Балкан инсајт. Македонија го одобри историскиот договор за пријателство со Бугарија, 15 јануари 2018 г. Достапно на:
https://balkaninsight.com/2018/01/15/macedonia-approves-landmark-friendship-treaty-with-bulgaria-01-15-2018/
[25] Академик. Потпишан договорот за добрососедство, пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија, 1 август 2017 г.
Достапно на: https://akademik.mk/potpishan-dogovorot-za-dobrososedstvo-prijatelstvo-i-sorabotka-megu-makedonija-i-bugarija/
[26] Влада на РСМ. Премиерот Спасовски и претседателот на ЕП Сасоли: Успешните реформи и новата методологија се важни
чекори кон скорешно отпочнување на преговорите за членство во ЕУ на Северна Македонија, 18 февруари 2020 г. Достапно на:
https://vlada.mk/node/20275

Потпишувањето на Преспанскиот договор, со силна поддршка од ЕУ, сведочи за големите
отстапки направени од страна на Владата, како и на граѓаните на Северна Македонија, кои
јасно ја покажаа силната политичка посветеност и подготвеност на земјата за промовирање
на климата на толеранција.[21]Овој чин беше поздравен од страна на лидерите на ЕУ и на
НАТО и опишан како историски договор со кој се испишува нова страница на заедничката
иднина во ЕУ и дава значаен придонес за стабилноста и просперитетот на целиот регион.[22]

Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и
Република Бугарија, потпишан во август 2017 година, имаше за цел надминување на
билатералните спорови и промовирање на евроатлантските интеграции во регионот.[23]

Овој договор го признава територијалниот интегритет на двете земји, предвидува формирање
комисија која ќе работи на решавање на различните гледишта за историјата, како и на
унапредување на соработката меѓу двете земји на економски план, и содржи заложба за
заштита на правата на државјаните од другата земја кои живеат на нивна територија, без
мешање во внатрешните работи на земјите. Но, мошне важно е да се нагласи дека овој
документ се смета за основа на бугарските гаранции за поддршка на интеграцијата на
Северна Македонија во ЕУ и во НАТО.[24]

Преспанскиот договор јасно ја истакнува заложбата на обете страни за зајакнување,
проширување и продлабочување на нивните билатерални односи и за поставување цврсти
темели за зајакнување и почитување на добрососедските односи и за развивање на нивната
севкупна билатерална соработка, во насока на надградување на билатералната соработка на
стратешко ниво во сферата на политичките односи, одбраната, економијата, земјоделството,
трговијата, цивилната заштита, енергијата, инвестициите, прекуграничната соработка и
транспортот. Тој, исто така, ја демонстрира и согласноста на обете земји за потребата од
зајакнување на мирот, стабилноста, безбедноста и натамошната соработка во Југоисточна
Европа, како и за јакнење на атмосферата на доверба и добрососедски односи во регионот и
трајно прекинување на непријателските ставови.[20]

Потпишувањето на билатералниот договор меѓу Северна Македонија и Бугарија беше
поздравено од страна на ЕУ и беше оценето како инспиративен и силен чекор напред во
добрососедските односи и показател за одлучноста на двете страни за надминување на
билатералните прашања.[25]

Треба да се потенцира дека двата договора претставуваат столб на европската иднина на
Северна Македонија, која е вреднувана како регионален пример за решавање на
билатералните спорови.[26] Но, за да можат да се почувствуваат вистинските придобивки од
потпишувањето на договорите, двете страни мора подеднакво да ги базираат своите постапки
на принципите на заемно почитување, разбирање, отвореност, компромис, доверба и
толеранција.
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[26] Влада на РСМ. Премиерот Спасовски и претседателот на ЕП Сасоли: Успешните реформи и новата методологија се важни
чекори кон скорешно отпочнување на преговорите за членство во ЕУ на Северна Македонија, 18 февруари 2020 г. Достапно на:
https://vlada.mk/node/20275
[27]360 степени. Стејт департмент: Членството на Северна Македонија во НАТО е пример за идните аспиранти, 27 март 2020 г.
Достапно на: https://360stepeni.mk/stejt-department-chlenstvoto-na-severna-makedonija-vo-nato-e-primer-za-idnite-aspiranti/
[28] 360 степени. Стејт департмент: Членството на Северна Македонија во НАТО е пример за идните аспиранти, 27 март 2020 г.
Достапно на: https://360stepeni.mk/stejt-department-chlenstvoto-na-severna-makedonija-vo-nato-e-primer-za-idnite-aspiranti/

Само преку постапки базирани на основните европски вредности, билатералните односи би
можеле уште повеќе да се развијат и унапредат и да придонесат кон одржување на
регионалниот мир и стабилност.

Северна Македонија важи за долгогодишен сојузник и придонесувач за евроатлантската
безбедност, вклучително и преку активното учество во мисиите предводени од НАТО во
Авганистан и Косово.[27]

B. Придобивки од значајните промени во надворешната политика на Северна Македонија
‣ Остварено полноправно членство во НАТО

Со официјализирањето на членството во најголемиот воено-политички сојуз, Република
Северна Македонија ја оствари својата стратешка цел зацртана уште од самото
осамостојување во 1991 година - полноправно членство во Организацијата на
североатлантскиот договор (НАТО).

Патот на зачленувањето на Северна Македонија во НАТО не беше ниту брз ниту едноставен.
Соработката на земјата со НАТО започна во декември 1993 година, кога Собранието на
Република Северна Македонија ја усвои Резолуцијата за пристапување на РМ во НАТО. Во
ноември 1995 година, земјата стана членка на Партнерството за мир (ПзМ), во јуни 1996
година беше отворена Канцеларијата за врски на РМ при НАТО, додека во ноември 1997
година беше отворена Мисијата на РМ при НАТО во Брисел. Во април 1999 година, на Самитот
на НАТО во Вашингтон, Северна Македонија официјално стана земја-кандидатка за членство
во Алијансата. Во април 2008 година, на Самитот на НАТО во Букурешт, државата беше
најблиску до остварување на својата цел, со оглед на тоа дека беше и потврден напредокот на
земјата и исполнувањето на критериумите за членство, но сепак не доби покана за членство.
Во заклучоците од Самитот беше нотирано дека поканата за членство ќе ѝ се упати на земјата
откако ќе се постигне заемно прифатливо решение за спорот со името со Република Грција.
Откако се надмина спорот, со потпишувањето на Преспанскиот договор во јуни 2018 година,
веќе на 11 јули 2018 година, на Самитот на НАТО во Брисел, на Северна Македонија
официјално ѝ беше упатена покана за започнување на пристапните преговори за членство во
НАТО.

На 6 февруари 2019 година во Брисел, постојаните претставници на 29-те земји членки на
НАТО го потпишаа Пристапниот протокол за членство на Република Северна Македонија во
НАТО. По потпишувањето на Пристапниот протокол, следуваше ратификацијата на Протоколот
од страна на националните парламенти и институции на земјите членки на Алијансата.
Оттука, сите 29 национални парламенти го изгласаа ратификувањето на Протоколот за
пристапување, со тоа што Шпанија беше последната држава која го ратификуваше протоколот
во Шпанскиот сенат, по електронски пат, во вонредни услови, поради пандемијата на
коронавирусот. На 27 март 2020 година, Северна Македонија стана најновата 30-та членка на
НАТО, откако го депонираше инструментот за пристапување во НАТО во Стејт департментот на
САД во Вашингтон.

Во соопштението објавено од страна на Стејт департментот се наведе дека пристапувањето на
Северна Македонија во НАТО претставува кулминација на долгогодишните напори на Владата
и на народот на Северна Македонија. Исто така, беше нотирано дека членството на Северна
Македонија во НАТО ќе обезбеди поголема интеграција, демократски реформи, трговија,
безбедност и стабилност во целиот регион.[28]
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[29] Министерство за одбрана. Патот на РСМ до НАТО. Достапно на: http://www.mod.gov.mk/?page_id=1960&lang=mk
[30] Совет на ЕУ. Заклучоци на претседателството за проширување и процесот на стабилизација и асоцијација - Албанија и
Република Северна Македонија, 15 октомври 2019 г. Достапно на: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13155-2019-
INIT/en/pdf
[31] Совет на ЕУ. Заклучоци на Европскиот совет, 17-18 октомври 2019 г. Достапно на:
https://www.consilium.europa.eu/media/41123/17-18-euco-final-conclusions-en.pdf
[32] Вечер, Макрон: Не ми се допаѓа терминот „француско вето“, многу држави се спротивставија за Северна Македонија, 15
февруари 2020 г. Достапно на: https://www.vecer.mk/node/477356
[33] МИА. МКД - ЕУ 2019: Наместо ветениот датум, земјава доби нон-пејпер за нов начин на преговарање, 2 јануари 2020 г.
Достапно на: https://mia.mk/mkd-eu-2019-namesto-veteniot-datum-zem-ava-dobi-non-pe-per-za-nov-nachin-na-pregovara-e/

Церемонијата за подигање на знамето на РСМ беше одржана на 30 март пред седиштето на
НАТО, во Командата на сојузничките сили за операции во SHAPE – Монс и во Командата на
сојузничките сили за трансформации во Норфолк, Вирџинија, во присуство на генералниот
секретар на НАТО Јенс Столтенберг и претставници од делегацијата на Северна Македонија.
[29]

‣ Oтпочнување на пристапните преговори за членство во Европската Унија

Европската комисија за првпат препорача отпочнување на преговорите за пристапување со
Република Северна Македонија во октомври 2009 година. Во 2015 и 2016 година,
препораката беше условена со континуирана успешна имплементација на Договорот од
Пржино и постигање значителен напредок во спроведувањето на Итните реформски
приоритети.

На 15 октомври 2019 година, Советот дискутираше за процесот на проширување и за
процесот на стабилизација и асоцијација со Албанија и Република Северна Македонија. По
дискусијата, претседателството на ЕУ предводено од Финска усвои процедурални заклучоци,
истакнувајќи дека Советот за општи работи (ГАК) ќе расправа за ова прашање по Европскиот
совет во октомври,[30] но Европскиот совет на 17-18 октомври 2019 година одлучи повторно
да се наврати на прашањето за проширувањето пред самитот ЕУ - Западен Балкан, во мај
2020 година во Загреб.[31]

По речиси 15 години кандидатски статус и со десет последователни препораки на ЕК за
отворање на преговорите за членство, на Северна Македонија повторно не ѝ беше доделен
датум за почеток на преговорите за членство во ЕУ. Причината за непостигнувањето
консензуален договор меѓу земјите членки беше ветото од страна на францускиот
претседател Емануел Макрон поради потребата од промени во процесот на преговори кој,
според него, би требало да биде јасен и реверзибилен, а не технократски и нетранспарентен.
[32]

Во јуни 2018 година, Советот донесе позитивни заклучоци во врска со дотогаш постигнатиот
напредок, кои овозможија приближување до можноста за отворање пристапни преговори во
јуни 2019 година. Во јуни 2019 година, Советот дискутираше за извештајот на Европската
комисија од 29 мај 2019 година за политиката на проширување на ЕУ и за извештајот за
Република Северна Македонија. Со оглед на важноста на предметот и ограниченото време за
разгледување на истиот, Советот одлучи повторно да се наврати на прашањето за отворање
пристапни преговори со РСМ најдоцна до октомври 2019 година, со цел да се донесе јасна и
суштинска одлука.

Високи европски претставници, меѓу кои и поранешниот еврокомесар за проширување
Јоханес Хан, ја протолкуваа одлуката за незапочнување на преговорите со Северна
Македонија како историска грешка, додека поранешниот претседател на ЕК Жан Клод Јункер
го оцени ветото како срамно и како изневерување на ветувања упатени кон земјата.[33]
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[34] МИА. МКД - ЕУ 2019: Наместо ветениот датум, земјава доби нон-пејпер за нов начин на преговарање, 2 јануари 2020 г.
Достапно на: https://mia.mk/mkd-eu-2019-namesto-veteniot-datum-zem-ava-dobi-non-pe-per-za-nov-nachin-na-pregovara-e/
[35] Совет на ЕУ. Проширување и процес на стабилизација и асоцијација - Заклучоци на Советот, 26 јуни 2018 г. Достапно на:
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
[36] Телма, Позитивен извештај од ЕК за Македонија, но сè уште неизвесен датумот за преговори, 6 март 2020 г. Достапно на:
https://arhiva.telma.com.mk/pozitiven-izveshtaj-od-ek-za-makedonija-no-se-ushte-neizvesen-datumot-za-pregovori/
[37] Совет на ЕУ. Проширување и процес на стабилизација и асоцијација - Северна Македонија и Албанија - Заклучоци на Советот,
25 март 2020 г. Достапно на: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf
[38] Совет на ЕУ. Видеоконференција на министрите за европски прашања, 24 март 2020 г. Достапно на:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/03/24/?
fbclid=IwAR04L9xCmwgAWfEQTd8Eo7mX5zB9zphp8gSw41vSBJ58asfJ9rHYro_olzI

Непосредно по недобивањето датум за почеток на преговорите, поранешниот премиер Зоран
Заев најави одржување предвремени парламентарни избори во најбрз можен рок. На
лидерската средба одржана на 20 октомври, по иницијатива на претседателот Стево
Пендаровски, на која присуствуваа лидерите на главните политички партии, беше постигнат
консензус за одржување на изборите на 12 април 2020 година, како и едногласна потврда за
интеграцијата на Северна Македонија во ЕУ како безалтернативна опција за државата.[34] Но,
поради ситуацијата предизвикана од коронавирусот, лидерите на политичките партии на
лидерска средба во вилата „Водно“ на 17 март постигнаа согласност за одложување на
предвремените парламентарни избори закажани за 12 април.

По напорни преговори, сите 27 земји членки на ЕУ се согласија дека досегашниот напредок во
рамките на реформскиот процес и исполнувањето на условите за членство се доволни за
отпочнување на преговорите за членство.[37] На 24 март 2020 година министрите за
европски прашања постигнаа политички договор за започнување на пристапните преговори
со Албанија и со Република Северна Македонија. Зеленото светло за Северна Македонија од
страна на Советот на ЕУ беше дадено виртуелно, на видеоконференција поради пандемијата
со коронавирусот. На овој начин им се даде признание на значајните реформски напори на
земјата, преку демонстрирање јасна политичка решеност да се следи европскиот пат.[38]

Сепак, активностите на ЕУ насочени кон отпочнување на преговорите за членство активно се
спроведуваа. Во февруари беше усвоена ревидираната методологија за проширување на
Европската комисија. Оттаму, на 2 март 2020 година, Европската комисија објави вонреден
извештај за Северна Македонија, врз основа на кој Европскиот совет имаше задолжение на 26
март да донесе одлука за отпочнување на преговорите со земјата. Во извештајот беа
презентирани клучните новости за постигнатиот напредок во областа на владеењето на
правото, со посебен акцент на реформите постигнати во клучните области наведени во
заклучоците на Советот од јуни 2018 година - правосудство, безбедносни и разузнавачки
служби, реформа на јавната администрација и борба против организираниот криминал и
корупцијата.[35] Во извештајот беше нотиран евидентен и одржлив напредок во
имплементацијата на клучните реформски области и добрососедските односи, како и тоа дека
препораката за старт на преговорите со земјата од 2019 година останува валидна.[36]

На 25 март, заклучоците за проширувањето и стабилизацијата и процесот на здружување беа
формално донесени со писмена постапка, а заклучоците беа одобрени од страна на членовите
на Европскиот совет на 26 март 2020 година.

Во втората половина на септември 2018 година, земјата формално го започна процесот на
скрининг како подготовка за почеток на преговорите за членство во ЕУ, со почетокот на
објаснувачкиот скрининг. Во првата фаза од скринингот, претставниците од ЕУ имаат задача
да ги објаснат обврските од членството што треба да ги преземе земјата. Во втората фаза, пак,
за време на пообемниот и покомплексен билатерален скрининг, македонската
администрација е задолжена да реферира пред европските институции и пред земјите членки
за она што е сработено досега. Објаснувачкот скрининг на 33-те поглавја од европското
законодавство (acquis communautaire) се финализираше во декември 2019 година.
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[39] Фокус, Писонеро: Очекуваме преговарачката рамка за Македонија да ја презентираме во јуни, 29 април 2020 г. Достапно на:
https://fokus.mk/pisonero-ochekuvame-pregovarachkata-ramka-za-makedonija-da-ja-prezentirame-vo-juni/

Со зеленото светло за почеток на преговорите за членство во ЕУ во март 2020 година,
министрите за европски прашања на Унијата решија дека ЕК треба итно да започне да ја
изготвува преговарачката рамка за преговорите меѓу ЕУ и Северна Македонија (истата
обврска ја имаат и земјите-членки). Се очекува дека на 3 јуни Европската комисија ќе ја
презентира преговарачката рамка за Северна Македонија, како и најновиот извештај за
земјата за 2020 година. Преговарачката рамка ги содржи начелата врз кои треба да се
одвиваат преговорите меѓу ЕУ и Северна Македонија, која пред да се усвои треба да биде
консензуално прифатена од сите земји членки на ЕУ. Но, со оглед на тоа дека пандемијата
предизвикана од вирусот КОВИД-19 ја промени динамиката на носење одлуки во Унијата,
никој не може со сигурност да предвиди датум за отворање на првото поглавје, односно за
одржување на меѓувладината конференција. Доколку преговарачката рамка биде
презентирана во јуни, а наесен добие зелено светло од страна на земјите членки, првата
меѓувладина конференција би можела да се одржи најдоцна до крајот на годинава.[39]
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Охрабрува фактот дека отворањето на преговорите за членство на Северна Македонија би
стартувало за време на германското претседателство во ЕУ, земја која важи за голем
поддржувач за остварување на аспирациите за членство на Северна Македонија во ЕУ. Исто
така, позитивен сигнал би било и финализирањето на усогласувањето на преговарачката
рамка за време на хрватското претседателство со ЕУ, како земја која силно ја поддржува
интеграцијата на Северна Македонија и на целиот регион во ЕУ.

https://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B4-2019-%D0%B4%D0%BE-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://fokus.mk/pisonero-ochekuvame-pregovarachkata-ramka-za-makedonija-da-ja-prezentirame-vo-juni


Исто така, членството во ЕУ носи огромни економски бенефити за Северна Македонија и за
целиот регион, преку интеграција во заедничкиот пазар на Унијата, создавање поволна
економска клима и привлекување странски инвестиции, но и намалена невработеност и
намален одлив на мозоци. Мошне важно е да се нагласи дека членството во НАТО, како
стратешка политичка и безбедносна цел за Северна Македонија, позитивно ќе влијае на
стабилноста и просперитетот на целиот регион.
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Членството на Република Северна Македонија во ЕУ и во НАТО е главен стратешки приоритет
на надворешната политика на земјата, зад кој стои општ партиски и политички консензус,
проследен со силна поддршка од страна на граѓаните.[40] Оттука, државен приоритет на
Владата на Република Северна Македонија е земјата да биде суверен, почитуван и
просперитетен меѓународен субјект со јасна визија за реализација на главните стратешки
цели.[41]

‣ Заклучоци: Кои се следните чекори што водат поблиску до полноправно членство во ЕУ?

Европскиот проект е создаден како проект наменет за создавање и одржување мир и
стабилност во Европа, како и за овозможување блиска соработка на земјите на билатерално и
на регионално ниво.

Северна Македонија покажа зрелост и подготвеност за отпочнување на пристапните
преговори со ЕУ, но и големи успеси поврзани со надминување на билатерални спорови со
соседите, како и навремено и квалитетно спроведување реформи во клучните области.[42]

Доколку говориме за добрососедските односи и за регионалната соработка, како клучни
фактори кои придонесуваат кон обезбедување одржлива стабилност и мир, со сигурност
можеме да се осврнеме кон клучните постапки преземени од страна на „блескавиот пример
на Балканот“ - Северна Македонија.

Интеграцијата во Европската Унија бара одлучност, волја и храброст, максимално вложување
заеднички сили и носење клучни системски реформски одлуки преку надпартиски дијалог, со
цел да се прифатат европските демократски вредности, како владеењето на правото,
почитувањето и унапредувањето на основните човекови права и зајакнувањето на
демократските институции.

Усогласувањето на националната политика со европската надворешна политика може да
послужи како клучен индикатор на геостратешката ориентација на земјата и како показател за
подготвеноста на земјата за усогласување со европските погледи и вредности. Степенот на
усогласеност на надворешната и безбедносната политика на Северна Македонија со
европската е зголемен во последниве три години, преку значајните промени спроведени од
страна на Владата на Република Северна Македонија, како резултат на ревидирањето на
надворешната политика на земјата и надминувањето на спорот со Грција.

[40] Ministry of Foreign Affairs, NATO Membership, available at: https://mfa.gov.mk/page/7/nato-chlenstvo
[41] Government of RNM, Republic of North Macedonia – Member of NATO and the European Union, available at:
https://vlada.mk/node/18041?ln=mk
[42] SEA, North Macedonia shows maturity and preparedness for start of negotiations with the Union, 8 May 2019, available at:
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=2463#.XptETy17EXo

https://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B4-2019-%D0%B4%D0%BE-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://mfa.gov.mk/page/7/nato-chlenstvo
https://vlada.mk/node/18041?ln=mk
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=2463#.XptETy17EXo


[43] A1on, North Macedonia starts negotiations for EU membership, 15 March 2020, available at: https://a1on.mk/macedonia/s-makedonija-
gi-zapochnuva-pregovorite-za-chlenstvo-so-eu/
[44] European Council on Foreign Relations, Finally some good news: Albania and North Macedonia on the road to EU membership, 6 April
2020, available at: https://www.ecfr.eu/article/commentary_finally_some_good_news_albania_and_north_macedonia_on_the_road_t
[45] European Commission, A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, 2018, available
at: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf

Сигурната перспектива за полноправно членство во ЕУ заснована на заслуги е од политички,
безбедносен и економски интерес за Унијата. Во време на многубројни глобални предизвици
и поделби, оваа определба сè повеќе фигурира како геостратешка инвестиција во силна,
стабилна и обединета Европа.[45]

Демократските реформи се основата на политиката на проширување на Унијата. Оттаму, од
исклучителна важност е Унијата да продолжи да ја демонстрира својата посветеност кон
целосна интеграција на Западен Балкан во ЕУ, со тоа што ќе ги охрабри земјите за
зајакнување на соработката и надминување на нерешените спорови по пат на дијалог, што -
од своја страна - ќе им овозможи поголема усогласеност со условите за членство и побрза
интеграција во Унијата.
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Зеленото светло од страна на ЕУ за отпочнување на пристапните преговори со Северна
Македонија може да се смета не само како постапка која успеа да го зачува регионалниот
кредибилитет на Унијата, туку и како положен тест од страна на ЕУ за правилно и праведно
препознавање на резултатите и спроведување на геополитичките амбиции во практиката.
Ваквата одлука на ЕУ во време на огромни предизвици, како и моменталната ситуација
предизвикана од пандемијата со коронавирусот, покажаа дека Унијата успеа да остане
фокусирана на носење стратешки одлуки од клучно значење на билатерално и на регионално
ниво.[43]

Сепак, перспективата за зачленување во ЕУ останува најсилен поттик за Северна Македонија,
како и за земјите од регионот, за спроведување сеопфатни и одржливи реформи,
надминување на какви било спорови со соседите и обезбедување национален и регионален
развој.

Изминатиов период, во кој доминираше спроведувањето мерки наменети за справување со
коронавирусот, е голем показател за тоа зошто е особено важно Северна Македонија да има
воспоставени блиски односи со Унијата. Освен отпочнувањето на преговорите за членство,
земјата доби и финансиска помош од ЕУ за справување со пандемијата, што за земји кои се во
процес на градење и зајакнување на своите институции претставува симболика за европската
солидарност и поддршка.[44]

Ветото од страна на Франција за отпочнување на преговорите на Северна Македонија во
октомври 2019 година имаше значаен ефект врз движечката сила за надминување на
билатералните спорови во земјите од Западен Балкан. Ревидираната методологија за
проширување на Унијата, предложена токму од страна на Франција, донекаде го
реанимираше процесот, но сепак се предвидува во следниот период тој да се одвива
значително побавно во споредба со другите бранови на проширување.

https://avmu.mk/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B4-2019-%D0%B4%D0%BE-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://a1on.mk/macedonia/s-makedonija-gi-zapochnuva-pregovorite-za-chlenstvo-so-eu
https://www.ecfr.eu/article/commentary_finally_some_good_news_albania_and_north_macedonia_on_the_road_t
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf


1. А1он, Северна Македонија ги започнува преговорите за членство во ЕУ, 25 март 2020 г. Достапно
на: https://a1on.mk/macedonia/s-makedonija-gi-zapochnuva-pregovorite-za-chlenstvo-so-eu/
2. Академик, Потпишан договорот за добрососедство, пријателство и соработка меѓу Македонија и
Бугарија, 1 август 2017 г. Достапно на: https://akademik.mk/potpishan-dogovorot-za-dobrososedstvo-
prijatelstvo-i-sorabotka-megu-makedonija-i-bugarija/
3. Балкан инсајт, Македонија го одобри историскиот договор за пријателство со Бугарија, 15 јануари
2018 г. Достапно на: https://balkaninsight.com/2018/01/15/macedonia-approves-landmark-friendship-
treaty-with-bulgaria-01-15-2018/
4. Берлински процес. Достапно на: https://berlinprocess.info/about/#wbs-berlin-2014
5. Вечер, Макрон: Не ми се допаѓа терминот „француско вето“, многу држави се спротивставија за
Северна Македонија, 15 февруари 2020 г. Достапно на: https://www.vecer.mk/node/477356
6. Влада на РСМ. Преспански договор. Достапно на:
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/konechna_spogodba_za_reshavanje_na_razlikite_opishani_
vo_rezoluciite_817_1993_i_845_1993_na_sovetot_za_bezbednost_na_oon.pdf
7. Влада на РСМ. Премиерот Спасовски и претседателот на ЕП Сасоли: Успешните реформи и новата
методологија се важни чекори кон скорешно отпочнување на преговорите за членство во ЕУ на
Северна Македонија, 18 февруари 2020 г. Достапно на: https://vlada.mk/node/20275
8. Влада на РСМ. Република Северна Македонија - членка на НАТО и на Европската Унија. Достапно
на: https://vlada.mk/node/18041?ln=mk
9. Делегација на ЕУ во РСМ. Заедничка изјава на високата претставничка и заменик-претседателката
на Европската комисија Могерини и на комесарот Хан за финалното гласање на уставните промени во
Собранието за спроведување на Преспанскиот договор, 11 јануари 2019 г. Достапно на:
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/56434/hrvpfederica-mogherini-and-
commissioner-johannes-hahn-final-parliamentary-vote-former_en
10. Дијалог кон ЕУ. Поглавје 31: Надворешна, безбедносна и одбранбена политика. Достапно на:
https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/надворешна-безбедносна-и-одбранбена/?
group_id=Please%20select
11. Дојче веле (DW), „Преспа“ предизвика ерупција од честитки, 25 јануари 2019 г. Достапно на:
https://www.dw.com/mk/преспа-предизвика-ерупција-од-честитки/a-47236867
12. Европска комисија. Извештај за Северна Македонија за 2019 година, 29 мај 2019 г. Достапно на:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
13. Европска комисија. ЕК известува за напредокот постигнат од страна на Албанија и Северна
Македонија, 2 март 2019 г. Достапно на:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_347
14. Европска комисија. Зајакнување на процесот на пристапување - кредибилна перспектива за
пристапување на Западен Балкан во ЕУ, 5 февруари 2020 г. Достапно на:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
15. Европска комисија. Поверодостоен, динамичен, предвидлив и политички процес на
пристапување во ЕУ - Комисијата ги претстави своите предлози, 5 февруари 2020 г. Достапно на:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_181
16. Европска комисија. Услови за членство во ЕУ. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/policy/conditions-membership_en
17. Европски совет за надворешни односи. Моќта на перспективата: Зошто членството во ЕУ е сè
уште важно за Западен Балкан, 7 јануари 2020 г. Достапно на:
https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_power_of_perspective_why_eu_membership_still_matters_
in_western_balkans
18. Европски совет за надворешни односи. Конечно добри вести: Албанија и Северна Македонија на
патот кон членство во ЕУ, 6 април 2020 г. Достапно на:
https://www.ecfr.eu/article/commentary_finally_some_good_news_albania_and_north_macedonia_on_the
_road_t
19. Европска комисија. Кредибилна перспектива за проширувањето и зајакнат ангажман на ЕУ со
државите од Западен Балкан, 2018 г. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf

Библиографија

Изодениот  пат  и  новите  ветрови  во  надворешната  политика  на  Република  Северна  Македонија

https://a1on.mk/macedonia/s-makedonija-gi-zapochnuva-pregovorite-za-chlenstvo-so-eu
https://akademik.mk/potpishan-dogovorot-za-dobrososedstvo-prijatelstvo-i-sorabotka-megu-makedonija-i-bugarija
https://balkaninsight.com/2018/01/15/macedonia-approves-landmark-friendship-treaty-with-bulgaria-01-15-2018
https://berlinprocess.info/about/#wbs-berlin-2014
https://www.vecer.mk/node/477356
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/konechna_spogodba_za_reshavanje_na_razlikite_opishani_vo_rezoluciite_817_1993_i_845_1993_na_sovetot_za_bezbednost_na_oon.pdf
https://vlada.mk/node/20275
https://vlada.mk/node/18041?ln=mk
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/56434/hrvpfederica-mogherini-and-commissioner-johannes-hahn-final-parliamentary-vote-former_en
https://dijalogkoneu.mk/chapters-all/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0/?group_id=Please%2520select
https://www.dw.com/mk/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D0%25B4-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8/a-47236867
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_347
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_181
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en
https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_power_of_perspective_why_eu_membership_still_matters_in_western_balkans
https://www.ecfr.eu/article/commentary_finally_some_good_news_albania_and_north_macedonia_on_the_road_t
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/enlargement-methodology_en.pdf


20. ЕУР-Лекс. Висок претставник за надворешни работи и безбедносна политика на ЕУ. Достапно на:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:ai0009
21. ЕУР-Лекс. Европска служба за надворешно дејствување (ЕЕАС). Достапно на: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:rx0013
22. ЕУР-Лекс. Заедничката политика за безбедност и одбрана на ЕУ (ЗБОП). Достапно на: https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/european_security_defence_policy.html
23. ЕУР-Лекс. Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗНБП). Достапно на: https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html
24. Економист, Македонија и Бугарија го потпишаа договорот за пријателство, 9 август 2017 г.
Достапно на: http://country.eiu.com/article.aspx?
articleid=525768236&Country=Macedonia&topic=Politics&subtopic_5
25. Институт за европска политика (ЕПИ). Национална дебата за ЕУ: Дебатна анкета за можностите и
предизвиците на пристапувањето на Македонија кон ЕУ, 2017 г. Достапно на:
https://epi.org.mk/docs/Materijali%20za%20informiranje%20za%20demokratija%20i%20ekonomija%20-
%20Nacionalna%20debata%20za%20EU.pdf
26. МИА. Евробарометар: Мнозинството од Македонците го поддржуваат членството во ЕУ, 6 август
2019 г. Достапно на: https://mia.mk/eurobarometer-majority-of-north-macedonia-s-citizens-favor-eu-
membership/?lang=en
27. МИА. МКД - ЕУ 2019: Наместо ветениот датум, земјава доби нон-пејпер за нов начин на
преговарање, 2 јануари 2020 г. Достапно на: https://mia.mk/mkd-eu-2019-namesto-veteniot-datum-
zem-ava-dobi-non-pe-per-za-nov-nachin-na-pregovara-e/
28. Министерство за надворешни работи. ЕУ-членство. Достапно на: https://mfa.gov.mk/page/6/eu-
chlenstvo
29. Министерство за надворешни работи. НАТО- членство. Достапно на:
https://mfa.gov.mk/page/7/nato-chlenstvo
30. Министерство за одбрана. Патот на РСМ до НАТО. Достапно на: http://www.mod.gov.mk/?
page_id=1960&lang=mk
31. Министерство за одбрана. Надлежности и одговорности на министерството. Достапно на:
http://www.mod.gov.mk/?page_id=14&lang=mk
32. СЕП. Северна Македонија покажа зрелост и подготвеност за почеток на преговорите со Унијата, 8
мај 2019 г. Достапно на: http://www.sep.gov.mk/content/?ID=2463#.XptETy17EXo
33. Совет на ЕУ: Проширувањето и процесот на стабилизација и асоцијација, Заклучоци на Советот,
2018 г, стр. 4. Достапно на: https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
34. Совет на ЕУ. Заклучоци на претседателството за проширување и процесот на стабилизација и
асоцијација - Албанија и Република Северна Македонија, 15 октомври 2019 г. Достапно на:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13155-2019-INIT/en/pdf
35. Совет на ЕУ. Заклучоци на Европскиот совет, 17-18 октомври 2019 г. Достапно на:
https://www.consilium.europa.eu/media/41123/17-18-euco-final-conclusions-en.pdf
36. Совет на ЕУ. Проширување и процес на стабилизација и асоцијација - Заклучоци на Советот, 26
јуни 2018 г. Достапно на: https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
37. Совет на ЕУ. Проширување и процес на стабилизација и асоцијација - Северна Македонија и
Албанија - Заклучоци на Советот, 25 март 2020 г. Достапно на:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf
38. Совет на ЕУ. Видеоконференција на министрите за европски прашања, 24 март 2020 г. Достапно
на: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/03/24/?
fbclid=IwAR04L9xCmwgAWfEQTd8Eo7mX5zB9zphp8gSw41vSBJ58asfJ9rHYro_olzI
39. Телма, Позитивен извештај од ЕК за Македонија, но сè уште неизвесен датумот за преговори, 6
март 2020 г. Достапно на: https://telma.com.mk/pozitiven-izveshtaj-od-ek-za-makedonija-no-se-ushte-
neizvesen-datumot-za-pregovori/
40. Фокус, Писонеро: Очекуваме преговарачката рамка за Македонија да ја презентираме во јуни, 29
април 2020 г. Достапно на: https://fokus.mk/pisonero-ochekuvame-pregovarachkata-ramka-za-
makedonija-da-ja-prezentirame-vo-juni/
41. 360 степени. Стејт департмент: Членството на Северна Македонија во НАТО е пример за идните
аспиранти, 27 март 2020 г. Достапно на: https://360stepeni.mk/stejt-department-chlenstvoto-na-
severna-makedonija-vo-nato-e-primer-za-idnite-aspiranti/

Изодениот  пат  и  новите  ветрови  во  надворешната  политика  на  Република  Северна  Македонија

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:ai0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:rx0013
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_security_defence_policy.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=525768236&Country=Macedonia&topic=Politics&subtopic_5
https://epi.org.mk/docs/Materijali%252520za%252520informiranje%252520za%252520demokratija%252520i%252520ekonomija%252520-%252520Nacionalna%252520debata%252520za%252520EU.pdf
https://mia.mk/eurobarometer-majority-of-north-macedonia-s-citizens-favor-eu-membership/?lang=en
https://mia.mk/mkd-eu-2019-namesto-veteniot-datum-zem-ava-dobi-non-pe-per-za-nov-nachin-na-pregovara-e
https://mfa.gov.mk/page/6/eu-chlenstvo
https://mfa.gov.mk/page/7/nato-chlenstvo
http://www.mod.gov.mk/?page_id=1960&lang=mk
http://www.mod.gov.mk/?page_id=14&lang=mk
http://www.sep.gov.mk/content/?ID=2463#.XptETy17EXo
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13155-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41123/17-18-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/03/24/?fbclid=IwAR04L9xCmwgAWfEQTd8Eo7mX5zB9zphp8gSw41vSBJ58asfJ9rHYro_olzI
https://telma.com.mk/pozitiven-izveshtaj-od-ek-za-makedonija-no-se-ushte-neizvesen-datumot-za-pregovori
https://fokus.mk/pisonero-ochekuvame-pregovarachkata-ramka-za-makedonija-da-ja-prezentirame-vo-juni
https://360stepeni.mk/stejt-department-chlenstvoto-na-severna-makedonija-vo-nato-e-primer-za-idnite-aspiranti



