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Дваесет и пет години независност и не е не
кој долг период од постоење на ед на држава. Но, 
во случајот со Република Ма ке донија тој по  четен 
пе  риод е од круци јал но значење. Од ис торијата 
зна  еме дека на шите предци кре ваa востанија за 
да се ослободат од туѓи роп ства и правеa силни 
на по ри да формираат ма  ке дон ска држава. Во 
исто вре ме соседните др  жави своите политики 
и воени деј ствија ги насочуваа кон сопствено 
проширување на смет ка на македонската земја. 
Единствено ус пе шно од тие востанија беше она 
од 11 октомври 1941 го  дина. Со АСНОМ беше фор 
мирана ма ке дон ската држава. 

Првата фаза од своето по стоење Република 
Македонија ја из оди во југословенската федерација 
од 1944 до 1991 година. Во тоа југословенско 
време беше стан дардизиран македонскиот јазик, беше формиран првиот маке донски 
уни верзитет, Македонскиот народен театар, Македонската академија на науките и 
уметностите, Македонската православна црква. Беа конституирани и многу други 
атрибути на македонската државност. 

Во времето кога се покажа дека Југославија не може да опстои како држава, Ре
публика Македонија, врз основа на сè што дотогаш беше создадено како државност, „го 
зграпчи“ моментот и ја доби својата целосна независност. Граѓаните на Македонија и 
политичките елити во 1991 година донесоа пле бисцитарна одлука ко нечно Македонците, 
заедно со другите националности кои живеат со нив, да имаат своја не за висна суверена 
и меѓународно призната држава. Оттука, одбележувањето на овој четвртвековен јубилеј 
е од посебно зна чење за нас современиците на овој растеж на македонската др жава. И 
не само за нас, туку  и за сите идни генерации. Ова значење е од уште пого лема  важност 
ако го споменеме и фактот дека таа независност беше по сти  гната во време кога на дру
гите простори на поранешна Југославија се водеа крвави вој  ни. Во тие војни, за жал, 
беа загубени животите на 42ца македонски војници. За кратко се повтори историјата 
Македонци да учествуваат во војни, кои што ги водат некои соседни земји за сопствени 
цели. Благодарение на одлучноста на тогашното македонско раководство и муд рата 
политика на претседателот Киро Глигоров, дотогашната ЈНА ја напушти на шата држава, 
носејќи сè што можеше да се однесе. Истовремено почна да се гради македонска армија. 

Независна Република Македонија се воспоставуваше во  процес на донесување на 
конститутивни акти коишто ја потврдуваа желбата на нејзините граѓани да живеат во своја 
држава. Тој процес започна со Декларацијата за независност, донесена од Собранието на 

Пишува: Благој ЗАШОВ

ЗОШТО ЗА ЈУБИЛЕЈОТ?

Од наш агол
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СРМ на 25 јануари 1991 година, продолжи со референдумот од 8 сеп тем ври 1991 година, 
чии резултати беа верифицирани со Одлуката на Собранието од 18 септември истата 
година. Конечното формализирање на независноста дојде со донесувањето на Уставот 
од 17 ноември 1991 година, по што одделни др жави почнаа постепено да ја признаваат 
нашата земја, сè до нејзиното конечно ме ѓу народноправно признавање на 8 април 1993 
година, како 181 членка на ООН. 

Во си от тој процес може да се каже дека референдумот за независност беше еден 
од нај светлите моменти од македонската историја. Неговите резултати дадоа надеж дека 
конечно идеалите на преродбениците, на борците од Илинденското востание и особено 
на борците од НОБ ќе бидат остварени  независна Република Ма кедонија. Тие резултати 
беа истовремено и надеж дека ќе живееме во слободно општество, во развиена економија, 
рамноправно со другите европски земји и народи во рамките на Европската унија.

За поширокото меѓународно признавање на нашата земја во првите го дини 
од независноста своја улога одиграа и првите македонски дипломати кои, поч ну
вајќи од крајот на февруари 1992 година, беа упатени во одделни меѓународни ор га
низации (Тирана, Женева, Њујорк, Брисел, Стразбур) и некои земји (Албанија, Турција, 
Словенија, Франција, Германија ...). Тие придонесоа да се чуе вистината за нашата земја 
и за подготвеноста да градиме независна држава.

Одбележувајќи ја 25годишнината од независноста на Република Македонија 
сакаме да потсетиме на фактот дека историјата на секоја држава, па и на нашата, е 
обременета со предизвици и искушенија. Честопати може да помислиме дека се вртиме во 
круг. Некои странски чинители во годините кога се распаѓаше Југо сла вија го поставуваа 
прашањето дали Република Македонија може да опстои ка ко независна држава. Други, со 
негирање, економски ембарга, политички бло кади и сл., работеа и сè уште работат таа да 
не успее во тоа. Затоа нашата земја про дол жува да биде исправена пред искушенијата во 
обидите да ја зајакне својата по зиција во меѓународната заедница. И понатаму постојат 
сериозни предизвици и искушенија. Критичната фаза не е надмината. Може да се каже 
дури дека таа прет стои. Причините за тоа се и од внатрешна природа. Моменталната 
власт во последните осум години, по грчкото вето во Букурешт, недоволно се грижеше 
за државните интереси и создаде изговори за нашето блокирање на патот на евро
атлантското интегрирање. 

Како кандидат за членство во ЕУ од 2005 година Република Македонија тапка во 
место, а од 2008 година нејзиниот прием во НАТО е блокиран. Затоа, од бе ле жу вај ќи ја 
25 годишнината од независноста треба уште еднаш да се подвлече дека внатрешното 
за цврстување на државата и нејзиното меѓународно етаблирање, пред сè, зависи од 
способноста на актуелната и идната политичка власт да создаде вна трешно цврста 
држава, која ќе знае да се справува со идните предизвици, која ќе успее да ги реши 
проблемите со соседите и ќе ја внесе Република Македонија во ЕУ и НАТО. Впрочем, ако 
во минатото големите сили и соседните балкански зем ји не ги примале претставниците 
на македонскиот народ да учествуваат на конференциите каде се кроела судбината на 
Балканот, сега како независна др жа ва учествуваме на таквите конференции. Останува 
внатрешната политика да ја усо гласиме со вистинските интереси на државата, а 
политичките елити да се на  сочат единствено кон остварување на идеалите од заветниот 
сон на нашите нај го леми синови од преродбеничкиоот период, потоа на  членовите на 
Македонската Револуционерна Организација (МРО) и на учесниците на АСНОМ. За тоа е 
потребна мудра политика и посветување единствено на државните интереси.
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Самостојна и независна Република Маке
до   нија е дело на народот на Македонија. А 
во неј зините темели и изградба се вградени 
ре  во луционерната борба на македонскиот 
на род и визијата и трудот на многу вредни 
ма кедонски синови  во вековите и годините 
зад нас.

Еден од сведоците и актерите на два суд
бо носни настани од македонската историја 
на 20 век  АСНОМ и осамостојувањето на 
Република Ма кедонија е и КИРО ГЛИГОРОВ  
(19172002), чо векот кој зад себе остави дла
боки бразди  како прв претседател на Ре
пу бликата,  државник и човек со огромна 
љу бов кон татковината, оп кружен со големо 
по читување како во својата зем ја, така и по
широко во светот.

На први јануари 2017 година се навр
  шуваат пет години од тивкото заминување 
на прет се дателот Киро Глигоров. Во овој 
број на Ле то писот за личноста и делото на 
Киро Глигоров ќе говорат негови современици:

*  *  *
„...Мене ми е привилегија што седам до претседаталот Глигоров, кој во исклу чи 

телно тешки услови ја води земјата со голем талент и убедување. Тој поседува вон 
редни квалитети кои што го вбројуваат меѓу најголемитѕе водачи во Европа. Тој ус пеа 
да го спаси својот народ и да го доведе до сопствена држава. Неговото име ќе остане 
од бележено во европската историја како големо име“...  францусксиот сенатор Робер 
Ба динтер, во здравица на еден официјален ручек во Париз, 10 февруари 1999 година. 

*  *  *
„Соединетите Американски Држави високо ги ценат Вашите упорни усилби за про

мо ција на едно мирно политичко разрешување на југословенската криза, за тра си ра ње 
мирољубив приод кон независноста и консолидирање на демократијата, целосно по чи
тување на човековите  права и пазарните реформи во Вашата Република“...  Џорџ 
Буш, претседател на САД, во писмото до претседателот Киро Глигоров, од 8 април 
1992 година.

ЖИВОТ ВГРАДЕН ВО МАКЕДОНИЈА
Галерија
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*  *  *
„Киро Глигоров е политичар кој води суптилна политика спрема помалку или повеке 

накострешените соседи. Тоа е политика на одбегнување судири што не сака никому 
да му даде повод да згази на македонска територија...“ Драгољуб Боцинов, генерал 
полковник. („Слободна Далмација“, 20 август 1993 година.)

*  *  *
„Ја следам колку што можам и ја поддржувам политиката на Глигоров. Мислам 

дека таа политика е исправна и добра за Македонија. Неговите намери и неговите цели 
ми се допаѓаат...“. Милован Ѓилас, во интервју за „Пулс“, 2 јули 1993 година.

*  *  *
„Вашите гледања и тези за решение на југословенската криза имаат само еден  

голем недостаток,  тие се логични!“ Лорд Карингтон, во разговор со Киро Глигоров 
во Хаг, септември 1991 година.

*  *  *
„Во Македонија за претседател е стариот комунистички и искусен зналец Глигоров. 

Достоинствен, остроумен и љубезен човек. Во почетокот на кризата, заедно со 
претседателот на Босна и Херцеговина, ќе направи најмногу во настојувањето да се 
изнајде решение за југословенските проблеми по пат на преговори...“ Хенри Вејнендс, 
холандски амбасадор, специјален пратеник на ЕЗ во поранешна Југославија.

*  *  *
„Просто ми е неразбирливо кога меѓународната арбитража во рамките на 

Европската заедница ги утврди сите услови за меѓународно признавање, таа 
(Македонија) мораше да чека на тоа. Ние на сите меѓународни конференции 
протестиравме против ваквиот однос, Јас тоа го реков во ООН при приемот на 
Словенија...“  Милан Кучан, претседател на Република Словенија, (цитирано според 
„Пулс“ од 11 јуни 1993 година).

*  *  *
„Ако постои мудар политичар на овие балкански простори тоа е Киро Глигоров...“ 

 Проф.др.Љубомир Маџар, универзитетски професор од Белград.  (цит. според НИН, 
14 јануари 1994 година).

*  *  *
„Многу го ценам Киро Глигоров кој, како државник мисли долгорочно за македонско

српската соработка ’под услови на рамноправност и меѓусебно уважување’“. Латинка 
Перовиќ, историчар, научен советник во Институтот за понова српска историја во 
Белград. (Интервју во „Пулс“, 14 јануари 1994 година).
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*  *  *
„Глигоров беше патриот и вистински државник. Неговата посветеност на 

самостојноста на Македонија доведе до мирна транзиција во 199091 година, а неговото 
цврсто лидерство беше инспирација во годините кога земјата ги надмина огромните 
тешкотии. Претседателот Глигоров беше пријател на САД и лидер што имаше визија 
за својата земја“...  Хилари Клинтон, државен секретар на САД (според „Утрински 
весник“, 1 јануари 2013 год.).

*  *  *
„Има во себе нешто сериозно и културно...“. Џани  де Микелис, поранешен ми ни стер 

за надворешни работи на Италија   (интервју во „Дуга“  Белград, август 1993 година).

*  *  *
„Ја сакам Македонија. Јас навивам за Македонија, многу ми значи. Гледам дека оваа 

земја е мудра во оваа ситуација, цивилизирана, знае да се постави, има достоинство...“. 
 Богдан Богдановиќ, архитект. (Интервју во „Пулс“, 10 декември 1993 година).

*  *  *
„Го слушав господин Глигоров на предавањето во Париз. Дојдов, сакав да го видам 

и со тоа, на мој скромен начин да му ја изразам поддршката за политиката што ја 
води...“.  Предраг Матвејевиќ, писател, професор на Сорбона. (Интервју за „Пулс“, 19 
ноември 1993 година).

*  *  *
„Јас го знам одговорот на прашањето што Ви го поставувам, но, сепак, кажете и 

Вие, за да го запишам како сведоштво. Во некое време тоа ќе биде документ“ Горан 
Милиќ, тогаш главен уредник на ЈУТЕЛ, (барајќи одговор на прашањето за тоа  како 
армијата без испукан куршум си отиде од Македонија). 

*  *  *
„Киро Глигоров е татко на нацијата, кој одигра историски значајна улога  Маке

донија единствена од сите југословенски држави да стекне независност без ниту еден 
испукан куршум и без ниту една жртва. Ерол Ризаов, новинар („Утрински весник“,  
13 декември 2013 година).

*  *  *
„Балканот не е добар кон своите политичари. Значи, ќе помине некое време пред 

придонесите на Глигоров да бидат признати во неговата проблематична татковина. 
Но, тој постигна нешто што други лидери на Балканот во 1990тите години и во 
многу други времиња и места, не можеа или не сакаа. Тој ја држеше својата земја 
понастрана од војна“... Кристофер Хил  првиот амбасадор на САД во Македонија  
(„Утрински весник“ од 5 јуни 2014 година)
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*  *  *
„Киро Глигоров ќе биде запаметен како еден од ретките политичари и државници 

од овие простори, кој знаеше да ги препознае, застапува и брани интересите на 
својата земја, а притоа да не подлегне на екстремниот национализам. Благодарение, 
во прв ред, на неговата мудра политика, Македонија успеа да тргне на патот кон 
независноста“  Стипе Месиќ, поранешен хрватски претседател  („Утрински весник“, 
1 јануари 2013 год).

*  *  *
„Глигоров е жив доказ дека можеше да се избегне војната во Југославија, дека 

можевме да се разделиме без пролевање крв. Македонија е изложена на закани од сите 
страни, повеќе од кој било на овие простори...“ Предраг Матвејевиќ. (интервју во 
„Нова Македонија“ 10 јануари 2012 година).

При крајот на неговиот втор претседателски мандат, претседаталот Глигоров 
прими повеќе лични писма и пораки од најистакнатите светски државници. Во 
продолжение објавуваме изводи од дел од нив:

*  *  *
„..Гдинот Глигоров ќе остане забележан како човек кој стратегиски мисли и делува, 

како човек кој успеа својата земја на мирољубив начин да ја доведе до независност; 
оствареното од него е пример за сите оние кои сакаат Балканот да го направат регион 
насочен кон мир и развој...“ (претседател на Француската Република Жак Ширак).
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*  *  *
„...Високо ја вреднувам нашата меѓусебна соработка... и добродојдени се Вашите 

сугестии за остварување на нашата заедничка цел  за мир и безбедност на сите 
народи на Балканот... Преку Вашето одважно лидерство, Македонија израсна во сила 
на мир и стабилност во Југоисточна Европа...“ (претседателот на САД Бил Клинтон).

*  *  *
„... Македонија, а навистина и целиот регион, мора многу да му заблагодари на 

Глигоров...“ (британската кралица Елизабета Втора).

*  *  *
„...За време на двата мандата на претседателот Глигоров, Македонија стана  

модел за помирување на непомирливи разлики и спорови, а со неговите одговорни и 
визионерски политики Македонија стана позитивен пример во регионот, преплавен со 
омраза и конфликти...“ (романскиот претседател Емил Константинеску);

*  *  *
„...Независноста и одржувањето на стабилноста, со спречување на ескалацијата 

на конфликти во Југоисточна Европа, како и воспоставувањето на пријателски и 
односи на соработка со соседите, тоа се некои од исклучителните постигнувања 
на Македонија под лидерството на господинот Глигоров...“ (албанскиот претседател 
Реџеп Мејдани).

*  *  *
„... Дури и во исклучително тешките услови на косовската криза, претседателот 

Глигоров покажа дека преку толеранција, со државничка мудрост, градење на доверба и 
заемно разбирање, можно е да се постигнат резултати кои што зрачат надеж за мир 
во југоисточниот дел од европскиот континент...“ (словачкиот претседател Рудолф 
Шустер).

*  *  *
„...Вашата улога беше клучна во водењето на Македонија кон независност и нејзино 

целосно меѓународно признавање, како и во трансформацијата на Вашата земја 
во стабилна демократија, посветена на одржување на добри меѓуетнички односи и 
пазарна економија. Обединетото Кралство и нашите сојузници од НАТО сме особено 
благодарни за улогата на Вашата земја за време на косовската криза...“ (британскиот 
премиер Тони Блер).

*  *  *
...Би сакал да ја изразам нашата благодарност за Вашиот непроценлив придонес 

за зацврстување на нашите билатерални односи и утврдувањето на Република 
Македонија во остров на стабилност во еден од најбурните региони во светот...“ 
(турскиот претседател Сулејман Демирел).
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Пишува: д-р Љубомир Д. Фрчкоски

ЗА ПРАВЦИТЕ НА ВОЗОБНОВА НА УРНАТАТА НАДВОРЕШНА 
ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ексклузивно

Македонската надворешна политика, 
која по правило ја следеше внатрешнта поли
ти  ка во Македонија  а која, пак, изроди еден 
ав  торитарен популизам и проблем за целиот 
регион, за Европа и најмногу за своите граѓани 
– нужно завршува на маргините на регионот, 
во руини на преживување и како пепелиште 
на своите основачки принципи. Завршува во 
ду  в ло на семожен, збутан партиски свет 
вгнез    ден таму со единствена цел да молзел и 
да пре живува на државни јасли. Тоа е бед ниот 
профил на надворешната политика на РМ во 
летото Господово 2016то и во очи на пред
времените паралментарни избори, кои се чи
нат дека се пресвртница на овој „ужас без крај“.

Културната револуција која ја потре бу
ваме, по смената на авторитарниот режим, во перспективата на еден занает каква 
што е дипломатијата, има свои конкретни реперкусии. Надворешната политика мо
ра да тргне од самата себе – од тоа што таа секогаш го работела – од дипломатските 
ве штини и од стратешките коалиции водени од еманципаторски разбраните наци
он ални интереси. Нејзината професионализација (која во меѓувреме отиде по 
ѓаволите) која е комплетно компромитирана (токму низ редовната употреба на тој 
збор) треба, во процес, да се врати кон изворните еснафски практики.

Тоа почнува со распуштање на квазидипломатските израстоци на службата, 
како што се т.н. економски промотори и разноразни аташеа над нив, кои немаат 
никаква улога, никаков учинок  и ја претворија службата во чета исплашени и 
полуписмени партиски јуноши во постојана трка по бизнисвизит карти. Нивниот 
судир со редовните дипломати стана пословичен и комичен резултат на секоја 
„дипломатска средба“. Но што е поважно – учинокот од нивната работа, сиве овие 
години, е блиску со нула резултат. Буџетскиот трошок за нив е некаде околу 4,5 
милиони евра годишно, а резултатот е нула евра! Таквата катастрофална про
па гандна алатка мора веднаш да се укине и тој дел од работата да се врати во 
надлежностите на редовните амбасадори во државите. Но, што е поважно, треба, 
исто така, да се укине обврската на амбасадорите да бркаат собирање  визиткарти, 
на што се сведува нормирањето на  економската соработка преку наводни средби 



Дипломатски летопис

11

и посети на компании во земјатадомаќин. Таквите хистерични барања се алиби 
за покривање на целосната неатрактивност на Република Македонија, настаната 
заради политичкиот ризик за инвестиции во неа, неатрактивност предизвикана од 
политичката криза, авторитарниот систем и изолацијата во која е државата, заради 
нејзината внатрешна политика.

Професионалното образование на дипломатите треба да се затегне „до пу
кање“, со поврзување со Академијата, со универзитетите во земјата и во стран
ство. Тоа треба да функционира врз редовна основа со сериозните катедри на Уни 
вер зитетот „Св. Кирил и Методиј“, кои имаат ефективни курикулуми за таа цел. 
Дипломатската мрежа мора да се преобмисли. Конзуларните услуги да се раз виваат 
и во правец на заеднички офиси со пријателските земји. 

Но, што е поважно за стратешката ориентација на земјата и дипломатијата 
(која се  распаѓа), таа мора да се консолидира врз некаде порано поставените основи. 
По себна стратешка батерија на дипломатскиот сервис во Министерството треба да 
се постави за развој на односите со стратешките партнери и со соседите. Од носите со 
САД, со Брисел и во мултилатералата, мора да се карактеризираат со кон цен трација 
на знаење и експертиза во дипломатските сектори кои се создадени за развој на 
односите со нашите стратешки партнери. Таквата концентрација на знаење треба да 
е супериорна над сѐ што постои во земјата, вклучувајќи ги и уни верзитетите.

Убедливо најслаба и најинфериорна позиција Македонија има во ди пло мат
ските и политичките односи кон соседите. Во однос на нив, ние денес имаме по ло
ша позиција од онаа од пред 15 години! Како е тоа можно?

Постои скриена политичка премиса која дава одговор како и зошто е тоа мо
ж  но! Таа премиса е покриена со лажна, да не кажам хистерична дипломатска ак тив
ност, која треба да ја скрие премисата од директен увид на јавноста. Таа ди пло м атска 
активност поради „срцевата мана“ во својот епицентар, не е во можност да даде  плод 
– подобрување на соседските односи и секогаш, по правило, завршува со иницијативи 
и средби без конечен ефект и исход. За тој „резултат“, секако, се когаш се обвинуваат 
само соседите и нивните „балкански стереотипи“ во однос на Македонија.

Имено, сиве овие години политичката премиса на оваа авторитарна власт 
се сведува на тоа својот основен извор на политичката мобилизација и мотивација 
да ги гради  de facto со застрашување на македонското гласачко тело. Него власта 
го заплашува со изолација на Македонија, со тензии со соседите и конспиративни 
теории за „загрозеноста на Македонецот дури и за негово исчезнување“. За таа 
цел власта создава „аргументи“ со заострување на односите со соседите, дека ни 
се врши блокада на евроинтеграциите, креирајќи политичка магла за домашна 
употреба – дека една е партијата и едно е движењето коешто од сето тоа може да го 
брани македонскиот народ, а тоа е само сегашната партија на власт.

Ако тоа е така, а така е – тогаш никогаш не можеме вистински да очекуваме 
ини  цијатива која што е покрената со подготовка и способност за решавање на про
блем, во случајов надворешнополитички проблем. Остануваат секогаш и само хи
с те ричните активности, површни и показни за препокривање на оваа дупка во 
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средиштето на политичката (не)волја, дипломатска глума чиј единствен „резул тат“е 
уште повеќе разочарување и затскривање во скутот на авторитарната партија која 
„нè брани од тие зла“. Реториката оди по овие линии: „Ете видете, ние имаме ини
цијативи, отворени сме, посветени сме, но соседите нè мразат, блокираат и сакаат да 
исчезнеме...“.

Неколку базични примери за горнава теза се видни во односите со Грција и со 
Бугарија. Во односите со соседите и со Европската унија предлагам да се „забрани“ 
понатамошна злоупотреба на зборовите „посветено работиме..., отворени сме 
за иницијативи...“, бидејќи тоа, и такви не сме! Ние ниту се подготвуваме за ре
ално реализирање на која било иницијатива, ниту за сериозно восприемање на 
иницијативи. Нив ги третираме само за да распрснеме пропагандна магла за зат
скри вање на потполно стерилната и дефанзивната, изолационистичка политика на 
ав торитарното лидерство. 

Во односите со Грција кои денес се „поттикнати“ од иницијативата наречена 
„при ближување на институциите“ на двете држави, Македонија (потполно не за
висно од грчката волја и динамика) нема подготвено план што очекува од ре а ли за
цијата на оваа иницијатива, не се повикува на Привремената спогодба, ниту посебно 
на неговите витални делови за заеднички комисии за историјата, за топонимите, 
за соработка во областа на знаењето, универзитетите и сл. Во односите дојде до 
ма ло раздвижување во однос на соработката на полицијата околу мигрантите, 
спо радично во областа на енергетиката, но сето тоа, на крајот, без некој ефект. 
На шите екипи се составени од збунети, тотално непродуктивни нискорангирани 
дипломати – чиј метод е „скитачки поглед“ и прашањето кое си го поставуваат 
„зошто сум јас всушност овде“ (секако, по некоја кеса од шопинг молот во рака).

Со Бугарија, постои намерен „лет во место“. МНР нема состав од релевантни 
историчари во комисиите за споделување на историјата, каде што Бугарите се 
спремни и агресивни. Во нашите комисии има политисторичари од новиот вид со 
квази идеолошки позиции за антиквизација и отсуство на самодоверба и знаење 
со кое може да се постави проект на маса, а кој проект мора да се постави за „спо
де лување на историјата со Бугарите“. За тоа, како фундаментален културолошки 
про ект во Македонија оваа ксенофобична и инфериорна политичка елита, не е 
спре мна, нема знаење и храброст да ги постави нацоналните интереси, а камо ли 
да ги одбрани истите. Производ на оваа инфериорност е комплетно повлекување 
на експертите и дипломатите и нивно тотално збунување што сакаат и што и како 
тоа да го направат. Ова е клучно прашање за што е потребна голема подготовка и 
претходни политички одлуки за да се остварат суштинските потреби на земјата. 
Никогаш сериозно не се пристапило кон нив и сè е оставено на правење ништо и на 
импровизации со вовлекување во површни кавги.

На тој начин, со мали разлики за темите, се водат расправите за односите 
и соработката со Косово и Албанија со лоша бесконечност, сѐ до промена на фун
да менталните позиции за надворешната политика, кои ќе се постават со промена 
на внатрешната политика. До тогаш МНР и надворешната политика ќе бидат само 
огледало на назадувањето на Македонија.
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Денес, според официјалниот сајт на 
Обединетите нации, во светската организација 
членуваат 193 меѓу на родно признати и не за
вис ни држави. Според последните по датоци, 
Ре публика Македонија (РМ) од 1991 до денес, 
има воспоставено дипломатски односи со 167 
држави од целиот свет. Тоа значи дека 86,5% од 
членките на ОН и официјално се меѓународни 
партнери на нашата земја, при што, (што 
обично секогаш во вакви при годи се нагласува) 
 повеке од 67% од нив дипломатските односи 
со РМ ги имаат во с поставено, прифаќајќи го и 
уважувајќи го неј зиното уставно име Република 
Македонија.  

Пред 25 години, по референдумот за 
независност и распадот на СФР Југославија, паралелно со внатрешното кон сти
туирање на РМ, како една од приоритетните задачи во процесот на целосното 
осамостојување на РМ, се постави и неопходноста од нејзиното меѓу народно ета
бли рање. Во таа смисла, вклучувањето на независна и самостојна РМ во заедницата 
на државите и народите во светот претставуваше едно од  пра ша њата на кое ма
кедонското раководство му придаваше особено значење. Се од ви ваа и интензивни 
активности на меѓународен план, со цел што поефикасно неј зино вклучување во 
системот на меѓународните односи, што ќе рече нејзино ле гитимирање како нов 
самостоен етнитет меѓународноправен субјект, со пра во на рамноправно учество 
во меѓународната заедница на билатерален и на мултилатерален план. 

Ретроспективата на тие активности и настани, покажува дека тој процес 
беше про следен со позитивни резултати, но истовремено и со одредени наметнати 
на дворешни запреки. Меѓутоа, на патот кон своето меѓународно етаблирање РМ 
успешно ги преброди и ги демантира некои од црните пророштва за нејзината 
“хазарска судбина”. 

Тоа, пред сè, се однесува на воспоставувањето дипломатски односи  како 
официјална и меѓународноправно релевантна одредница на тнр. меѓународно 
признавање на РМ со одделни странски земји, како и нејзиното вклучување во 
меѓу народните организации и сл. Овој императив беше наметнат од потребата 
натамошниот државен, економски, културен и секаков друг прогрес на земјата и 

Пишува: Ахил ТУНТЕВ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НА ДИПЛОМАТСКАТА СЦЕНА

македонската дипломатија
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нејзината безбедност, да се поврзуваат со меѓународните текови и во соработка со 
другите субјекти на меѓународната заедница на народите и државите. Имено, сите 
акти за осамостојувањето на РМ  беа во согласност со меѓународните стандарди, 
како и со принципите на Обединетите нации и сл. Референдумското изјаснување, 
донесувањето на Уставот и др. нормативни акти, а посебно Декларацијата за 
меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна 
држава1 покажуваат дека таа ги прифаќа критериумите и ги исполнува условите 
донесени од страна на Советот на министрите (СМ) на Европската заедница (ЕЗ), кои 
добија и меѓународна верификација на препораките на Арбитражната комисија на 
ЕЗ  познатата Бадинтерова комисија од 11 јануари 1992 година, според која „РМ 
ги исполнува барањата на насоките за признавање на новите држави од  Источна 
Европа и Советскиот Сојуз и Декларацијата за Југославија, усвоена од страна на 
Советот на Европската заедница на 16 декември 1991 година“2. 

Надворешнополитичката активност во тој период 
поа ѓаше од утврдените определби во Републиката за мирно 
раз решување на југословенската криза, како и од јавно про
кла мираните принципи за мирољубиви меѓународни и до
бро соседски односи и соработка. Во таа смисла, при изборот 
за Претседател на Републиката Киро Глигоров, ме ѓу дру го
то, нагласи: „Само со максимално демократско вна    тре шно 
уре дување и со развиена меѓународна сора бот ка можеме да 
имаме пријатели во светот и да не се анта го ни   зираме со 
другите народи и соседи.“3 Така, истовремено, уште од пр ви те 
денови на осамостојувањето РМ беше исправена пред за дачата 
да ја води битката за реализација на споменатите прин ципи 
на најширок, а пред сè на регионален и европски план, за  

меѓународно уважување на нејзиниот суверенитет и за воспоставување ди  пломатски 
односи со странски држави, како и за прием во меѓународни организации.

 Меѓутоа, и покрај тоа, на патот на своето меѓународно етаблирање 
Македонија се сретна со многу специфичности и тешкотии. Во услови на ескалација 
на кризата во одделни делови на Југославија, што имаше одраз и врз политичкиот 
живот во Македонија, продолжуваа и ангажирањата на меѓународната заедница 
за барање излез од кризата, а во тие напори (посебно Хашката и Лондонската 
конференција за Југославија) активно беа вклучени и македонските претставници, 
пред сè Претседателот на Републиката Киро Глигоров и министерот за надворешни 
работи Денко Малески. 

За Македонија, на овој пат, посебен интерес претставуваа ставовите и мани
фестациите на одделни нејзини соседи, а особено официјалниот став на Репу
блика Грција, кој ќе прерасне во сериозен и долготраен  спор околу уставното име 

1 в. Виктор Габер, За македонската дипломатија, стр. 249250, Магор, Скопје, 2002 година.
2 item, стр.253258
3 Киро Глигоров, Македонија е сè што имаме, стр. 166, изд. ТРИ, Скопје, 2000 година.

Сенаторот 
Робер Бадинтер
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на Репу блика Македонија, со директни реперкусии врз процесот на најширокото 
меѓународно етаблирање на земјата. 

Дури и пред официјалното писмо на Претседателот на Републиката до сите 
шефови на држави и влади на странските држави4 од 6 јануари 1992 година, во кое 
бара признавање на независноста на Република Македонија, се води интензивна 
надворешнополитичка активност, особено во рамките на Европската заедница,  за 
имплементација на препораките на Бадинтеровата комисија. Така, на 20 декември 
1991 година е поднесено македонското барање за признавање на независноста на 
Македонија од страна на ЕЗ (писмо од МНР Д. Малески до претседателот на СМ на 
ЕЗ Ван ден Брук). 

Меѓутоа, тие напори не можеа да ги донесат посакуваните резултати поради 
грчкото упорно оспорување на името на РМ на нејзините северни граници. Во таа 
смисла грчката влада и дипломатија спроведоа широка антимакедонска кампања, 
како во рамките на Европската заедница, (како нејзин член  што се покажа дека 
има посебно значење), така и на поширок меѓународен план. Тоа финишираше 
со познатата Лисабонска декларација на Советот на Европската заедница од 27 
јуни 1992 година5, која  предизвика остри реакции во земјата, бидејќи и со неа 
признавањето на Македонија, заради грчкото инсистирање поради нерешениот 
проблем со името,  и натаму останува отворено.  Но, фактички, и покрај тоа што со 
одлуките на самитот на ЕЗ, (1112 декември 1992 год. во Единбург) не е потврдена 
Лисабонската декларација, прашањето за признавањето на Македонија останува и 
натаму отворено и неговото решавање е упатено на Обединетите нации.

Треба да се одбележи дека и пред приемот на РМ во ООН се случуваат значајни 
настани во врска со стапувањето на Република Македонија на дипломатската 
сцена. Сосема разбирливо, првите партнери со кои РМ воспостави дипломатски 
односи врз взаемна согласност, беа независните држави  Словенија, Хрватска и 
Босна и Херцеговина, (договорено на  9 јануари 1992 година во Брисел, за време на 
Конференцијата за Југославија). Исто така, повеќе земји, како на пр.Турција (уште 
од 28 август 1991 година), Бугарија (од 15 јануари 1992 година), Руската Федерација 
(на 5 август 1992 година), Албанија, а според една вест на ТАНЈУГ и Филипините  
(што не е потврдено), изразија спремност „да ја признаат Република Македонија“. 
Ваквите изјави  особено изјавата на бугарската влада, беа поздравени во земјата. 

Сепак, останува историскиот факт дека првата земја со која Република Ма
кедонија воспостави целосни дипломатски односи, и тоа со уважување на устав
ното име на Републиката е Република Словенија. Имено, за време на посетата на 
претседателот на Република Словенија Милан Кучан на Република Македонија на 
17 март 1992 година (прва официјална посета на странски државник на РМ) ми
нистрите за надворешни работи Денко Малески и Димитрие Рупел потпишаа спо
годба за воспоставување дипломатски односи меѓу двете земји. Ваква спогодба е 
потпишана и меѓу Македонија и Турција на маргините на Лондонската конференција 

4 в.Ахил Тунтев Република Македонија  прва декада 19901999, стр. 7678,  Скопје 2005, изд. МИАН.
5 в. поопширно „Нова Македонија“ 2829 јуни 1992 година.
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за Југославија, на  28 август 1992 година, при што министрите Денко Малески и Хик
мет Четин потпишаа Протокол за воспоставување дипломатски односи. Инаку, Ре
пу блика Турција беше првата земја што на 6 мај 1993 година отвори своја амбасада 
во Скопје, со тоа што првиот странски амбасадор во нашата земја беше амбасадорот 
Суха Нојан. Во јули 1992 година во Скопје почна да делува вршителот на работите на 
Амбасадата на Словенија. 

И во двата случаи станува збор за воспоставување дипломатски односи ме ѓу 
на  шата и одредена странска држава, и испраќање постојани мисии врз ос нова на 
дво страна согласност, а според одредбите на Виенската конвенција за ди пло мат  ски 
односи од 1961 година. Во овој контекст заслужува да се спомене и пу бли  ку ва ни от 
став на  еминентниот македонски дипломат Димче Беловски за тоа дека (во про
цесот на меѓународното етаблирање м.б.) Македонија не беше соочена со про бле
мот на признавањето (тој го наведува податокот дека ниту една членка на ОН не се 
спротивстави на приемот на Македонија во ОН!) туку единствено со про    блемот на 
воспоставување дипломатски односи од страна на другите земји со нашата држава.6

Пред официјалното воспоставување дипломатски односи, неколку земји ја 
ма ни фестираа својата готовност за дипломатска комуникација со нашата земја 
со тоа што во Скопје деташираа свои дипломатскоконзуларни претставници од 
различен ранг и овластувања. Почнувајќи од ноември 1991 година, функционираа 
ге нерални конзулати, конзулати, или (дипломатски) претставништва во Скопје на  
владите на Италија, СР Германија, Велика Британија, Франција, Бугарија, Албанија, 
Иран, Романија, Руската Федерација, а од септември 1992 година почнува да делува 
и мисијата на КЕБС (подоцна ОБСЕ) во Македонија.7

Треба да се потсети дека во овој период се остварува и интензивна и корисна 
ко муникација со Обединетите нации, преку посетите на претседателот Глигоров 
на седиштето на ОН, контактите со специјалниот пратеник на ООН за поранешна 
Југ ославија, Сајрус Венс. Инаку, на 30 јули претседателот Глигоров упати писмо 
(прво писмо) до генералниот секретар на ОН Бутрос Гали со кое побара прием на 
Република Македонија во Обединетите нации.8 Од ангажирањата на Обединетите 
нации посебно е значајна одлуката на Советот за безбедност (Резолуција 743/92 од 
21 февруари 1992 година) со која се востановени мировни сили на ОН (UNPROFOR 
 UN Protection Forces) на просторот на поранешна Југославија, од кои, подоцна, 
по наша иницијатива, од март 1995 година се стационирани „сините шлемови“ на 
ОН  УНПРЕДЕП со војници од нордиските земји и САД. Во средината на септември 
1992 година  Македонија, иако не е членка на ООН, е поканета, за прв пат како 
специјален гостин, на редовното годишно заседание на Меѓународниот монетарен 
фонд и Светската банка во Вашингтон. 

Телата на Европската заедница (Советот на министрите, како и Европскиот 
Совет) речиси на сите свои заседанија до крајот на 1992 година, продолжија да се 

6 в. „Нова Македонија“ од 14 декември 1993 година.
7 в. подетално Ахил Тунтев, Република Македонија... стр. 224231.
8 објавен интегрален текст на писмото  в.Ахил Тунтев, Република Македонија... стр. 8687.
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зани ма ваат со прашањата поврзани со признавањето на Македонија. Забележливи 
се упорните грчки настојувања за попречување на признавањето на Македонија, 
што резултираше со одлагањето на решение, меѓутоа беа присутни и поинакви 
мислења (пр. Данска, Холандија и др. земјичленки на ЕЗ). 

Што се однесува за дипломатските активности од страна на Република Ма
ке донија, во првата половина на 1992 година, како специјален пратеник на Прет
седателот на Републиката, во САД престојува Васил Тупурковски, од 29 септември 
се упатени првите македонски дипломати во седиштето на ОН во Њујорк, како и во 
Женева и во седиштето на ЕЗ во Брисел, бидејќи сè до приемот на Македонија во ОН, 
пра ша њето на меѓународното признавање на земјата се држеше главно во европски 
рамки. Во вакви сложени услови (грчкото ембарго и условувања во рамките на ЕЗ, 
состојбата во регионот и сл.), се актуелизираа и безбедносните аспекти во врска со 
Македонија, поради што пред меѓународната заедница РМ го постави прашањето 
за упатување на спомнатите превентивни мировни сили и во Македонија.

Дури по Единбуршкиот самит на ЕЗ (1112 декември 1992 година) стана поре
ално прашањето за прием на Македонија во членство на Обединетите нации, кое 
инаку, за Македонија беше актуелно од првите денови на нејзиното осамостојување.

 Во центарот на интересот на целата македонска јавност беше приемот на зе м
јата во светската организација9. Овој настан од историско значење ја означи вто рата 
фаза од поширокото меѓународно етаблирање на Република Македонија и отвори 
поинтензивно воспоставување на дипломатски односи на РМ со повеќе зе мји од 
различни региони, како и нејзин прием во меѓународните организации (УНЕСКО, 
28 јуни 1993, во Централноевропската иницијатива ЦЕИ  јули 1993 го дина, на 6 
ноември 1993 година Македонија е примена за полноправен член на ФАО во Рим).

Главниот град на Република Македонија Скопје постепено станува седиште 
на поголем број странски дипломатскоконзуларни претставништва. Така, до крајот 

9 Резолуцијата на СБ на ООН бр.817 (1993) од 7 април 1993 год., говорот на претседателот Киро Гли
горов и др. документи на ОН в. Киро Глигоров, Македонија е сè..., стр.322334,  Виктор Габер, За 
македонската дипломатија, стр. 259263, Ахил Тунтев, Република Македонија... стр. 8791, и „сведочење“ 
на А. Тунтев  в. „Утрински весник“, фељтон објавен на 6,8 и 9 април 2013 година.

Зградата на ООН во Њујорк К. Глигоров на говорницата на ГС на ООН, 
7 април 1993 г.
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на 1993 година, целосни дипломатски односи се воспоставени со 26 странски земји, 
а повеќе други земји тоа го најавуваа. Во листата на македонските „дипломатски 
партнери“ покрај со спомнатите земји, заклучени се протоколи за воспоставување 
дипломатски односи и со Малезија, Пакистан, потоа со ДНР Кореја, Ангола и Бу
гарија (20 декември 1993)  (со уставното име), а со Белорусија, Нов Зеланд, Ер ме нија, 
Индонезија, СР Германија, Холандија, Данска, Велика Британија, Италија, (член 
ките на ЕЗ тоа го направија координирано на 16 декември 1993 година), а потоа и 
Норвешка, Шведска, Финска, Исланд, Полска и Албанија (со референцата усвоена 
во ОН). Особено значење има воспоставувањето дипломатски односи со НР Кина 
(во Њујорк на 12 октомври 1993) и со Руската Федерација, која и покрај спомнатото 
признавање на РМ од 5 август 1992 година, официјални дипломатски односи меѓу 
двете земји се воспоставени на 28, односно на 31 јануари 1994 година.

Веќе може да се заклучи дека со ваквиот однос на поголем број на влијателни  
земји  две постојани членки на СБ на ООН и повеќе земји од „таборот“ на Европската 
заедница, сè повеќе се зацврстува меѓународниот статус на Република Македонија. 
Но, од друга страна, поради грчката агресивна и условувачка пропаганда во врска со 
името што ја прошири  на најширок меѓународен план, дел од членките на ЕЗ  како 
и одделни земји аспиранти за членство во ЕЗ/ЕУ и други држави, водејќи сметка за 
можните грчки реакции, покажаа резерви на овој план. Меѓутоа, за одбележување 
е ставот на Соединетите Американски Држави кои на 8 февруари  1994 година, со 
пи смо од претседателот Бил Клинтон до претседателот Глигоров, ја признаа Репу
блика Македонија и најавија спремност за воспоставување дипломатски односи, 
што беше непосреден повод на 16 февруари Грција да  воведе економско ембарго 
спрема Македонија и да  го затвори генералниот конзулат во Скопје.

Во Скопје се изразуваше задоволство од до 
тогашните резултати во меѓу на род ното про
мо    вирање на Република Македонија. Ова се 
те   мели на податокот дека до кра јот на 1994 го 
дина Македонија имаше воспо ста  вено цело
сни дипломатски од но си со 45 земји. Таа бе ше 
пол ноправен член на 22 ме  ѓународни орга ни
за ции. Во Македонија има ше единаесет стран
ски амбасади (осум на ниво на амбасадори, а 
три раководени од вршители на работите). Свој 
дипломатски претставник во Македонија имаат 

и САД. Пет меѓународни организации имаат свои претставници во Скопје, меѓу нив 
и ОБСЕ. Македонија сè поинтензивно се вклучува во светските економски текови 
и, како рамноправна членка на меѓународната заедница, активно учествува во 
барање на решенија на регионалните и  глобалните проблеми.

Почнаа да се именуваат првите ам басадори кои ќе ја претставуваат Република 
Македонија во странство. Ним им претходеа извесен број дипломати кои, како 
претставници на Владата или на МНР беа деташирани во одделни метрополи заради 
одржување врска со владите на странските земји и организации, или за подготовка 

Потпишување на 
Привремената спогодба, 1995 г.
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на македонските ДКП и мисии. До април 1995 година Македонија е прет ставена во 
странство со амбасади во: Словенија, Турција, Бу га рија, СР Германија, Ве лика Бри та
нија, САД, Франција, Руската Федерација, Албанија, Белгија, Шведска, НР Кина, Швај
ца рија (на нерезиденцијална основа т.е. со седиште во Бон), како и во Хр ватска, Полска, 
Ита лија и Австрија (со вршители на работи). Исто така, Македонија има Постојана ми
сија при седиштата на ОН во Њујорк и Женева на чело со амбасадори, Постојана мисија 
во ОБСЕ  Виена со шеф на делегација и мисија во Советот на Европа во  Стразбур со 
прет ставник,  како и еден информативен центар во Копенхаген.

Тој процес, во натамошниот период, незапирливо расте и добива посебен 
ин  тензитет по склучувањето на Привремената спогодба за нормализирање на од
носите меѓу Македонија и Грција, потпишана во Њујорк на 3 септември 1995 го
ди на10. Со размена на писма меѓу претседателот Киро Глигоров и прет се дателот 
Бил Клинтон се воспоставени и целосни дипломатски односи меѓу Република Ма
ке донија и САД. На 26 јули во Скопје пристигна првиот американски  амбасадор 
Кристофер Хил. 

Со потпишувањето на Привремената спогодба меѓу нашата земја и Грција, не е 
си м нат од дневен ред актуелниот проблем околу името на Република Македонија, но 
воспоставени се дипломатски односи меѓу Македонија и Грција на ниво на Кан це   ларии 
за врски, а истовремено се разгрнати нови простори на меѓународното ета  блирање на 
земјата. Во наредните денови Република Македонија е примена во Со ветот на Европа, 
во ОБСЕ, на 15 ноември 1995 година РМ стана 27та членка на мировната иницијатива 
на НАТОПартнерството за мир, а на 10 јануари 1996 го ди на и формално е соопштено 
дека се воспоставени дипломатски односи меѓу  Ма ке до нија и Европската унија.

Вклучувајќи го и воспоставувањето дипломатски односи со СР Југославија на 
8 април 1996 година, до крајот на јули 1996 година, Република Македонија има вос
по ста вено дипломатски односи со 85 држави од сите континенти. Скоро половината 
од нив, при потпишувањето на документите го имаат користено уставното име Ре
пу блика Македонија. 

Според објавениот преглед за состојбата на  крајот на првата декада од оса
мо стојувањето11, Република Македонија имаше воспоставено дипломатски односи 
со 103  странски држави. Тој број наредните години постојано се зголемуваше, и 
достигнатиот број од 167 „партнери“, со кои РМ денес има воспоставено ди пло мат
ски односи, има тенденција на поблаг, но значаен пораст.

За денешната состојба, според официјалниот сајт на македонското МНР, Ре 
публика Македонија денес има 42 амбасади во странство (со тоа што дел од ам ба
са дорите се акредитирани и во други земји) и 8 постојани мисии во ме ѓу народните 
ор га низации. Истовремено, во нашата земја се акредитирани амба садори од 90 
стран ски земји, со тоа што во Скопје делуваат 29 амбасади, една Мисија (ЕУ) и една 
Кан  целарија за врски (Грција), а другите своите резиденции ги имаат во некои од 
со  сед ните и други земји. Во неколку градови во Републиката, покрај во Скопје, 
делуваат и конзуларни претставништва на странски земји. 
10 интегрален  текст в. Виктор Габер, За македонската дипломатија, стр. 265273
11 в. Ахил Тунтев, Прва декада... (стр.238241), в. Книга на факти, светот / Македонија, изд. „Детска 
радост“, Скопје, 2000 година.
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Во почетокот на овој мој краток прилог 
во летописот на македонската дипломатија, во 
којa ја исполнував дипломатската мисија како 
кариерен дипломат приближно три децении, 
неизбежно се наложува фактот дека бев име
нуван во значајни дипломатски центри од 
прво степено значење, во кои имав привилегија 
да го збогатувам и афирмирам моето ди пло
мат ско искуство. Првата дипломатска де сти
нација ми беше Амбасадата на СФРЈ во Ка
иро, која во четиригодишниот мандат како 
вршител на работите, ме исполни со драгоцени 
содржини од поширок опсег, што ги вградив 
и во мојата обемна книжевна актива. Освен 
на политичките, економските, културните и 
други содржини, амбициозно бев посветен и 

на проучувањето на исламот како религија, како филозофија, како начин на живот, 
како феномен во светски размери. Тоа беа пресудни години во кои се случуваа 
крупни драматични работи, непосредно по смртта на претседателот Тито.

Потоа,  според квотите за амбасадори, што им беа определувани на републи
ките, преку сојузните органи, беше донесена одлука, на предлог на одговорните 
структури во Македонија, да бидам именуван за вонреден и ополномоштен 
амбасадор на СФРЈ во Република Турција. Битен во таа определба беше и фактот 
што Македонија дотогаш немаше именувано амбасадор во оваа значајна земја, со 
која нè поврзува богато многувековно минато. Ми беа нудени и други алтернативи, 
со што беше запознат и почитуваниот врвен дипломат, политичар, публицист 
и општественик Лазар Мојсов, кој мошне се интересираше за состојбите во Ма
кедонија, како висок сојузен функционер. Јас му одговорив дека преферирам 
да бидам амбасадор во Анкара, од причини што Турција како пријателска земја 
на СФРЈ и во тој контекст посебно на Македонија, претставуваше своевиден 
предизвик и заради историското многувековно минато и заради нејзината значајна 
геостратегиска позиција на азискиот континент и на Балканот, а со тоа и во Европа. 
Поаѓав од сознанието дека во служба во Турција, на највисока дипломатска 
позиција бев поблиску до арапскиот и до исламскиот свет, до турбулентниот регион 
на Блискиот Исток и Азија, што ми откриваше можности не само за исполнување 
на најприоритетните задачи во поширок опсег и на содржините од билатералната 
соработка, туку и за проникнување во наследството од големите цивилизации. Бев 

Пишува: Трајан ПЕТРОВСКИ

НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА - ПРВОСТЕПЕНА ЗАДАЧА
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раководен и од книжевниот предизвик.
Предлогот за Анкара беше прифатен од Сојузниот секретаријат, а Прет

седателството на СФРЈ, на 15 февруари 1989 година, донесе одлука да бидам поставен 
за вонреден и ополномоштен амбасадор во Република Турција, чијшто врховен 
сим бол веќе едно столетие, претставува легендараниот државник, секуларист и 
голем реформатор Мустафа Кемал Паша, популарно наречен Ататурк, што значи 
татко на нацијата. Во Турција, во периодот од две и пол години, остварив богата 
дипломатска активност. Учествував во сите клучни настани од судбинско значење, 
особено во случувањата кои водеа кон неминовен распад на Федерацијата што ја 
претставував на најпрофесионален начин. Заради моите ставови и несогласувања 
со  одредени пораки од ССНР, коишто јасно ги соопштував и во Белград и во турското 
МНР, како и во Скопје, на матичното министерство, владата и на претседателот на 
државата, особено на турскиот државен врв, со чиишто државници и политичари 
со огромно искуство и популарност, свесно се изложив на ризици, вклучително и 
за мојот физички опстанок. Едноставно се соочував со ултиматуми со јасна закана 
за ликвидација, поточно атентат. За тоа ги алармирав и министерот за надворешни 
работи госп. Хикмет Четин, претседателот Тургут Озал, господата Демирел, Еџевит, 
Ердал Инени и други личности, како и дипломатскиот кор.

Бев сменет на безобѕирен, нелегитимен начин, по брза постапка, за што 
жестоко реагирав со квалификации кои на тогашниот врв раководен од Милошевиќ, 
не му се допаѓаа. Во дипломатскиот кор таа одлука наиде на жестока осуда.
Турските власти покажаа големо разбирање, ставајќи ми на располагање секакви 
можности, бесплатно, вклучително и продолжување на мисијата, како Амбасадор 
на Република Македонија, во посебна зграда. За случувањата беше запозната целата 
тогашна јавност во Југославија, преку мои остри соопштенија.

Во овој текст чувствувам потреба да ја издвојам првата работна посета на 
претседателот Киро Глигоров на Р. Турција, која се реализира од 9 до 11 јули 1991 
година. Тоа беше прва посета на тоа ниво на друга држава, која според моето 
мислење има историско значење. Особено беше важна од аспектот да се сондира 
терен за поддршка и признавање на Р. Македонија како независна и суверена 
држава, доколку пропаднат сите обиди за некакво разумно решение за опстанок 
на Федерацијата. А Турција во тој процес беше значајна земја. Анкара беше во 
принцип против растурањето на СФРЈ, но даде ветување дека доколку тоа се 
покаже невозможно, веднаш да се огласи со признавање на Македонија и на сите 
други републики кои ќе го побараат тоа. Истовремено понуди секаков вид помош.

Република Турција беше првата пријателска држава што го удостои прет
седателот Глигоров со највисоки почести и со особено внимание. Високо го цене
ше неговото државничко искуство. Искрено му веруваше. Тоа се покажуваше и во 
разговорите „во четири очи“ на кои присуствував редовно. Во составот на маке дон
ската делегација беа и потпретседателот на Владата Јован Андонов, министерот за 
односи со странство Денко Малески и советникот на Претседателот, амбасадорот 
Ахил Тунтев. Со делегацијата допатува и шефот на Републичкиот протокол Драган 
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Јањатов. Приредив прием во резиденцијата на кој присуствуваа високи турски 
државни функционери, професори, културни дејци, новинари, иселеници и др. 
Посетата ми донесе сериозни непријатности. Но таа предизвика сериозен одглас во 
турската јавност преку медиумите. Булент Еџевит се огласи со посебно соопштение 
во кое се нагласуваше дека во посета ни доаѓа голем државник, пријател на 
Турција. Заслужува да се забележи дека на  посетата на господинот Глигоров на 
Турција ѝ беше даден поголем публицитет од посетата на Анкара на американскиот 
претседател Буш, која се случи една недела по посетата на претседателот Глигоров.

Оваа посета ми донесе сериозни непријатности. Бев директно обвинет (во 
специјални телеграми, означени како многу итни) дека по налог на Глигоров сум 
работел на признавањето на Македонија од Турција. Одговарав соодветно. Потоа 
ми беа прекинати сите комуникации, вклучително и пристапот во зградата на 
Амбасадата. Бидејќи бев прогласен за персона нон грата од органот што ме имену
вал (ССНР!), кон крајот на февруари 1992 год, откако Турција ја призна Македонија 
под уставното име, се вратив во земјата.

Морам да истакнам, во интерес на вистината, дека по враќањето во Скопје, во 
матичното Министерство, се соочив со тешкотии и компликации кои тешко можев 
да ги прифатам (ист третман имаа и други колеги кои се вратија тогаш), што беа 
резултат на внатрешната неорганизираност, непознавањето на одредени правила и 
сл. Во тој период, до повторното именување за Анкара, извршував одредени задачи 
по налог на претседателот Глигоров, кои се однесуваа на активности поврзани со 
Турција. Една од тие задачи беше моето итно заминување во Анкара, на средба 
со државниот врв и претседателот Демирел, за нивна интервенција (лобирање) 
кај пакистанскиот претседател за приемот на Македонија во членство на ООН. 
Претседавач на Советот за безбедност тогаш беше пакистанскиот амбасадор 
Џамшир. Разбирливо, турските државници лобираа и во други земји. На еден прием 
во Карачи, на кој присуствуваше и Беназир Буто, турскиот амбасадор приреди 
посебен прием за мене, на кој беа поканети повеќе амбасадори. Министерот Хикмет 
Четин отворено ги повика нивните земји  да гласаат за членство на Македонија во 
ООН и за признавање под уставното име. Тоа беа големи пријателски гестови што 
вродија со плод.

По една година престој во земјата, од страна на претседателот Глигоров 
бев именуван за Амбасадор на Р. Македонија во Турција. Претседателот Глигоров, 
премиерот Бранко Црвенковски и др. се раководеа од моите одлични односи со 
највисоките турски раководители, дипломати и општественици, како и од моето 
искуство. Јас бев првиот амбасадор на независна Република Македонија, со Указ 
бр. 1. Турција беше меѓу првите земји што ја признаа Македонија. Имаше донесено 
одлука пред повеќе од два месеца, но не ја соопшти веднаш, од причини што 
грчкиот премиер Мицотакис замолил Турција да не брза со признавањето на Ма
кедонија, додека тој не се сретне на самитот во Давос со премиерот Демирел! И 
така се случи. По враќањето на Демирел од Давос, Анкара ја објави официјалната 
одлука. Претседателот Озал ме повика во претседателската палата на Чанкаја 
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на 6 февруари  1992 год. за да ми ја соопшти лично. Ми честиташе со чувство на 
големо задоволство. Ми пренесе некои интересни детали поврзани со игрите око лу 
Македонија од страна на соседите за нејзино непризнавање. Ја спомна оската Бел
град, Атина и Букурешт и нивната интервенција кај Романците. Бугарија формално 
се појави како прва земја која ја признала Македонија. Но тоа се случи заради 
сплет на одредени околности, по посетата на руска делегација на највисоко ниво 
на Софија. Ја призна како држава, но остана на ставот за оспорување на нејзината 
националност и јазикот. На таа тема со претседателот Желев, кој пре с то јуваше во 
официјална посета на Анкара, во хотелот Хилтон, имав интересен разговор. И тој ја 
истакна значајната улога на претседателот Глигоров.

Во Турската престолнина пристигнав, сега веќе како прв вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Р. Македонија, на 3 јули 1993 година. Турскиот пе
дан тен Протокол организира вообичаени церемонии за вакви пригоди. Од по
ди умот на претседателската палата на Чанкаја, откако извршив смотра на по
чес ната гарда, се огласи македонската химна „Денес над Македонија се раѓа“ 
Акредитивите ги предадов, сега веќе на претседателот Сулејман Демирел, на 14 
јули 1993 год. (среда). Церемонија што влегува во историјата. што се вградува во 
односите меѓу Македонија и Турција.  Се случува по сто години од формирањето 
на ВМРО и деведесет години од Илинден. Потоа следуваше спектакуларна посета 
на мавзолејот на Ататурк, во придружба на сопругата. Личното пријателство со 
претседателите Кенан Еврен, Тургут Озал, Сулејман Демирел, премиерите Булент 
Еџевит, Тансу Чилер, Месут Јилмаз, министерот Хикмет Четин, лидерите на партии 
Мурат Карајалчин, Денис Бајкал, госп. Инени  и др. придонесе соработката меѓу 
Македонија и Турција да се развива на најдобар можен начин. Специфична тежина 
даваше личноста на претседателот Глигоров, кој беше многу почитуван. Морам да 
нагласам дека значајни задачи, мошне стручно изврши и советникот во амбасадата, 
искусниот Данчо Марковски, кој беше заслужен и за отворањето. Висока оцена 
заслужува и административниот работник Влатко Танчевски, кој покажа висока 
професионалност и исполнителност. Соработката со нив ми беше драгоцена. Потоа 
таа продолжи со другите колеги.

Последната деценија од минатиот век беше време за трајно историско 
помнење. Најсложените и најблагородните години во мојот живот. Од мојата богата 
дипломатска кариера. Години во кои се гордеев и се возвишував, возвишувајќи ја 
сопствената земја, нејзината богата историја и култура. Години на бдеење. Несоници 
и морници. Но и за сомнежи за иднината. Во овие години беа остварени речиси 
сите значајни активности на билатерален и меѓународен план. Беа потпишани сите 
протоколи и договори за соработка. Се реализираа десетици официјални и работни 
посети. Се реализираа повеќе посети на највисоко ниво. Турција многу помогна во 
време на блокадата на Македонија од страна на Грција. Особено плодна соработка 
остварив со Државните архиви (Османлискиот и Републиканскиот). Обезбедив за 
Архивот на Македонија неколку илјади документи од значење за нашата историја 
од Османлискиот период. Од 3 до 7 ноември 1993 год. во Истаанбул, во Сарајот 
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Јилдиз, беше свечено отворена Изложбата „Македонија од 10 век до денес“, 
подготвена од Архивот на Македонија. Воспоставив пријателска соработкаа и 
со Вселенскиот патријарх Вартоломеј Први. Но една од првостепените задачи 
која не смее да се изуми, беше лобирањето кај другите колеги, за признавање на 
Македонија под уставното име и потпишување соодветни протоколи. Среќен 
сум што потпишав протоколи со неколку земји. Ќе изнесам еден куриозитет: 
документите за признавање на Македонија и воспоставување дипломатски односи 
со Кувајт ги потпишавме со кувајтскиот амбасадор во болницата каде што беше 
хоспитализиран, на 16 јуни 1997 год.

Мојата дипломатска активност се одвиваше речиси на целиот простор 
на Блискиот Исток. Бев именуван за нерезидентен амбасадор во Кралството 
Саудиска Арабија, во Обединетите Арапски Емирати, во централно азиските 
туркофонски држави Азербејџан, Узбекистан, Киргистан, Авганистан. Ги покривав 
дипломатските активности со Ирак, во најжестоките кризи, со Иран, со Кувајт, 
Јордан, Сирија, Пакистан. Предавањето на акредитивите во овие земји создаде 
нови можности за соработка и афирмација на нашата земја.

Во Турција водев дипломатски дневник под наслов БЕВ АМБАСАДОР НА ДВЕ 
ДРЖАВИ (Анадолски дипломатски летопис). Оваа книга од поголем обем, содржи 
богата дипломатска граѓа. Другите дела со публицистички и книжевни содржини 
во оваа пригода не ги спомнувам.  Енергичен застапник сум за професионална 
дипломатија. 

Претседателите Глигоров и Демирел
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Пишуваат: Љупчо АРСОВСКИ, 
         Драган ЈАЊАТОВ

ВОСПОСТАВУВАЊЕТО ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 
СО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА

Изминува четврт век од воспоставу ва
њето дипломатски односи ме ѓу Република Ма
кедонија и Руската Феде ра ција, две суверени  
др жави, кои кон крајот на дваесеттиот век на
правија преод и произ легоа, не само од истото  
општествено уреду вање, туку и од две идентични 
независни феде рал ни социјалистички др жа
в ни заедници: СР Југославија, односно Со вет
скиот Сојузтворби од минатите времиња, кои 
не можеа да го издржат предизвикот на но
вото време кон крајот на дваесеттиот век. На 
тој свој нов пат и Македонија и Русија, се раз
бира, секоја со сво ите специфики, поминаа 
тежок транзициски период исполнет со многу 
тешкотии и предизвици на надворешен, но и на  
внатрешнополитички и социјалноекономски 
план. Длабоките резови што неминовно беа 
потребни да се направат во почетокот, то
гашните раководства на две те самостојни зе
мји, ги ставија пред тежок из бор на неопходни 
политички, општествени, сто пански, социјални 
и други реформи и мерки, чии придобивки, но 
и последици, народите на двете земји трпеливо 
и достоинствено  ги по несоа и  сè  уште ги носат 
на своите плеќи.

Двеипол децении не се време со спекта
куларни историски димензии, но се период 
кој овозможува да се фрли релевантен поглед 
на тоа што се случуваше во почетокот  и 
кои беа првите  чекори и активности на две 
суверени земји, со многу заеднички обележја и испреплетено историско минато; 
едната голема и силна (воено и економски), другата мала, слаба и што е многу 
поважно, меѓународнополитички до крај сè уште непризната и обесправена, а 
која, патем во блиската историја  постојано била  подложна на манипулации во  
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дипломатски игри на  соседните држави кои биле под влијание на разни интереси 
на големите сили. Токму заради тоа, поводот е податлив како прилог за конечно 
елиминирање и на некои често наметнувани мистификации, кои се пуштаат во 
оптек, како по некое непишано правило кога е во прашање Ма ке донија, нејзината 
понова историја и признавањето на нејзината независност, државност и на 
националниот идентитет на македонскиот народ. И сето тоа  во кон текстот на веќе 
препознатливото традиционално великонационалистичко ис  то риско балканско 
опкружување. Станува збор за протуркување на некои  не по тврдени, а често без 
флоскули истакнувани, туѓи “придонес и заслуги”, токму за признавањето на 
новиот македонски државотворен  статус од страна  на руската држава и нејзиното 
политичко раководство.     

Улогата на непосредни учесници и сведоци на  тие настани, ни ги наметнува 
потребата и обврската, јавно да проговориме; како пред повеќе од дваесет и пет 
години се одвиваа работите, бидејќи  институциално, од неразбирливи причини,  
тоа прашање како да се игнорира или намерно се премолчува, со што се создава 
привид дека „можеби тоа навистина така и било“. Во тој поглед не би требало да  
постои никаква дилема дека митологизирањето и присвојувањето и на најновата 
македонска историја како нечиј „подарок“ или „заслуга“, конечно треба да се 
игнорираат како  заборавено минато. Новите времиња бараат рамноправен однос 
со нови навики и ново однесување. Токму актуелните македонскоруски односи 
можат да послужат како пример за коректна, меѓународнолегитимна политика на 
меѓусебно почитување, немешање во внатрешните работи и заемна соработка на 
две пријателски земји.   

Уште во првите денови по прогласувањето на осамостојувањето, поточно на 
12 и 13 aвгуст 1991 година, во Македонија престојуваше вонредниот и ополномоштен 
амбасадор на СССР во тогашна Југославија, Вадим Логинов, кој во средбите со 
актуелното македонско раководство покажа разбирање и ја прифати  определбата 
на македонскиот народ за самостојна и независна држава. Периодот што следеше 
потоа беше исполнет со значајни внатрешнополитички настани во обете земји. 
Имаше и мошне драматични случувања, кои макотрпно го трасираа патот за 
конституирање на двете држави: Република Македонија и Руската Федерација,  
речиси едновремено. Независно од сите соп стве ни проблеми и тешкотии, 
раководството на  новата руска држава во континуитет ја следеше состојбата 
во Македонија и дејствијата што македонското раководство ги преземаше за 
меѓународно признавање на државата, особено по наметнатиот проблем од страна 
на Република Грција во ООН со неприфаќањето на  уставното име на Република 
Македонија. Во овој период руската меѓународна поддршка на Македонија беше 
од големо значење, бидејќи доаѓаше од една голема земја,  членка  на Советот за 
безбедност на ООН.  Набргу, на 27 мај 1992 година, во Македонија во официјална 
посета  допатува министерот за надворешни работи на Руската Федерација, Андреј 
Козирев, прва на такво ниво. Тој отворено ја најави руската намера за  скорешно 
официјално признавање на независна и суверена Република Македонија од страна 
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на Руската Федерација. Значајно е да се подвлече дека првата посета на рускиот 
министер за надворешни работи на РМ се реализираше во еден мошне тежок 
развој на политичката ситуација на просторите на поранешна Југославија, кога во 
Босна и Херцеговина веќе започнаа воени дејствија и крвави судири со голем број 
жртви и на цивилно население. Напорите на тогашното македонско раководство 
и посебно улогата на првиот претседател на Македонија Киро Глигоров  за мирно 
повлекување на Македонија од поранешната федерација, оставија силен впечаток 
кај министерот Козирев, кој во Охрид допатува директно од Сараево.  Претходно 
Козирев го посети и Белград, каде што престојуваше со намера да влијае врз 
запирањето на воените судири и за потребата со преговори да се реши затегнатата 
ситуација на некогашните југословенски простори. 

Во континуитет на оваа несомнена и јасна поддршка на Македонија од офи
цијална Москва, тогашното македонско раководство преземаше дополнителни 
че кори за забрзана постапка во обезбедување  и формална  потврда на Кремљ во 
однос на признавањето на македонската државност со уставното име на земјата. За 
таа цел, во  почетокот на јули 1992 година, во Москва отпатува македонска владина 
делегација, предводена од тогашниот потпретседател на Владата на Р. Македонија, 
академик Блаже Ристовски, а во состав: Љупчо Арсовски, помошник министер 
за надворешни работи, Драган Јањатов, шеф на Протоколот на Р. Македонија и 
Владо Блажевски, советник во Министерството за надворешни работи. На оваа 
работна посета на македонската делегација на Москва ѝ претходеше учеството на 
потпретседателот Ристовски и помошник министерот Арсовски на конференцијата 
на КЕБС во Москва во септември 1991 година, кога се направени и одредени 
подготовки за поддршка и лобирање од некои влијателни руски личности пред 
руските официјални органи и институции за признавање на Македонија под 
нејзиното уставно име. Како мошне драгоцена во тој поглед се покажа искажаната 
готовност на двајцата руски академици, генералот Дмитриј Волкогонов, историчар 
и секретар на Советот за безбедност при Администрацијата на тогашниот руски 
претседател Борис Елцин, како и на историчарот Виктор Кумањов. Академик 
Кумањов како долгогодишен пријател и колега на македонскиот академик Блаже 
Ристовски, одигра значајна улога во организирањето на оваа посета. Благодарение 
на неговите активности и залагање  и безрезервна поддршка, од руска страна беа 
поддржани конзистентно декларираните македонски позиции околу сопствениот 
меѓународен државотворен статус. 

При оваа посета на Москва, споменатата   делегација во Кремљ беше примена 
и водеше разговори со секретарот на Советот за безбедност Д. Волкогонов и заменик 
министерот за надворешни работи Борис Колоколов. Во Рускиот славјански ин сти
тут на РАН делегацијата имаше средби со академик В. Кумањов и В.Волков, ди
ректор на Институтот. На овие средби, од македонска страна, беа презентирани 
број ни научноисториски и политички аргументи и факти за тоа дека Република 
Грција не е во право со нејзините националистички и чисто политички опструкции 
на македонскиот пат кон сопствена самостојна и независна држава, под нејзиното 
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легитимно историско и уставно име. Од страна на сите руски соговрници беше 
изразено уверување дека тие со својот научен авторитет ќе сторат сè, македонските 
официјални аргументи да бидат акцептирани во натамошните дипломатски чекори 
и политички потези на руската државна администрација и дипломатија и лично на 
претседателот Борис Николаевич Елцин. 

Оваа посета на македонската делегација на Москва, беше следена од тогаш
ниот постојан дописник на македонскиот дневен весник „Нова Македонија“ од 
Ру сија Гордана Ристевска, при што мошне значајна поддршка беше дадена од 
ге нералниот директор на македонската трговска фирма „ТехнометалВардар“
претставништво во Москва,  Милорад Антевски. Нивната логистика беше значајна 
во  контактите на членовите на делегацијата остварени во неколкуте амбасади на 
земјите од ЗНД, поранешни републики во СССР. За време на повеќедневниот престој 
во рускиот главен град, беа реализирани средби со амбасадорите на Украина, 
Естонија, Белорусија, Узбекистан, Грузија, Ерменија и други акредитирани прет
ставници на странски држави во Москва. 

Значаен придонес кон вкупното македонско лобирање во пошироките по ли
тички, бизнис и интелектуални кругови во Руската Федерација околу при зна вањето 
на самостојноста и уставното име на Македонија, имаат и не малиот број маке
донски деловни луѓе и трговски претставници во Москва, како и научнокул турни 
работници, професори, музичари, писатели и други кои на еден или на друг начин во 
својата дејност соработувале и имале професионални релации со Со  ветскиот Сојуз, 
односно Русија. Сите тие активности зборуваат дека тогашното македонско државно
политичко раководство и особено првиот македонски прет седател Глигоров, кон 
признавањето на македонската независна држава од страна на Руската Федерација 
пристапија стратешки организирано и со однапред одредена концепција, а не спон
тано и стихијно и оставено на некакви случајни и инцидентни совпаѓања.

По  оваа посета, настаните се движеа по својот тек. На 5 август 1992 година 
Руската Федерација  со  Указ на  Претседателот Борис Елцин ја призна Република 
Македонија под нејзиното уставно име. Оваа информација во Скопје лично ја 
соопшти заменикминистерот за надворешни работи на Русија, Виталиј Чуркин, на 
кого ова му беше втора посета на Македонија за мошне кусо време. Во таа пригода, 
на специјалната прес  конференција во Собранието на Република Македонија 
тој, меѓу другото изјави: “Овој ден е мошне важен во историјата на односите меѓу 
двете држави  Руската Федерација и Република Македонија. Јас се наоѓам овде 
во пријатна мисија   на македонското раководство  официјално да му соопштам 
дека претседателот Борис Елцин го потпиша Указот за признавање на Република 
Македонија како независна и самостојна држава. Исто така, на македонското 
раководство му ја врачив официјалната  нота од Владата на Руската Федерација за 
признавање на Македонија како независна и самостојна држава. Ние сме уверени 
дека овој наш политички акт ќе придонесе за мир и стабилност на Балканот”.
Истиот ден, Сојузот на руските писатели во Москва објави Декларација насловена 
како “Опасни игри околу Македонија” (во прилог). Наскоро во нашата земја, со 
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специјална порака од Москва, допатува и академикот Виктор Кумањов, кој беше 
примен од македонските раководители на највисоко ниво.

Неодложното и брзо воспоставување дипломатски односи меѓу Република 
Македонија и Руската Федерација, во тие околности беше од големо значење 
за нашата земја. Затоа, македонската влада веќе на 29 септември 1992 година за 
свој официјален претставник во Москва го назначи Трипун Карапетров, кој го 
отвори и првото македонско претставништво во рускиот главен град, а во истото 
време претседателот на Републка Македонија Киро Глигоров упати лично писмо 
до рускиот претседател Борис Елцин. Писмото  во руското Министерство за 
надворешни работи, на заменик министерот Борис Колоколов му го врачија Љупчо 
Арсовски и Драган Јањатов.

Нотата за воспоставувањето на официјални дипломатски односи меѓу 
Руската Федерација и Република Македонија на македонскиот владин претставник 
во Москва, Трипун Карапетров му ја врачи рускиот заменик министер за 
надворешни работи Виталиј Чуркин на 18 август 1993 година. Свое претставништво 
во Скопје, Русија отвори на 23 септември 1993 година, а за прв  руски официјален  
претставник во Македонија е именуван Јуриј Петрович Трушин, кој својата работа 

официјално почна да ја извршува од 26 ноември 1993 година. Како резултат на сиве 
овие  активности, со вообичаената размена на дипломатски ноти на 28, односно на 
31 јануари 1994 година заемно и едновремено веќе воспоставените дипломатски 
од носи на Република Македонија и Рус ката Федерација, врз основа на со од ветната 
Виенска конвенција, ле ги  тимно и според вообичаените ди пло матски норми и  

Амбасадорот Гане Тодоровски Рускиот мбасадор Пјотр Добросердов
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меѓународни пра вила се подигнати на ниво на амба сади.
За прв вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 

Рус ката Федерација со Указ на прет седателот Глигоров од 12 мај 1994 го дина е наз
начен академик Гане То  доровски. По неколку месеци во Скопје пристигна и првиот 
амбасадор на Руската Федерација во Република Македонија Пјотр Добросердов, 
кој на 26 декември 1996 година на прет седателот Глигоров му  ги предаде своите 
акредитивни писма. Ова бе ше патот на руското признавање на Ма кедонија, мошне 
значајно и од огро мна важност за натамошната афир мација на новиот меѓународен 
статус на земјата, во тој клучен и пресвртен момент од македонската најнова историја. 
Секако, останува можноста во тој процес да имало и други субјекти што придонеле 
или се залагале тоа да се оствари, сепак клучна улога и значење во тој историски чин 
без сомнение имаа претседателот Глигоров и то гаш ното државно ра ководство на Ре
публика Македонија и  нејзината дипломатска служба. 

Драгоцен придонес за вку пниот развој на досегашните македонско
руски односи дадоа и средбите на највисоко државно ниво. Првиот македонски 
претседател Киро Гли горов, по покана на тогашниот ру ски претседател, Борис 
Елцин, офи цијално ја посети Москва прв пат на 9 мај 1995 година, по повод одр
жувањето на  големата прослава на 50 годишнината од победата над фашизмот. 

Официјална државна делегација на Република Македонија, предводена 
од претседателот на Републиката Киро Глигоров, по покана од претседателот на 
Руската Федерација Борис Елцин, престојуваше во Москва почнувајќи од 26 јануари 
1998 година, кога двајцата претседатели ја потпишаа заедничката Декларација за 
пријателство и соработка меѓу Македонија и Русија. Делегацијата, на која ѝ беше 
даден највисок протоколарен третман, оствари и корисни средби со премиерот  
Виктор Черномирдин и други официјални личности, при што се потпишани повеќе 
меѓувладини спогодби. По тој повод во Москва престојуваше и бројна делегација на 
Стопанската комора на Македонија со околу 50 стопанственици, кои со претставници 
на Руската федерална комора ги утврдуваа можностите и модалитетите за развој на 
економската и трговска соработка меѓу двете земји. Според содржината и високиот 
протоколарен третман, ова најверојатно беше една од највпечатливите државнички 
посети на претседателот Глигоров во странство. Исто така, и поранешниот македонски 
претседател Борис Трајковски, за време на својот мандат, имаше официјални и „ад 
хок” средби со претседателот на Руската Федерација Владимир Путин. За Македонија 
особено беше важна нивната средба во Киев, Украина, во времето по воената криза 
во Македонија во 2001 година. Тогаш Путин изрази целосна поддршка и  помош за 
решавање на меѓуетничката криза во нашата земја.  

Сите овие активности отворија нова страница во соработката на Македонија 
како независна држава со Русија, но отворија и пат за воспоставување  дипломатски 
односи  и со другите независни држави, кои произлегоа од некогашниот Советски 
Сојуз, како и со повеќе европски и други држави во светот.
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ОПАСНИ  ИГРИ  ОКОЛУ МАКЕДОНИЈА
(Декларација на руските писатели)

Ние живееме во време, кога судбината на цел еден народ, на цела 
земја зависи од односите кон неа на оние, кои активно учествуваат во 
создавањето на новиот светски поредок. Нас, членовите на Сојузот 
и асоцијациите на писателите на Русија, не плаши сето тоа што се 
плете и планира околу малечката Македонија, донеодамна најјужната 
југословенска република, и околу македонскиот народ, народ  со богати 
традиции и бурна историја. Нас не плаши играта околу нејзиното 
признавање, кое се доведува во зависност од промената на името 
на земјата  дејствие, досега невидено во историјата на човечката 
цивилизација.

 Македонија е дел од историјата на Балканот, дел од исто
ријата на Европа. Таа е мирољубива малечка земја, против која во 
минатото се воделе војни, која се обидуваа да ја уништат. И сега, 
кога нејзе ѝ е потребно должното признавање, таму се создава ново 
потенцијално воено жариште, и тоа токму на македонска територија.

 По распадот на Југославија, Европа заклучи дека е потребно 
да ја признае католичка Хрватска, како и повеќенационалната Босна 
и Херцеговина, независно од тоа што тоа признавање се случуваше на 
фонот на тешко крвопролевање. Невозможно е да не предизвика чудење, 
што мирната  неагресивна славјанска Македонија до денешен ден не е 
удостоена со такво внимание, а е ставена во двосмислена положба и од 
славјанска Русија и од демократска Европа.

 Заради тоа, ние ги повикуваме сите демократски сили во 
Русија и во Европа да прогласат најитно признавање на Република 
Македонија и на тој начин да ја ослободат својата совест од сите 
можни крвави последици,  до кои може да доведе секое одолговлекување 
на ова прашање.

 Ние сакаме до руската и до европската јавност да допре 
нашата увереност дека: Македонија  е основниот услов за мир и 
безбедност на Балканот и во регионот и во Европа.

                                                                    Москва, август 1992 година
                                      

(Избор од светскиот печат„Нова Македонија” 1993)
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Пишува: Константин ДОРАКОВСКИ

 
ЗА НЕКОИ ОД ПРВИТЕ ДИПЛОМАТСКИ 

ПОЧЕТОЦИ НА САМОСТОЈНА МАКЕДОНИЈА

Кадровскиот состав на РСМО по 
референдумот од 1991 год. беше постепено 
дооекипиран со кадри кои имаа работен 
однос во Сојузниот секретаријат за на
дворешни работи на СФРЈ и кои беа повикани  
во Република Македонија (РМ). Со таквата 
екипираност постепено се отпочна и со 
создавање на дипломатско  конзуларна 
мрежа, во услови кога покрај напорите за 
избегнување на про   ширувањето на воените 
судири и во РМ, се од виваа и активностите за 
меѓународно признавање на РМ како независна 
држава. Во тој правец пр вич ните дипломатски 
претставништва се сведуваа на индивидуални 
претставници и дипломатски кан це ларии за 

врски, кои ја имаа пионерската задача да ја претставуваат државата и нејзините 
интереси во одредени земји кога РМ сè уште не беше формално членка на ООН, 
а со што се создаваа  и политичкоправни  услови за официјално дипломатско 
претставување согласно меѓународното право.

Во такви услови, кога во суштина не сте легитимирани како претставници 
на држава, субјект на меѓународните односи и без членство во ООН, колегите 
дипломати од МНР, како и самиот политички врв, во тие први години од само стој
носта на РМ, најчесто во странство се појавуваа на посети, средби, контакти, раз
говори, конференции без вообичаената административнотехничка и кадровска 
под дршка од свое дипломатско претставништво и без соодветен третман од 
домашните институции.

Така нашите дипломати, па и високите  политички раководители, се појавуваа 
во државите, често збунувајќи ги странските гранични службеници со својот син 
дипломатски пасош на сè уште неприфатена држава во меѓународните односи, па 
ги пребаруваа нивните компјутерски системи во кои  немаа евидентирана др жава 
за патници кои презентираа дипломатски пасоши. Но, паралелно со ак тив ностите 
за признавање на државата, во скромни рамки почнаа да се формираат и екипираат 
и нашите први дипломатски претставништва иако сè уште без це  лосно прифатен 
дипломатски статус. Но и така, во услови на сосема слаба ма те ријалнотехничка, 
финансиска и кадровска екипираноист, се функционираше и се поддржуваа 
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напорите на нашата држава  за етаблирање во  меѓународната за ед ни ца согласно 
со меѓународното право.

*   *   *
Едно од таквите  македонски преставништава беше тоа во Тирана, Албанија, 

каде што дотогашниот советник во Амбасадата на СФРЈ, Виктор Габер, по по вле
кувањето на македонските кадри од ССНР и југословенските ДКП, остана и со 
согласност од албанската влада, го отвори преставништвото на РМ во оваа земја. 
Во втората половина на 1992 година тој имаше обврски во РМ, сaкаше да користи  и  
годишен одмор, па со оглед декa во претставништвото  немаше друг дипломатски 
службеник  бев испратен на кратко време  да го заменам. Претставништвото беше 
сместено во неговиот дотогашен стан (неговото семејство не беше постојано таму), 
во кое работеше и еден административен службеник /Николчо Николовски/, кој 
исто така  претходно беше во состав на југословенската амбасада, а како преведувач 
беше ангажиран познатиот македонски учебникар  во Албанија Никола Беровски.

Тргнавме кон Тирана со Николчо  кој го наполни багажникот на својот стар 
мерцедес со секаква храна, млеко, конзерви, вода и сл. бидејќи во тоа време по 
распадот на комунистичкиот режим Албанија доживеа целосен економски колапс и 
големи социјални немири, па и онака скромните секојдневни ресурси беа исцрпени 
и снабдувањето беше сосема отежнато и недостапно. Николче по пат ме воведуваше 
во работното секојдневие и тамошните услови за живеење, кои не гарантираа голема 
дипломатска комоција. Ја преминавме границата кај Ќафасан, која ја паметам од   
првата посета на Албанија во 1985 година, кога нашиот автобус во кој патував со 
колегите од РСМО преку Албанија за Црна Гора, по проверката на патните исправи 
во албанската гранична зграда по дваесеттина метри застана пред висока метална 
ограда  којашто го пресекуваше самиот земјен пат, а се протегаше и лево и десно 
од патот. И чекавме, возачот не знаеше што да прави, а придружникот, водичот 
што го добивме на границата, претставник на албанското МНР, го успокојуваше да 
чека. По некое време се појави војник, граничар, со пушка на рамото, се приближи 
до жичената ограда и со клуч го отклучи големиот катинар што ги држеше двете 
метални порти на оградата, ги повлече на страна и го ослободи влезот во Албанија. 
Таа порта симболично и физички ја симболизираше затвореноста на албанската 
држава од надворешниот свет.

Веднаш по преминувањето на границата се забелуваа куполите на бетонските, 
мали, големи, средни, бункери, од времето на Енвер Хоџа и по кусо време стигнавме 
во Елбасан. Николчо се паркира во една споредна улица, извлече два канистера 
од багажникот и го снема во тесните околни улички. Додека го чекав се присетив 
на епизодата од првото доаѓање во Елбасан, кога во хотелот каде застанавме за 
краток одмор, една наша колешка на келнерот му порача кока кола што меѓу нас 
предизвика општо смеење. Келнерот збунето не знаеше што да одговори, потоа ни 
донесе сокови, високи чаши со овошен сируп кој се таложеше на дното, сокови 
какви што ги паметев од скопските студентски денови, кога во чаши се сипеше 
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сируп, а потоа се додаваше сода.
Николчо се појави носејќи ги канистерите, ги стави во багажникот, а мер це

десот се исполни со горчливиот мирис на гориво. Нема гориво, ми вели, на ди пло 
матите им даваат бонови за одредена количина, но тоа не стига, па на црниот па зар 
мораме да се снаоѓаме и набавуваме гориво за нашите потреби. 

Стигнавме во Тирана. Работното се којдневие стана вообичаено, со следење 
на актуелностите, запознавање со дне вните позначајни настани и коментари во 
медиумите, кои ги подготвуваше Бе ровски, читање на службените скромни билтени 
на англиски јазик, подготвувани и дистрибуирани од албанското Министерство за 
информации, одговарање на по раки и барања од нашето МНР, издавање на визи 
и слични секојдневни во обичаени активности. Во неколку наврати, за одредени 
прашања, а и по барања од МНР, посетив некои државни албански институции. Се 
воздржував да праќам посодржајни известувања за состојбата во земјата, што е една 
од активностите на секое дипломатско прет ста вништво, не само заради непостоење 
на заштитена криптографска врска, туку и не е  добро по само така краток престој 
во државата во која се служи да се даваат оценки и анализи без да се навлезе во 
суштинските работи, а за што сепак треба време да се почувствува земјата, нејзините 
внатрешни, општествени и економски состојби, да се осознаат подобро политичките 
прилики и сл.  

Станот во кој се наоѓаше претставништвото беше на подолните спратови 
од не така голема зграда и во ткн. дипломатски кварт на Тирана, улица во која 
се влегуваше и од едниот и од другиот крај на улицата на која беа  наредени 
помали и поголеми згради на странските дипломатски мисии и згради со станови 
за дипломатите во околните улички. На приземјето од таа зграда имаше мала 
продавница на прехранбени производи со сосема скромна понуда, главно маслиново 
масло, конзерви со риба, сапуни,  земјоделски прозиводи, нешто компири, кромид 
и сл. и не овозможуваше нормално снабдување на кое сме навикнале кај нас, и 
главно ги користевме донесените прехранбени производи од Скопје.

Во неколку наврати претставништвото го посетија и Македонци кои живеат 
во Тирана. Некои од нив  во една прилика ми овозможија да патувам за Валона  за да 
присуствувам на прославата на националниот  празник на Албанија, возејќи ме со 
свое возило, не само заради тоа што  Николче беше отиден за Скопје, туку и заради 
безбедност да не се патува со јавен превоз, а не беше добро како дипломатски 
претставник да изостанам од присуството на таа прослава. Прославата на наци
о налнниот празник 28 Ноември се одржа во мала спортска сала, во присуство на 
маса народ, политичкиот врв на земјата, странските дипломатски претставници и 
верски великодостојници  од кои баш до мене седеше поглаварот на Бектешите,  
дервишкиот ред, и кој ми беше многу интересен со својата габаритна појава и 
зелената традиционална облека. Со големо воодушевување беше пречекан прет
седателот Сали Бериша и со силни аплаузи  проследено неговото обраќање. Тој 
претставуваше огромна свежина во политичкиот живот на Албанија, не са мо 
со воздигањето на Демократската партија и подгревањето на надежта во пост
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комунистичкото албанско секојдневие, туку и со својата елегантна појава, нас
мевка и  држење, сосема во спротивност со бирократските лица на комунистичкото 
минато. На приемот што потоа се одржа му пристапив на Бериша, се претставив и 
честитајќи му го националниот празник се задржав кратко во разговор.

Секако за тој краток период, исто така, немав многу можности и за по ши
роко запознавање со официјални лица од албанските институции и колегите 
од дипломатскиот кор, иако остварив неколку протоколарни контакти и средби.
Не остануваше многу време за пошироко запознавање со градот Тирана, само 
најтесниот центар за време на викендите можев да го обиколам, иако не покажав 
интерес да го посетам блискиот мавзолеј на Енвер Хоџа, но интересно ми беше 
блиското пазариште на кое се собираше народ и кое нудеше најелементарни 
домашни производи  наредени на картони послани на земја, при што се продаваа 
и разни џангурии, пластични играчки, ситни потребштини за домаќинство и сл., 
веројатно довлечкани и шверцувани од соседните земји.

Низ широкиот плоштад со Операта на една страна, споменикот на Скендербег 
во центарот и хотелот Тирана, од време на време, ќе се забележеше  некое возило на 
државните институции, најчесто од постари германски модели. Низ градот, како не 
се забелуваа минариња ниту цркви, а крајоликот на околните улички и скромноста 
на популацијата потсетуваа на видените слики од филмовите коишто ги отсликуваа 
годините по Втората светска војна. Таму времето како да беше и формално запрено.

Еднаш Беровски ме покани на вечера кај него дома да ја запознам неговата 
фамилија, па со задоволство го посетив, а тој ми ги прикажуваше учебниците, 
скрипти пишувани на машина, а кои самиот макотрпно ги подготвувал за нижите 
одделенија за класовите во Мала Преспа каде што во времето на Енвер Хоџа беше 
дозволено да се следи настава и на македонски јазик. Бргу измина мојот ангажман 
во Тирана и покрај интересниот работен и корисен престој во таа средина, ми 
остави сеќавање и непријатноста со силната забоболка која ми се јави токму на 
два дена пред заминувањето, при што не се осмелував да одам на интервенција 
во некоја од нивните институции, па го  потрошив целото шише ракија што ми 
го донесе Беровски за смирување на болките што ги трпев, ама сепак заминав за 
Скопје со бистра глава. 

*   *   *
Првата половина на 1993 год. Еден ден ѕвони телефонот во мојата мала, тесна 

канцеларија, во која има само едно старо биро, веројaтно од шеесеттите години, 
расклатена столица и машина за пишување „Олимпија“, завеса нема, а прозорецот од 
четвриот спрат гледа на паркингот од задната страна на зградата на Статистика, кон 
Собранието и Домот на армијата.

 Те вика министерот, тивко ми порачува секретарката. Ја вадам подготвената 
вратоврска од една од долните фиоки, иако на работа носам костум, но не трпам 
вратоврска, а сепак за некои вакви случаи држам една во моето биро, лабаво ја ставам. 
Кај министерот не сакам да одам без таа одлика на владин службеник, иако министерот 
Денко Малески оставаше впечаток на неформално однесување, барем во рамките  и низ  
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просториите на нашата служба, од неодамна и  министерство, со измените на Законот 
за влада, а по одлуката на РМ за осамостојување како независна држава.

Е, пак некоја ад хок задача, си помислив. Влегувам во  неговиот кабинет, една 
од двете поголеми канцеларии на спратот наспроти лифтот и скалите , свртена кон 
улицата, скромно наместена, и очекувам некоја административна задача. Ова беше 
втор пат да добијам таков повик од кај министерот. Претходно, пред повеќе од две 
недели, ме повика и вели: подгответе една нота до МНР на Унгарија, да се образложи 
состојбата со недостигот  од керозин, застојот во авиосообраќајот, тешкотиите со 
кои се соочуваме и да се побара од  нив да ни овозможат снабдување со ова гориво.

Министерот потоа малку го елаборираше тоа прашање, давајќи некои ос
нов ни елементи за нотата. Проблемот со сите видови горива веќе подолго време 
беше присутен, затвореноста на протокот од јужната граница заради ембаргото 
на Р. Гр ци ја делуваше  врз снабденоста, а со санкциите на ООН на северната 
граница, проблемите се усложнуваа. Го ислушав министерот, и во мигот се сетив на 
синоќешната реплика: „со писма не ја бидува работата“, на еден од моите јунаци, 
вметната во текот на ноќта во страницата  од романот, а што ја пишував до доцнa 
во ноќта  и возвратив:

„Со нота нема да завршиме работа, поделотворно би било да се оди во 
Будимпешта и таму  да им се предочат нашите потреби и очекувања. Тоа би имало 
поголем ефект, а во нотата нашите состојби со потребата од гориво би делувале 
бироктатски, сувопарно, па...“.

Министерот ме сослуша, се подзамисли и ми вели:
„Рационално е тоа, ајде да поразмислам, ќе се консултирам со Андов“.
И утредента ме вика и вели да се подготвам на пат и заедно со директорот 

на “Млаз” од Богданци да одам во унгарското МНР за тоа прашање. И така, по 
кусиот период на комуникација со МНР на Унгарија ја договоривме средбата и 
отпатував   во Будимпешта, и во нивното МНР пошироко ги елаборирав состојбите 
кај нас со недостигот од горива, изнесувајќи ги очекувањата за нивна поддршка и 
овозможување дотур на керозин за РМ. И да видиш, тоа испадна добро и набргу 
цистерните на „Млаз“ веќе се движеа до и од Унгарија и за извесен период се 
релаксира снабдувањето со керозин.

Се надевав дека следниот пат министерот ќе ми довери  некоја задача  од 
мојата област којашто ја покривав во Министерството, отсекот за конзуларно и 
меѓународно право. А Малески ме изненадува, велејќи ми да се подготвам утре со 
Вања Тошевски, со владиното авионче да отпатувам во Женева, ќе престојувам таму 
два три месеци, одлучено е со претседателот Глигоров да се испратат  дипломатски 
претставници во неколку центри, како лица за врска  со тамошните институции,  
и толку. Тошевски ќе ти објасни повеќе, ќе ти помогне, а другите работи ќе се 
средуваат постапно, кратко ми соопштува министерот. 

Излегувам од неговата канцеларија, а веќе ми брмчи во главата, какви ќе 
би дат моите обврски во Женева, чувствувам потреба од  посеопфатна подготовка 
за тоа, а се нема време, утре се патува, што побрзо да се направи, пасош имам, 
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ама виза немам. Амбасадорот Тошевски веќе е запознат со одењето во Женева, ми 
ве  ли да не се секирам, сè ќе се среди. Знам, тој е искусен дипломат, непосреден 
со  го  ворник, во тек е со многу активности на високите македонски раководители 
око лу водењето на надворешната политика и Конференцијата во Женева, па ја ола
бавувам неизвесноста. Ми навираат многу прашалници околу таа мисија,  треба 
не која најава, се сетив, некоја акредитација во таа држава или во ООН, ако веќе се 
офи цијализира некој претставнички статус, а каква кога РМ сè уште е непризната во 
меѓународни рамки како суверена држава. Ама се потпирам на вербата дека веќе се 
договорени некои работи во владините активности спрема странство и  во рамките 
на Конференцијата за Југославија, па мое е да се вклучам и да ги из вршувам оние 
задачи што ми се доверуваат.

Се навлегуваше во втората година од септемвриската референдумска 
од лука за независност на Републиката, државата се бореше за своето ме ѓу
народно признавање, од тие причини се правеа зачетоци за оформување на своја 
дипломатско  конзуларна мрежа, па испраќањето на претставници во некои 
држави, како лица за контакт /Liaison Officers/ ги означуваше првите чекори кон 
дипломатското претставување на државата во странство, а РМ не располагаше со 
своја ДКП мрежа, а навираа активности, посети, конференции, преговарања.

Утредента на аеродромот крај малото службено авионче, покрај амбасадорот 
Тошевски се појавува и министерот за внатрешни работи Љубомир Фрчкоски, 
кој доаѓа со нас. Ние неколкумина стигнавме со возилата директно до владиното 
авионче, нема безбедносна, пасошка контола, нема ВИП салон, туку со возилата 
до авиончето. Малку ми е чудно тоа, зарем не треба минималните стандарди да се 
исполнуваат при напуштање на земјата. Ама кога стигнавме во Женева, нè пречека 
друга слика. Дали тука Балканот се судрува со Европа? 

Авиончето мало, тесно, со околу десеттина седишта и не ми дава некоја 
си  гурност  во споредба со големите прекуокеански авиони со кои дотогаш имав 
прилика во повеќе наврати да летам, ама тоа како перце се залета на пистата  и 
набргу по повеќе од два часа се спуштаме на аеродромот во Женева. Е, таму 
настанува објаснување со службените лица; од каде сте, чии се овие пасоши, 
зошто немате визи и слично. Тошевски им објаснува на граничните службеници 
дека делегација од РМ доаѓа на средби и разговори со официјални лица во рамките 
на Конференцијата за поранешна Југославија, па по неколку нивни телефонски 
консултации со нивните органи  ги добиваме потребните  печати во пасошите и 
по кусо време се сместуваме во хотел. Хотелот скромен, но на убава локација, во 
близина на езерото во кое некаде при средината, високиот езерски водоскок ја 
обележува глетката. 

Низ штурите разговори со амбасадорот Тошевски почнуваат да ми се поја
снуваат некои работи во врска со  престојот во Женева, ама имав чувство дека и тој  
како да не е  упатен целосно со замислата за мојот ангажман во Женева, како да 
смета оти јас веќе сум запознат со предвидениот  престој, а јас очекувам тој да ми 
доразјасни некои работи, до толку повеќе што во мојот работен ангажман во МНР не 
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работев на материјата поврзана со Конференцијата во Женева, па многу нејаснотии 
ми се врткаа во главата. Нејсе, сè ќе си дојде на свое место, си мислам. 

Утредента одиме сите во зградата  на ООН, Тошевски е како во своја куќа, се 
поздравува со некои познаници, ни ја појаснува функционалноста на зградите и 
во една сала започнува состанок на кој се  присутни и претставници на Партијата 
за демократски просперотет (ПДП). И си мислам, што е ова, зарем не можат дома 
кај нас нашите меѓу себе да разговараат, па се договарааат со посредници. Ама 
конфликтите веќе зедоа замав, па тука веќе се вмешала меѓународната заедница  
со цел да се помогне  да се разрешуваат конфликтните прашања со распадот на 
по ранешната СФРЈ. Потоа одиме на друг состанок,  јас се прашувам со кого сега 
ќе се разговара бидејќи не се осмелувам многу да го распрашувам Тошевски, а 
по нај малку Фрчкоски. Разговорот е со Дејвид Овен, појава на типичен елегантен 
англиски благородник, копретседавач на Конференцијата. Фрчкоски не заоста
нува, ја крева густата коса која му паѓа на челото и со леснотија убедливо говори на 
англиски и ги изложува македонските гледишта. 

Попладнето во  малата хотелска соба ги средувам белешките и впечатоците 
од состаноците, размислувам за барање соодветно подолгорочно сместување, за 
по требата од обновување на моето скромно знаење на францускиот јазик. Не мам 
проблем со англискиот јазик, па ако е потребно и со шпанскиот, кој сосема при 
стојно го владеев, како остаток од  посетувањето на курсевите и положените ис
пити во ССНР, но во секојдневието во Женева ќе морам да профункционирам  и 
со францускиот јазик. Ја чувствувам потребата за пошироко запознавање со ак ту
елностите и нашите заложби во рамките на Конференцијата за Југославија, ќе морам 
да добијам материјали од Министерството и веќе правам список за натамошните 
чекори за посоодветно профункционирање со идните обврски.

Вечерта одиме на вечера во елегантен кинески ресторан, среден по истиот 
терк како слични низ светот и се присетувам на една анегдотска ситуација од мојот 
дамнешен  ангажман во Чикаго. Седам на маса во еден од кинеските ресторани во 
центарот на градот, со колегите од конзуларниот кор, нè послужуваат сo не кол ку 
видови јадења, на средината помала тркалезна масичка на која исто така наредени 
повеќе врсти мирудии. Разговарам со колегите лево и десно од мене, се послужувам 
со густа супа што ни ја служат во мали порцелански шољи без рачка, ми недостасува 
некој шмек, па го прашувам келнерот, кои од мирудиите би одговаралe на супата, 
нешто киселко, лутко. Ми покажува и ме предупредува дека е доста луто. Си велам, 
луто, па полуто од буковска лута пиперка здравје. Он на мене! Ставам со лажичка 
малку во супата сркнувам полека и како да ме стресе струја, се згрчив, огнот ми 
лази по целото тело, ја стегам вилицата, со очите веќе не ја распознавам масата, 
а огнот сака да избие низ  грлото. Е, ако сега се раскашлам отиде целата супа врз 
колегите и масата. Земам од шарените крпчиња на масата, ја притискам на устата, 
не гледам ни маса, ни луѓе, главата долу, скоро под маса, и траам, траам, во надеж 
дека ќе вдишам воздух. Истраав некако, си дојдов на себе си, не направив гаф, ама 
вечерта испив неколку литри вода.
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Поаѓајќи од тоа искуство  вечерта не ми текна да пробам некое од вкусните 
јадења за кои се сомневав дека можеби се лути, бидејќи во кинеската храна лутото 
е лутооо! Владимир Ралев, успешен деловен човек од нашите краишта, со развиен 
бизнис во повеќе земји, заљубеник во татковината, зборува интересно, се при сетува 
за неправдите нанесени на неговата фамилија во повоените години. Се  вра ќаме во 
хотел, а Тошевски ми вели дека утре се враќаат  и дека министерот Малески му 
порачал и јас да си дојдам во Скопје.

Така по три дена во Женева летам повторно со малото лекокрилно авионче 
на вла дата назад и наредниот ден ја продолжувам својата секојдневна активност 
во мојата канцеларија во очекување на известување од министерот за натамошниот 
мој ангажман. Поминуваат десетина дена, од министерот ни глас. Некаде е на 
пат, а нема од кој друг да барам некое објаснување што понатаму. Ја сретнувам 
во ходникот Билјана, колешка од ССНР, со која заедно ги посетувавме курсевите 
по шпански јазик, а која ја познавам и од гимназиските денови во Битола. Таа 
ми нафрлува дека ќе патува за Женева како Liaison Officer во ООН, вели дека е 
задоволна што по враќањето од Белград по подолго време без конкретен ангажман 
во МНР, како и  другите „сиповци“, сега ѝ се отвора можност за ангажман и тоа 
веднаш во странство. Ѝ честитам, ама  не ја спомнувам мојата куса мисија.

Ме викна министерот Малески и ми објаснува дека жали што ме повикал 
назад, вели дека Андов ставил забелешка дека има  потреба да бидам тука, мојот 
претпоставен, помошникот министер, реагирал дека нема доволно луѓе за работа 
а интензитетот секој ден се зголемува, па одлучил да ангажира за Женева некој 
од колегите, од нераспоредените „сиповци“, а дека ќе има други прилики за мој 
ангажман во странство. Дали беше така или не, или се јавил ривалитетот кај некој од 
колегите, па и да проработила кујната со оглед на интересот што побрзо да се најде 
и добие  некое ДКП на РМ во странство,  но и не ми беше важно, ниту ми беше криво 
за пропуштената шанса, бидејќи некако и не ми беше некој приоритет службување 
во Европа, погледите ми беа подалеку, во подалечните светски дестинации.

По некој ден читам во неделникот „Пулс“ за активностите на надворешно
политички план и за упатувањето на првите претставници на МНР  во неколку 
светски центри и моето име како претставник во Женева, колегата Димитар 
во Њујорк и Петре во Париз. Си велам, нејсе, доаѓаат и други професионални 
предизвици...
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Многу ја ценам можноста да се 
обратам во форма на авторски текст до 
ценетите читатели на „Дипломатски 
Летопис“, како прв акредитиран 
амбасадор на странска држава. Во мојот 
прилог би сакал да опфатам три теми 
кои на еден основен начин ја формираат 
работата на историски првото словачко 
претседателство со Советот на Европска 
унија. Прва тема е ретроспективниот 
поглед на референдумот во Обединетото 
Кралство, како втора тема се резултатите и 
последиците на самитот на лидери ЕУ27 во 
Братислава, а како трета тема е состојбата 
на спроведувањето на програмските 

приоритети на словачкото претседателство.
Приоритети на нашето претседателство се дефинирани околу трите водечки 

принципи – концентрација врз граѓаните, опипливи резултати и надминување на 
фрагментацијата во рамките на ЕУ. Сето ова во услови на несигурности со кои 
Унијата беше изложена на почетокот  на нашето претседателство. Првенствено ја 
имам на ум миграциската криза, безбедносните предизвици и пред сè резултатот од 
референдумот во Обединетото Кралство. И покрај тоа што денес сме во поинаква 
ситуација отколку во јуни годинава, неизвесноста е постојана.  

Одлуката за Брегзит е момент без преседан во историјата на европската 
интеграција. Од 23ти јуни оваа година, знаеме, дека ќе ја загубиме третата најго
лема земјачленка. Ова е реалноста со која мора да се помириме. Резултатот од 
референдумот беше шок за кој никој не беше подготвен, вклучувајќи ги под др
жувачите на Брегзит. Одлуката на британските гласачи не го одразува само развојот 
на тамошната политичка сцена, туку истовремено стана „аларм“ за целата ЕУ и 
предизвика прашање  зошто нашите граѓани ја губат довербата во Унијата. После 
референдумот, лидерите на ЕУ27 одлучија за потреба од политичка рефлексија, 
која започна на Самитот во Братислава на 16 септември годинава. Потсетувам дека 

Ексклузивно за Дипломатски летопис
Пишува: Мартин Безак

Амбасадор на  Словачка во  Република Македонија
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НА СЛОВАЧКА СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
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тоа беше првиот самит на ЕУ надвор од Брисел од 2009 година, што дополнително 
му ја зголеми важноста. Словачкото претседателство се здоби со уверување дека 
во периодот на рефлексијата не треба да биде во центарот на дискусијата дали 
нам ни е потребно повеќе или помалку Европа, ниту пак дали е потребно да се 
менува Лисабонскиот договор и да се разгледува поделбата на компетенциите 
помеѓу Брисел и земјитечленки. Рефлексијата треба да се насочи на тоа, како да се 
подобри работата на Унијата за таа да успее да им обезбеди на граѓаните опипливи 
резултати во тие области, во кои тоа се очекува од институциите на Унијата.

Самитот во Братислава за лидерите на ЕУ27 беше единствена прилика за 
отворена политичка дискусија која беше повеќе од потребна, бидејќи стандардните 
седници на Европскиот совет вообичаено не даваат доволно простор за одлуки 
од значаен стратегиски карактер. Самитот во Братислава имаше две цели – да ја 
дијагностицира моменталната ситуација во Унијата и да се одлучи за конкретни 
области каде Унијата има потреба да дејствува со приоритет. Се разбира дека 
амбицијата на самитот не беше веднаш да се договори идниот облик на Унијата, 
бидејќи за тоа е потребно претходно да бидат решени основни отворени прашања, 
но, за тоа е потребно време. Но, на самитот беше одобрена Братиславската 
декларација и Акционен план кои ја рефлектираат атмосферата на единството на 
ЕУ27 и  решителноста Унијата да стане поуспешна, подобро да им служи и подобро 
да комуницира со своите граѓани. Од политичка гледна точка имаше еден посебно 
важен момент – за прв пат претседател на Европска комисија доби целосна поддршка 
од страна на шефовите на земјите членки во врска со презентираниот Извештај за 
состојбата на Унијата. Акциониот план кој беше усвоен на самитот, содржи список 
на конкретни мерки во три главни области: (1) миграција и заштита на надворешните 
граници, (2) внатрешна и надворешна безбедност и (3) економски и социјален развој, 
вклучувајќи ја младината. Братиславскиот процес на внатрешна рефлексија на ЕУ 
треба да кулминира на Самитот на ЕУ во Рим во март 2018 по повод 60тата годишнина 
од создавањето на Европската економска заедница, претходник на денешната Унија. 
Токму во март идната година, Обединетото Кралство треба официјално да побара да 
се активира член 50 од Лисабонскиот договор, со кој ќе започне процесот на Брегзит.

Рефлексијата ја гледаме како процес во кој словачкото претседателство со 
Советот на ЕУ сака максимално да придонесе. Како претседателство имаме веќе и 
конкретни резултати – на сила стапила одлуката за создавање на Европска гранична 
и крајбрежна стража, во Европскиот парламент беше ратификувана тн. Париска 
спогодба за климата, беше потпишан Сеопфатниот економски и трговски договор 
(ЦЕТА) меѓу ЕУ и Канада...

Кога зборуваме за словачкото претседателство, би сакал да напомнам дека 
дефиниравме четири приоритетни области: (1) Економски силна Европа, (2) Модерен 
заеднички пазар, (3) Одржлива миграциска и азилантска политика и (4)  Глобално 
ангажирана Европа, каде што спаѓа и кредибилната политика на проширување на 
ЕУ. За потребите на текстот ќе застанам кај миграциската политика и политиката 
на проширување.
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Целта на словачкото претседателство е да придонесе миграциската политика 
на ЕУ да стане одржлива. Во споредба со минатата година, ситуацијата во овој поглед 
е подобрена благодарејќи на мултидимензионалниот пристап. Договорот меѓу ЕУ и 
Турција придонесе за значително намалување на бројот на нелегални преминувања 
од Турција во Грција. За жал, централниот Медитеран е постојано изложен на голем 
прилив на мигранти. Италија, Грција и Бугарија се постојано под притисок, а тоа нè 
вознемирува. Токму заради тоа е важно зајакнување на заштитата на надворешните 
граници на ЕУ. Операционализацијата на Европската гранична и крајбрежна 
стража (надлежно и персонално зајакната и трансформирана агенција Фронтекс) 
е видлив резултат на заедничкиот труд на бриселските институции и земјите
членки. Приоритет на нашето претседателство е  постигнување на полн капацитет 
и брза реакција на Европската гранична и крајбрежна стража. Кога зборуваме 
за границите, тогаш Шенген претставува една од најважните придобивки на ЕУ. 
Доколку сакаме да ја обновиме функцијата на Шенген во првобитниот режим, 
потребно е да го подобриме менаџментот на надворешните граници, вклучувајќи 
ја поголемата ефективност на контролните механизми, онака како што Словачка 
ова го реализира успешно на 98 км долгиот дел од својата Шенген граница со 
Украина. Токму овде се вклопува и објавеното воведување на Европскиот патнички 
информативен и авторизациски систем (ЕТИАС) што не е прифатено со одобрување 
кај нашите партнери од западен Балкан, бидејќи системот го перцепираат преку 
призмата на загрозување од придобивките на визната либерализација. Потребно 
е да се зајакнат и партнерствата со земјите на потекло и/или транзит на мигранти 
(особено кога се работи за земјите од Африка), со цел да се елиминираат причините 
за миграција, а исто така да се направи поефикасна политиката на Унијата за 
реадмисија и враќање. Исто така е потребно да се реформира Заедничкиот европски 
систем за азил и да се надминат разликите во мислењата помеѓу земјите членки 
во однос на реформите на т.н. Даблински договор кој наложува одговорност во 
постапките за азил, на таа земјачленка, на чија територија се случил првиот влез 
на азилант на територија на ЕУ. 

Овде би сакал да дадам коментар и за системот на тн. задолжителни квоти 
за прераспределба на подносители за азил помеѓу земјитечленки. Наведената 
мерка од страна на Европската комисија може да ја опишеме како неуспешна, во 
пракса тешко изводлива, а всушност, со развојот надмината, бидејќи од вкупно 160 
илјади мигранти во првите 12 месеци се распределени само помалку од 5.000 лица. 
Словачка, заедно со земјите од Вишеградската група се залага за тн. ефективна 
солидарност, така што секоја земја членка треба да даде мислење, како може 
најдобро, земајќи ги во предвид националните социокултурни и други специфики, 
да придонесе за одржување на политиката за миграција и азил на Унијата. На 
пример, Словачка одлучи да оди по пат на испраќање полицајци за заеднички 
патроли за заштита на државните граници и борба против криумчарење на луѓе 
на таканаречената балканска миграциска рута (годинава на пример на јужната 
граница на вашата држава беа испратени вкупно 125 полицајци во пет ротации, 
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а на северната уште 15 полицајци), земавме обврска да овозможиме 550 владини 
стипендии за бегалци за студии на словачките универзитети и сл.

Посебно внимание посветуваме на политиката на проширување, каде што во 
текот на нашето претседателство со Советот на ЕУ засега успеавме да отвориме 
две важни поглавја (бр. 23 и 24) за предпристапните преговори со Србија и да ги 
примиме заклучоците на Советот со повик од страна на Комисијата, да изготви 
мислење за апликацијата на Босна и Херцеговина за членка на Унијата. На нашите 
пријатели во Скопје и во текот на претседателството им нудиме наше уникатно 
knowhow – успешна приказна на трансформација на Словачка од „последната црна 
дупка на политичката мапа на Европа“, како што беше класифицирана мојата земја 
од страна на поранешната министерка за надворешни работи на САД М. Олбрајт 
од пред 20 години, во зрела демократија и модерна економија, која денес е дел од 
НАТО, ОЕЦД и најтесното јадро на европската интеграција (Шенген, Еврозоната...).

Во овој момент изразувам надеж дека предвремените парламентарни избори 
во вашата земја, по две одложувања, конечно ќе се одржат на 11 декември и ќе 
бидат слободни, фер и инклузивни, а со тоа и кредибилни од аспект на домашните 
политички актери и меѓународната заедница. Само во овој случај може да зборуваме 
за прв чекор за враќање кон бриселската траекторија. Верувам дека со заеднички 
труд во Скопје, Брисел и во други главни градови ќе успееме да ја обновиме 
пристапната динамика која беше одраз на кредибилитетот на вашиот реформски 
курс во првата фаза на процесот за стабилизација и асоцијација. Помогнете ни да 
ви помогнеме!

 Скопје, 11 ноември 2016

(Забелешка: Насловот е од редакцијата; текстот на Н.Е. амбасадорот Безак се објавува во интегрална форма)
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Економската дипломатија претставува 
еден од најзначајните современи методи им
пле ментирани во работата на модерната ди
пло матија, што како процес започна во вто
рата половина од дваесеттиот век. Нејзината 
примена предизвика мошне важни промени во 
формирањето на новата структура на делување 
на модерната дипломатија, затворајќи го јазот 
на дотогашната поделеност меѓу  политичките и 
економските активности на амбасадите од една, 
и економските претставништва и конзулати, 
од друга страна. Како метод во работата на со
вре мената дипломатија, економската ди пло
матија1 преставува природен процес на со чен 
кон задоволување на сè поизразените потреби 

на државите, предизвикани од техничко – технолошкиот развој на индустриското 
производство, сообраќајното поврзување на човештвото, а особено на потребата 
за изнаоѓање на нови пазари и унапредување на националните економии. Со 
својата активност, економската дипломатија претставува непосреден чинител во 
спроведувањето на надворешната економска политика на државите на билатерален 
и мултилатерален план, ставајќи ги постигнатите резултати во директна корелација 
со нивниот севкупен општествено  стопански развој. 

Економската дипломатија се заснова на неколку генерални постулати врз 
чијашто основа се изведени бројни дефиниции, а тие се: договорното уредување 
на економската соработка меѓу државите, регулирање на условите на светските 

1 Бидејќи економската дипломатија има јасна историскоразвојна димензија, треба да се констатира 
дека самиот термин е со релативно понов датум, а корените ги влече од францускиот јазик la diplomatie 
economique. Терминот мошне брзо бил прифатен од страна на руската дипломатија под точен назив 
„Экономическая дипломатия“. Од друга страна, имаме и англосаксонска варијанта, кои ги користат 
термините трговска дипломатија (trade diplomacy), комерцијална дипломатија (commercial diplomacy), 
но во последно време и кај нив може да се забележи сè поширока застапеност на терминот економска 
дипломатија. Се разбира дека во зависност од првиот збор (економска/трговска) постојат и одредени 
разлики во дефинирањето на самиот поим. Трговската дипломатија става акцент на унапредување 
на трговијата, додека економската дипломатија преставува поширок поим што се однесува на сите 
економски аспекти. Miletić, Dejan, Ekonomska diplomatija: Pozicioniranje u vreme globalizacije. стр. 4
www.gmbusiness.biz/index.php/arhiva/2130/gm_24/3321.html

Пишува: Д-р Данчо МАРКОВСКИ
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берзи, создавање на договорни односи во билатералната и мултилатералната 
соработка, креирање на поволни услови за настап на домашните компании во 
странство, обезбедување заштита на домашниот пазар, поттикнување на странски 
инвестиции, активно учество во меѓународните и регионални организации и 
финансиски институции и др.  

Процес на создавање 

Кога говориме за економската дипломатија во Република Македонија, таа 
генерално се карактеризира како сѐ уште недоволно развиена, без издржана 
стратегија, со нејасна субординација помеѓу надлежните органи и институции, и 
несоодветна кадровска политика за нејзино практично спроведување. 

Гледано од временска дистанца на изминати две децении, заложбите за по
ак тивно вклучување на економските активности во работата на македонското Ми
нистерство за надворешни работи (МНР) и дипломатско – конзуларните претстав
ниш тва (ДКП) во странство, станаа актуелни при крајот на 90те години.2 Ова 
донекаде е можеби и разбирливо, доколку се има предвид фактот што првите ДКП 
започнаа да се отвораат во текот на 1993 година. Притоа, нивната основна улога беше 
спроведување на надворешнополитичките заложби на ново настанатата др жава во 
меѓународната заедница. Од друга страна, надворешните, економски односи пред 
стекнатата независност беа во надлежност на тогашниот Републички секретаријат 
за економски односи со странство3,  кој престана да постои во 1988 година, односно 
дел од неговите организациони единици, заедно со вработените службеници, беа 
приклучени кон Републичкиот секретаријат за односи со странство.   

Слабата економска состојба4 и општата клима во стопанството ја налагаше 
потребата за преземање на одредени мерки со коишто се настојуваше да се 
иницира поактивна улога на МНР и неговата дипломатска мрежа во странство. 
За таа цел во основните документи за систематизација беа правени обиди за 
фор мирање на посебна организациона единица, надлежна за активностите од 
економската дипломатија, како и напори за одредување на државен службеник 
во рамките на одделенијата – секторите за политичка билатерала, кој ќе биде 
одговорен за овој делокруг од работата, но без некој поголем успех. Отсуството 
на континуитет во решавањето на овие прашања се огледаше и во честите измени 
на систематизациите и организационата поставеност, кои по некакво правило се 

2 Во периодот пред осамостојувањето, најголем дел од трговската размена со странство се спроведуваше 
преку Сојузниот секретаријат за економски односи, Сојузната стопанска комора со нејзините 
претставништва во светот, големите државни компании, сојузните трговски претставништва и др.
3 Одлука за престанување со работа на определени републички органи на управата и за почнување со 
работа на новооснованите републички органи, Сл. весник на Социјалистичка Република Македонија 
бр. 3/1972.
4 Economy: Macedonia has seen steady economic growth since independence, but remains one of Europe’s 
poorest countries with high unemployment. http://www.bbc.co.uk/news/worldeurope17550407.влез 
27.01.2014.
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менуваа со секое доаѓање на нов министер. Поедноставно кажано, прашањето на 
економската дипломатија не го доби потребното место во работата на МНР, ниту 
пак, на ниво на државата  беше воспоставен единствен модел за спроведување на 
економската дипломатија.

Со донесувањето на Законот за надворешни работи (ЗНР)5, меѓу другите 
функции беше опфатена и обврската за економско делување. Во делот IV, што се 
однесува на надлежностите на ДКП во странство, во членовите 26 ал. 6 и 28 ст. 1 
т.2 е наведено: „Амбасадата и Канцеларијата за врски ја развиваат својата работа 
на политичко, економско, безбедносно, културно, научнотехничко, информативно 
и друго поле, односно, Конзуларното претставништво ги поттикнува и развива 
односите меѓу Република Македонија и конзуларното подрачје на државата на 
приемот во областа на економијата, културата, науката и образованието“. Овие 
одредби беа проширени со Законот за изменување и дополнување на ЗНР6, со 
членот 4 кој гласи: По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат:

  „ја следат тековната економска политика на државата на приемот и редовно 
го информираат Министерството кое информациите ги проследува до надлежните 
институции во Република Македонија;

 ја промовираат на економски план Република Македонија во државата 
на приемот и ги презентираат можностите и предностите за инвестирање, во 
координација и соработка со економските промотори од Република Македонија 
лоцирани во државата на приемот, со Агенцијата за странски инвестиции на 
Република Македонија и со министрите задолжени за странски инвестиции.”  

Во функција на напорите за привлекување на странски инвестиции, како и 
соодветно сервисирање на потенцијалните странски инвеститори, македонската 
Влада во текот на 2003 год., поднесе иницијатива за донесување на Закон за 
Агенција за странски инвестиции на Република Македонија, којшто беше усвоен 
од страна на македонското Собрание7. Важно за одбележување е дека споменатата 
Агенција, согласно одредбите, делуваше самостојно во својата работа (чл.3 ст.2), со 
можност да има организациони делови во странство, кои немаат својство на правни 
лица. Тоа значеше дека не се предвидуваше отворање на  економски или друг вид 
претставништва што би се занимавале со економско  трговско претставување на 
земјата во странство, нешто што вообичаено се среќава во практиката на државите.

Во Законот никаде не се споменува соработка со МНР или ДКП, што несомнено 
укажува на непостоењето на некоја позначајна координација меѓу државните 
органи.8 Во текот на 2005 год. за прв пат беше лансирана идејата за упатување на 
економски промотори во странство, но во отсуство на организираност, нерешени 

5 Сл. весник на РМ, бр. 46/2006 год.
6 Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи, Сл. весник на РМ, бр. 107 од 
29.08.2008 год.
7 Службен весник на РМ бр. 37/2004 год.
8 Ова во никој случај не подразбира дека тогашните дипломатски претставници воопшто не се 
ангажираа на прашањата од економската сфера, но отсуствуваше потребното ниво на организиран 
пристап на надлежните органи.
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статусни прашања на промоторите, непостоење на сериозна поврзаност и соработка 
меѓу Агенцијата и МНР, овој проект доживеа неуспех. 

Раководена од потребата за поттикнување на економскиот растеж и развој 
на македонската економија, македонската Влада во 2010 година донесе Закон за 
основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија (АСИПИРМ)9, со што дотогашната Агенцијата за странски инвестиции 
продолжи да работи под ново име и со нови ингеренции.10  

Не навлегувајќи во анализа на генеричките одредби од Законот, односно 
држејќи се до делот на економската дипломатија практикувана од страна на 
МНР, потребно е да се истакне дека и во ова законско решение не е содржан 
модус операнди систем на соработка, односно јасно одредено функционирање 
на соработката помеѓу МНР – ДКП и Агенцијата, на која, со Законот ѝ е дадена 
самостојност во работата.11 Тоа, на одреден начин, пледира дека оваа институција 
е носечки орган во остварувањето на економската дипломатија. Во оваа насока 
говори и членот 4 ст. 2412, каде што единствено се говори за обезбедување на 
размена на информации меѓу ДКП и деловните субјекти, што е тешко одржливо 
ако се имаат предвид улогата и надлежностите на Министерството за економија и 
стопанските комори.

Соочени со проблеми од статусна и друг вид природа, на предлог на Владата 
беа донесени измени на Законот13, во делот што се однесуваше на економските 
промотори. Во членот 12а ст. 3 се уредува следното: „Економските промотори не се 
државни службеници и во однос на нивните права, должности и одговорности од 
работен однос се применува Законот за работните односи и Законот за надворешни 
работи“, со што е направен напор за нивно институционално „вдомување“.14

Позитивен исчекор е направен и со Спогодбата за заедничка соработка меѓу 
МНР и Агенцијата15, со која делумно се утврдени односите на заедничката соработка 
во делот што се однесува на односот шеф на ДКП – економски промотор, односно 
почитувањето на внатрешните акти на МНР.  

Од друга страна, со владината политика, во изминатите неколку години 
МНР беше посебно апострофирано како орган задолжен за спроведување на 
9 Указ за прогласување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на република Македонија, бр. Број 07 1827/1 од 22 април  2010 година.
10 Член 16 Преодни и завршни одредби од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија
11 Член 3 ст. 2 од Законот, кој гласи „Агенцијата е самостојна во својата работа“.
12 Член 4 ст. 24 од Законот, „обезбедување размена на информации меѓу амбасадите, дипломатско
конзуларните претставништва на Република Македонија и деловни субјекти, за испитување на 
пазарот и законодавството“.
13 Закон за дополнување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија, Сл. весник на Р.Македонија бр. 36/2011 год.
14 Државниот завод за ревизија во извештаите за 2008 и 2013 година, меѓу другото, укажува и на 
потребата од натамошно организационо и кадровско исполнување на законските обврски од страна 
на Агенцијата. 
http://www.dzr.gov.mk/Uploads/13_Agencija_stranski_investicii_izvoz_FOLOWUP_KOMPLET.pdf
15 Заклучок на Владата на Република Македонија бр. 418238/1 од 19.11.2013 год.
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конкретни активности поврзани со економската дипломатија, особено преку 
неговата дипломатска мрежа, што секако претставува позитивен чекор. Притоа, 
амбасадорите и генералните конзули посебно беа повикани како (единствени) 
носители на економските активности на поедините ДКП, од кои генерално зави си 
и нивната оценка за (не)успешно извршување на нивната дипломатска мисија. За 
таа цел во МНР се донесени и интерни акти со мерила и критериуми за ева лу ација 
на постигнатите резултати од дадените задачи и работни обврски од економската 
сфе ра, што исто така треба да се поима позитивно, но со забелешка дека не се вос
по ставени такви мерила за останатиот дипломатско – конзуларен кадар. Еко ном
ските задачи, според интерните акти за оценување на шефовите на ДКП, се на прво 
место, во однос на дипломатските функции содржани во Виенската кон венција за 
дипломатски односи. 

Детектирани проблеми

И тука доаѓаме до еден цел сет на спротивставености и недоречености, коишто 
ги оневозможуваат заложбите на Владата и Министерството за воспоставување 
на ефикасна економска дипломатија, а со чие надминување во голема мера би се 
подобриле перформансите во овој сегмент на македонската дипломатија. А тоа се:

 Како прво, се наметнува дилемата, кој од постојните пет модели16  на 
економска дипломатија, во практиката на државите е применет во нашата 
Република, а според кои се одредуваат клучните разлики во организацијата и 
координацијата во државата, односно кое тело ја презема водечката улога. 

Во случајот на Република Македонија не може да се зборува за  конкретен 
мо дел. Сегашната состојба упатува на заклучок дека има елементи од Делумно 
уни фициран модел17  и од Моделот на натпреварување18. Овој заклучок се 
на метнува од постоечките документи (одлуките на Владата, ЗНР, Законот за 
Агенцијата и Спогодбата за соработка меѓу МНР и Агенцијата) од кои може 
да се исчитаат надлежностите на двата органа, но не и субординацијата во 

16 Унифициран модел, Делумно унифициран модел, Модел на трета агенција, Моделот на 
натпреварување и Моделот на препуштање,  Rana, K. S., 2000. Inside Diplomacy. New Delhi: Manas.
Стр.2122 http://www.academia.edu/1929920/Economic_Diplomacy
17 Rana, K. S., 2000. Inside Diplomacy. New Delhi: Manas. Делумно унифициран модел, којшто подразбира 
модел во кој министерството за надворешни работи и министерството за економија или за трговија 
заедно воспоставуваат посебен оддел кој се занимава со трговија и инвестиции и делува во склоп 
на дипломатското претставништво. Таков модел применува Обединетото кралство Тајланд. Наместо 
вообичаените амбасадори, кои управувале со дипломатското персонал од министерството за 
надворешни работи во странство, Тајланд вовел така наречени директориамбасадори, кои управуваат 
со дипломатскиот персонал на министерството за надворешни работи, но и со сите државни тела 
(другите министерства и агенции) во државата на приемот.
18 Ibid., Моделот на натпреварување, е модел во кој задачите на министерството за надворешни работи 
и другите министерства се преклопуваат, без јасна поделба на задачите, и тоа не само на оние кои се 
однесуваат на надворешната трговија и инвестициите, туку и на оние што се поврзани со учеството на 
состаноците на меѓународните организации.
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спроведувањето на економската дипломатија.19 Практично станува збор за исти – 
преклопени задачи, што амбасадорите и промоторите ги имаат, што може лесно 
да се види во наброените должности во Стратешкиот план на МНР за 2013 – 2015 
година20, во делот за економските активности, и Агенцијата21, согласно Законот за 
нејзиното основање. Иста е состојбата и во делот на одговорноста во вршењето 
на задачите. Шефот на ДКП одговара пред ресорниот министер, а промоторот 
пред директорот на Агенцијата. Кон ова треба да се додаде дека Министерството 
за економија, како централен орган за економскиот сектор во државата22, не е 
поставено на потребното ниво во системот на координирање на активностите на 
ДКП и економските промотори. Таа улога е насочена кон кабинетите на заменик 
претседателот на Владата задолжен за економски прашања и тројцата министри 
задолжени за привлекување на странски инвестиции, кои и самите, според 
делокругот на активностите, се непосредни „оперативци на терен“. 

 Второ, организационата поставеност на МНР23 во однос на економската 
дипломатија, во овој момент, е претставена со Директорат за економска дипломатија 
во чиј состав се два сектора. Сектор за билатерални економски односи и следење 
на економските активности на ДКП, составен од три одделенија: за билатерални 
економски односи со европски држави; за билатерални економски односи со 
воневропски држави; и за следење на активностите на ДКП. Во надлежност на 
вториот сектор се мултилатералните економски односи, распоредени во три 
одделенија: за економски организации во системот на ОН; за Светската трговска 
организација и други мултилатерални организации; и хуманитарна и развојна 
помош и специјализирани агенции. Од кадровски аспект, пополнетоста на 
Директоратот е со околу 20 државни службеници, од кои половината (помалку 
од 10) се распоредени во Секторот за економска билатерала, што го отвора 
прашањето за степенот на оперативно – аналитичко – квалитетно исполнување 
на работните задачи и задоволување на барањата на ДКП24, особено ако се имаат 
предвид определбите за нагласена активност на економската дипломатија, што 
е составен дел на стратешките цели на МНР. Кога кон ова ќе се додаде и фактот 
дека од вкупниот број вработени, само 60% се со соодветно високо образование од 
економските науки, несомнено се добива целосно негативна слика.

Доколку пак се поаѓа од претпоставката дека недоволниот број на државни 
службеници од овој профил во централата, се надополнува со ангажирањето на 
19  Во случајот на Македонија, на Министерството за економија како централен орган не му се дадени 
конкретни прерогативи – вклучување во економската дипломатија, иако во неговата организациона 
структура постојат единици.
20 http://www.mfa.gov.mk/sites/default/files/Dokumenti/Strateshkiplan20132015.pdf.
21 Закон за дополнување на Законот за основање на агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија, Сл. весник на Р.Македонија бр. 36/2011 год.
22 http://www.economy.gov.mk/ministerstvo/misija_vizija_prioriteti_na_me/3739.html, влез 09.01.2014
Приоритети и обврски на Министерството за економија. 
23  http://www.mfa.gov.mk/sites/default/files/Dokumenti/Strateshkiplan20132015.pdf.
24 За споредба, согласно актуелната Систематизација на МНР, Секторот за дипломатски и службени 
пасоши и прелети, што е дел од Директоратот за конзуларни работи, брои повеќе вработени.
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шефовите на ДКП, неопходно е да се имаат предвид следните факти: 
а) Изборот на шефовите на ДКП во најголем дел се врши надвор од редот 

на професионалните дипломати (според измените на ЗНР, една четвртина), а кан
дидатите најчесто се со професии кои немаат никакви допирни точки со економската 
сфера, што несомнено ги става во непријатна, а честопати лимитирана ситуација 
во нивните настапи пред соговорници од економската или трговската фела;25  

б) Периодот на подготовки од 20на дена во МНР,26 од кои, согласно планот 
за подготовки во МНР предвидува еден ден во директоратот за економска 
дипломатија, како и по еден ден во министерството за економија, агенциите за 
привлекување на странски инвестиции и промоција на туризмот, како и стопанските 
комори, наведува на заклучокот дека истите претставуваат чиста формалност, а 
спроведувањето на овој вид задачи во добар дел е на границата на импровизација.    

Иста е состојбата со подготвувањето и упатувањето на дипломатскиот кадар 
на МНР во ДКП.

 Трето, посебен проблем е отсуството на континуирана едукација на др жа
в ните службеници во МНР со потребното знаење од економската сфера, посебно 
во делот на кадарот што согласно школската подготовка нема познавања од оваа 
об ласт. Во досегашниот период на постоење МНР во своите ДКП нема упатено ниту 
еден економски советник, односно во организационата поставеност на амбасадите 
и конзулатите не е предвидено место за економски дипломати,27 што е вообичаена 
пракса во другите држави, каде позицијата на економските советници е мошне 
јасно претставена, како што е и на конзуларните оддели во амбасадите.28   

Кога говориме за овој вид дипломати, неопходно е да се имаат предвид раз
ли ките меѓу економските советници и трговските аташеа, во нашиот случај еко
номски промотори, коишто спаѓаат во категоријата на парадипломати. Во спро ве
де ниот истражувачки проект „Gospodarska diplomacija Republike Hrvatske ili zašto 

25 Мошне „интересен“ е и методот на зададени задачи на шефовите на ДКП од страна на Владата, 
изразен во бројки на посетени компании, што во еден период (2010/2011) изнесуваше по 120 компании. 
Соочени со оваа бројка, како и останатите задачи од редовната дипломатска работа, добар дел од 
амбасадорите песегнуваа по разни телефонски именици и адресари (Yellow pages и на него слични), 
препишувајќи имиња и адреси без остварен личен контакт, или поднесувањето на барања за деловни 
визи некои од амбасадорите си го припишуваа како лична активност.   
26 ЗАКОН ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ, Член 39 ст. 1. По добивањето на агреманот, кандидатот за 
амбасадор започнува со подготовки за преземање на должноста, кои траат најмногу 60 дена и се 
сметаат за завршени по завршниот разговор на кандидатот за амбасадор со министерот и директорите 
во Министерството. („СЛ.ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” 
бр. 46/2006, 107/2008 и  26/2013).
27 DIPLOMATIC MISSIONS Counsellor (Economic Affairs); Counsellor (Commercial Affairs); (Head of Eco
nomic and Commercial Affairs). http://www.mfa.gov.rs/en/. влез 23.01.2014.
28 http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/veleposlanstvastranihdrzavaurh/slovackazagreb,316.html#p, 
Ured za ekonomske poslove i trgovinu Veleposlanstva Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj; Ured za tr
govačkogospodarske odnose Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj; Ured za ekonomske i komercijalne 
poslove u Republici Hrvatskoj; Austrijski ured za vanjsku trgovinu  Trgovinski odjel и т.н.
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Hrvatskoj nužno treba snažna i sustavna gospodarska diplomacija“29, во делот што се 
однесува на институционалното уредување на спроведувањето на економската 
дипломатија во кое е претставено и хрватското МНР, дадени се и двете клучни 
разлики меѓу овие два вида претставници, а се однесуваат на нивните задачи  
статус: „Прво, економските советници се задолжени за соработка со економските 
институции на владите на државите на приемот, а трговските аташеа за соработка 
со економските субјекти. Второ, економските советници се постојано вработени во 
Министерството за надворешни работи, во звање дипломатски советник, додека 
трговските аташеа се договорни дипломати кои се избираат на јавни конкурси за 
одредена држава и период, во звање аташе.“ 

 Четврто, нискиот степен на поврзаност, односно координација на МНР 
– ДКП со останатите органи и институции и асоцијации, во чиј што делокруг од 
работата е економската дипломатија. МНР и неговите ДКП во рамките на нивните 
секојдневни активности се упатени на постојан контакт со органите, институциите, 
стопанските комори и останатите субјекти од стопанската сфера на државите на 
приемот. Иницијативите за соработка можат да потекнат од планот и програмата 
за работа на претставништвата, барања на субјекти од земјата на именување 
или активности иницирани од институции и субјекти од државата на приемот. 
Во вакви констелации претставништвата доаѓаат до многубројни информации, 
различни барања, понуди за соработка и т.н., што ги преточуваат во телеграми и 
информации и, согласно правилата за начинот на комуникација, ги доставуваат 
до МНР. И тука доаѓаат до израз погоре  споменатите проблеми од коишто зависи 
координирањето и постапувањето со добиената информација од ДКП, нејзината 
обработка, испраќање до заинтересираните субјекти и повратниот одговор преку 
ДКП до барателот на информацијата или иницираната активност. Отсуството 
на т.н. Follow up system со обработката на информацијата, како и нејзиното 
проследување до крајните корисници, најчесто резултира со доцнење во одговорот, 
а честопати и без одговор. Проследувањето на информацијата до следниот орган 
или институција или нејзиното поставување на интернет страна (барања/понуди), 
ни од далеку не значи дека е заокружен процесот на двонасочно процесуирање на 
информацијата до крајниот корисник. Оваа состојба резултира со низа негативни 
ситуации во коишто се доведува шефот на ДКП. 

Оваа состојба се однесува и при организирање на разни бизнис форуми, 
посети на стопански делегации предводени од Претседателот на државата, 
премиерот или министри во Владата. Имено, сведоци сме на бројни меѓудржавни 
настани или средби на кои се истакнуваат залагања за проширување или 
продлабочување на економската соработка, идеи за започнување на заеднички 
проекти и други активности. Притоа се потпишуваат и заеднички документи или 
се даваат официјални изјави, но по завршувањето на посетата или настанот, нема 

29 Група автори (AnaMaria Boromisa, Sanja Tišma, Anastasya RadityaLežaić), Gospodarska Diplomacija 
Republike Hrvatske ili zašto Hrvatskoj nužno treba snažna i sustavna gospodarska diplomacija, Zaklada 
Adris, Program “ZNANJE I OTKRIĆE” listopad 2012.
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никаква реализација. Едноставно недостасува она најважното: јасно поставена 
субординација меѓу институциите, формирање на група или задолжување на 
непосреден орган што ќе го спроведе договореното. 

 Петто, неопходно е конкретно и непосредно вклучување на локалните 
здруженија на мали и средни компании на кои им е најнеопходна логистичка 
поддршка од страна на ДКП, за нивно промовирање на трети пазари и овозможување 
на контакти со странски компании. Досегашните искуства покажуваат дека во 
нашите ДКП недостига конкретна база на податоци на наши компании од разни 
сфери на стопанството кои се подготвени (согласно современите светски стандарди) 
да остваруваат деловни односи. Постоењето на ажурирана листа на компании во 
ДКП со комплетен профил, овозможува брзо и квалитетно пренесување на разните 
иницијативи за деловни контакти. Од своја страна ДКП е потребно да изработат 
своевидни информатори или водичи, во кои ќе бидат содржани сите неопходни 
информации за законските процедури и други особености потребни при склучување 
на деловни договори. 

Истата потреба се јавува и при барањето на директни странски инвестиции 
и проекти од државен или локален интерес. Дипломатските претставници 
освен со изготвените „booklets“ во кои се претставени даночните и царински 
погодности, не располагаат со дополнителни информации, ниту се во состојба да 
одат во некакви пошироки излагања. Посебен проблем претставува отсуството на 
стратешки пристап во процесот на привлекување на странски инвестиции, особено 
во делот на дејностите што може да бидат поврзани – опслужени од домашните 
компании од областите на металопреработувачката, прехранбената, конзервната, 
текстилната, млечната индустрија. Актуелната генерално поставена задача, да се 
донесат странски инвестиции, без постоење на утврдена и разработена стратегија, 
наликува на лов без соодветна ловечка опрема. 

Заклучоци и предлози за надминување на актуелната состојба

Економската дипломатија во Република Македонија во изминатиот период 
сѐ уште се наоѓа во процес на свое етаблирање. Потребата за нејзино конкретно 
осмислување и организационо поставување во секојдневната работа и натаму 
останува основен приоритет. 

За надминување на оваа состојба неопходна е изработка на соодветен 
Компендиум, што ќе го содржи институционалното уредување на носителите на 
економските активности со јасно назначен делокруг на активности и субординација 
при спроведувањето на економските активности, обезбедувајќи нивна целосна 
заокружена реализација.

Изработка на државна стратегија во која ќе бидат содржани основните 
прав ци на дејствување, со конкретни задачи во делот на привлекувањето на 
стран ски ин вестиции во утврдените области од наш интерес, инвестициски про
екти, како и активности од економската билатерална соработка. 
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Јасна поделба на активностите на економските дипломати и економските 
промотори (доколку истите останат), спрема земјите од непосредното соседство и 
регионот, настап на пазарите на големите држави, како и пазарите во земјите од 
третиот свет. Еднообразниот пристап „на секаде и со секого“ без земање предвид, 
односно проучување на спецификите на секоја поединечна држава од самиот 
почеток е осудена на лимитиран успех.

Воспоставување на економски претставништва (мошне развиен принцип на 
работа во светот) во неколку големи држави  Русија, Кина, Украина, Казахстан, 
земјите од Блискиот Исток, чии што пазари се со голема апсорбциона моќ, и каде 
што нашата економија е компатибилна со економиите на одредени провинции во 
тие држави. Во оваа насока треба да се имаат предвид и потребите на компаниите, 
односно нивната заинтересираност.   

Усвојување на единствен пристап и потребни критериуми според кои ќе се 
состави листа на држави кон кои ќе се насочат активностите на ДКП, не помалку е 
важно да се одредат постапките и начинот на давање поддршка во реализирањето 
на економските активности на домашните стопански субјекти. 

Дефинирање на односот на МНР со стопанските комори и здруженија особено 
во делот на комуникацијата, однoсно размената на информации. 

Во однос на МНР, како еден од носителите на економската дипломатија, би 
било неопходно да се изврши следното: 

а) Целосно ревидирање на економскиот оддел во актуелната организациона 
структура на Министерството и добивање на своето место, согласно улогата и 
значењето на задачите што треба да му бидат дадени. 

б) Создавањето на соодветен дипломатски кадар, посебно обучен за деј ству
вање во делот на економската дипломатија претставува основен услов за сериозен 
пристап во спроведувањето на дипломатијата. За таа цел потребна е повеќемесечна 
подготовка составена од теоретски и практичен дел, со што ќе се создаде солидна 
база на кадри оспособени за преземање на економските работи во ДКП. 

в) Обезбедување на предност на овие кадри при упатувањето во ДКП во др
жавите во кои е нагласен нашиот интерес за економска соработка, со што ќе се 
овозможи и подигање на сегашниот „рејтинг“ на Директоратот за економска ди
пломатија, кој во моментот заедно со Директоратот за конзуларни работи имаат 
третман на „второстепени единици“, за разлика од политичките директорати.    

Имајќи предвид дека македонската дипломатија спаѓа во редот на мали 
дипломатии со лимитирани финансиски и кадровски потенцијал, неопходна е 
логистичка информатичка поддршка што подразбира изготвување и постојано 
ажурирање на веб страни на амбасадите, конзулатите, како и адресите на почесните 
конзули, со сите потребни информации од економската сфера.   

 Вклучување на надворешни партнери од економско  трговската сфера, со 
цел создавање на партнерски однос меѓу државните органи и останатите чинители 
во спроведувањето на овој вид активности. 
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Пишува: Душан БОЈЧЕВ

ЗА ДИПЛОМАТСКИОТ ЈАЗИК

Се вели дека јазикот е облека на мислите. 
Во политиката и во дипломатијата, пак, јазикот 
е и облека за намерите. Во политиката и во 
дипломатијата не е доволно само да се знае на 
убав начин да се пренесе сопствена порака, туку и 
да се протолкува и туѓа и соодветно да се реагира.  
Читањето и толкувањето на дипломатски пораки, 
како впрочем и нивно соопштување, претставува 
срж на дипломатијата, сфатена како наука и 
уметност, како знаење и вештина, како теорија 
и практика, како професија... Пораките можат 
да се пренесат на повеќе начини, но основни се 
три: прво, со помош на дипломатскиот јазик, во 
вербална или писмена комуникација; второ, со 
гестови и постапки (при разговор, средба и сл.) 

и трето, со акти, било да се прават, или, иако се очекувани, истите отсуствуваат. 
Дипломатската историја изобилува со бројни примери за сите споменати видови 
пораки. 

Скоро е незамисливо занимавање со политика и дипломатија, до колку не се 
знае значењето и смислата на поедини дипломатски поими и изрази. Особено во 
дипломатијата, сфатена како професионална дејност, исклучително е битно да се 
познаваат дипломатските методи и техники, како и конвенционалните правила  на 
дипломатскиот протокол.

Изразот „дипломатски јазик“ во практиката се употребува во неколку раз
лични значења: прво, да се означи еден од прифатените јазици за дипломатско 
кому ницирање, кои се употребуваат во системот на Обединетите нации и на 
меѓународни конференции; второ, за начин на изразување во дипломатската 
практика, вклучувајќи го стилот и тонот во дипломатска преписка или во разговори, 
односно, тек на преговори; трето за целокупност на изрази и фрази кои влегле 
во општоприфатениот дипломатски речник, како што се, на пример: агреман, 
акредитиви, добрососедски односи, добри услуги, status quo, modus vivendi, ad hoc, 
нотификација, и многу други. 

Во првоспоменатото значење, дипломатскиот јазик може да биде службен и/
или работен, што се определува со установена практика во одделни држави, како 
и со деловници за работа на меѓународните владини организации и процедурални 
правила на меѓународните собири.

Дипломатска лексикографија
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Во второто значење, дипломатскиот јазик содржи богатство стилски изрази 
и формулации кои овозможуваат пораките, било да се работи за очекувања, 
најсериозни укажувања или предупредувања, да не изгледаат како навреди, ома
ловажувања, закани, отворени притисоци и сл. Впрочем, познат е афоризмот кој 
вели: дипломат е човек кој е (о)способен вешто да те упати во пеколот на таков 
начин што ти одвај чекаш да тргнеш на пат!

Вешт дипломат ретко би искажал каква било закана, а во никој случај закана со 
употреба на сила. А во случај на крајна нужда тоа да се стори, во посебни околности 
или поради исцрпени останати можности и опции, заканата би ја препуштил на 
соодветен политичар, односно висок државен функционер. Искусен дипломат 
ретко ќе каже дека неговата влада ќе се спротивстави на некоја постапка или акт 
на друга влада, или, дека ќе се вмеша во некој спор, туку ќе истакне дека неговата 
влада нема да остане рамнодушна (кон туѓата постапка или некаков непријателски 
акт). Тој ќе каже: мојата Влада со жалење констатира (читај: мојата влада е готова 
да заземе цврст и решителен став); или, мојата Влада ќе се почувствува повикана/
присилена/принудена да го преиспита својот досегашен став (читај: лесно може да 
се случи да се пореметат досегашните пријателски односи); или, мојата Влада ќе 
биде принудена да се погрижи за заштита на сопствените интереси (читај: мојата 
Влада е готова сериозно да реагира, да ги прекине дипломатските односи или да 
преземе мерки на реторзија или репресалии); или, мојата Влада најмалку го посакува 
влошувањето на односите и изјавува дека Вашата Влада ќе ја сноси одговорноста 
за последиците на нејзиниот акт (читај: мојата Влада не се смета виновна за сите 
последици и штети за Вашата држава кои ќе произлезат од сериозната реакција 
која ќе уследи); или, мојата Влада изразува длабока загриженост поради овој акт 
(читај: мојата Влада ќе заземе решителен став и остро ќе се спротивстави); или, 
мојата Влада со ништо не придонела за заладување на односите (читај: вината 
за новонастанатата состојба во односите во целост ја сноси Вашата Влада); или, 
мојата Влада сака да верува дека Вашата Влада ќе се воздржи од какви било чекори 
кои би биле насочени против интересите на сопствениот народ (читај: мојата 
Влада сериозно предупредува дека понатамошно делување на Вашата Влада во 
започнатата насока ќе води до сериозни последици за Вашата држава); или, Вашата 
Влада има легитимно право сама да донесува одлуки, водејќи сметка за сопствената 
одговорност (читај: сериозните последици од одлуката на Вашата Влада ќе ги сноси 
исклучиво Вашата Влада); итн.     

Манифестирана неукост за дипломатските методи и техники, како и непо
знавање или игнорантски однос кон конвенционалните протоколарни правила, 
претставува лошо легитимирање не само на секој професионален дипломат, 
туку и на секој висок државен функционер и официјален претставник, во кон
тактите со странски официјални претставници. Не е тешко да се замисли или 
претпостави каков ќе биде (а бил!) третманот и односот кон македонски амбасадор 
во странска држава, ако тој комуницира(л) со сите органи во државатадомаќин 
само и исклучиво со вербални ноти. Па поради тоа во странското министерство 
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за надворешни работи го добил прекарот „вербална нота“. Или, во друг случај, 
македонски амбасадор комуницира со кабинетот на странски шеф на држава 
со вербална нота, добива одговор од министерството за надворешни работи на 
односната држава, па амбасадорот се исчудува за извесното доцнење и зошто 
одговорот доаѓа од министерството, а не од кабинетот на шефот на државата. Во 
врска со овој вид дипломатска нота, интересен е и еден исказ на еден поранешен 
македонски министер, поранешен новинар, кој на новинарско прашање за еден 
скандал во соседна држава, дали македонската реакција ќе се сведе само на упатена 
вербална нота, одговори: ние не останавме само на вербалното, туку и во писмена 
форма реагиравме!  Инаку, елементарно дипломатско правило е со вербална нота, 
како писмен документ, да се комуницира само со министерството за надворешни 
работи и со странските дипломатски претставништва во државатадомаќин, а не и 
со нејзините бројни други органи и институции.     

Слично како во случајот со загадочното и лажнолажливо именување на 
вербалната нота, не помалку загадочен и неразбирливонеразбран е поимот недо
кумент, дипломатски поим кој не е обработен во „Дипломатскиот речник“ од ав
торот на текстов, поим што кај нас се пишува и изговара во англиска верзија како 
nonpaper, односно нонпејпер. Така, не е за чудење фактот што во македонските 
медиуми, поради незнаење, како од одредени државни или партиски чинители, така 
и од некои новинари, се јавуваат вести дека „е потпишан нонпејпер од партиските 
лидери“, или, дека „премиерот и претставници на Маџар Телеком потпишаа Нон
пејпер договор“. Повторно поради неукост, во некои државни институции работни 
или службени белешки, со меморандум и потпис, се именуваат како  „нонпејпери“, 
односно недокументи. 

Што е, всушност, недокумент?
Недокумент (англ. nonpaper; фр. nonpapier) претставува непотпишан 

слу ж бен документ на хартија без меморандум, што значи без никакви назнаки  
за ав торот, во кој (недокумент) се изложени одредени аргументи во прилог на 
определена политика или политики, а кој (недокумент) обично го остава дипломат 
при посета на службен, односно владин претставник на државатадомаќин, или, 
при посета на хомолог акредитиран при меѓународна владина организација. 

Во дипломатскиот речник овој лексем влегува по Втората светска војна, како 
еден вид ед мемоар.

Недокументот е особено полезен во мултилатерални преговори или во такви 
во кои е вклучена трета страна, од причина што на учесниците им овозможува модус 
за внесување на нови идеи за расправа, без преземење одговорност за тоа. Особено 
е ова важно кога треба да се разговара/преговара за чувствителни прашања или во 
ситуации кога страните сакаат да ги држат сите опции отворени, без забетонирани 
црвени линии.

Недокументите како полезен начин за поттикнување расправа и сондирање 
на мислења и ставови се користат и во регионалните владини организации (на пр. во 
ОБСЕ), а особено во рамките на Европската унија (ЕУ). Нивното изготвување го пра
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ват поедини државичленки, а во случајот на ЕУ, и Европската комисија или не ко
ја дру га институција на ЕУ. Како што е погоре споменато, овие недокументи се та ка 
фор мулирани за да стимулираат расправа за одредено прашање, особено ако тоа е 
политички чувствително и носителите на одлуки тешко можат да постигнат усо гласена 
и консензуално прифатлива позиција или одлука, а не претставуваат офи ци јална 
позиција на државата или институцијата што недокументот го подготвила и пла сирала.

Користење на недокументите како метод е, исто така, многу полезно во 
истражувачка смисла – за т.н. испипување на пулсот на државите во врска со 
одредено прашање, без, притоа, тие да бидат обврзани да заземат став и на тој 
начин да се избегнат евентуални дипломатски недоразбирања и затегнатости.  

Авторот на написот „За дипломатскиот јазик“  Душан Бојчев, 
наздравува на една од средбите на членовите на Дипломатскиот клуб

Предавање на членската книшка  на амбасадорот Ахил Тунтев, 
по неговиот прием во Дипломасткиоот клуб  (29.4.2014 година)
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Пишува: Виктор ГАБЕР

 
ДИПЛОМАТИ ОД МАКЕДОНИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈАТА, 

МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО

Една од трајните заложби на Дипло
матскиот клуб – Скопје е и преку својот ча
со пис „Дипломатски летопис“ да ги собере, 
кла  сифицира и да ги направи достапни на 
јавноста напориите на дипломатите од Ре
публика Македонија за оставање на траен бе
лег за нивните сознанија и искуства во прак ти
цирањето на дипломатските функции, нивните 
продлабочени истражувања за развојот и 
методите на дипломатијата, меѓународните од
носи и меѓународното право. Сето тоа пренесено 
во пишана форма би требало да претставува 
основа за натамошни зафати за збогатување на 
литературата за дипломатијата на Република 
Македонија, за збогатување на знаењата на 

новите генерации дипломати на државата – поттик за продлабочени истражувања 
и унапредување на функциите на оваа одговорна државна активност.

Сметаме дека оваа пишана оставнина на дипломатите од Република 
Македонија претставува придонес и кон зацврстувањето на чувството за сопствена 
држава пошироко во јавноста, за трајна стабилизација на потребата за заштита на 
интересите на Република Македонија на меѓународен план.

Листата на дела на дипломати од Република Македонија, подолу наведена, и 
покрај нашиот напор секако не е целосна и дефинитивна. Таа е список на оние дела 
што ни беа достапни досега. 

Би му биле благодарни на секој кој би ни посочил и други дела на  дипломати 
од Република Македонија од овие три области за да ги приклучиме и нив кон овој 
список. За дополненија молиме да се обратите преку електронската пошта на 
Виктор Габер (viktor_gaber@yahoo.co.uk). Збогатената листа, како и нови прилози,  
би ја објавувале периодично во „Дипломатскиот летопис“, а и на нашиот сајт  dip
lomatskiklub.org.mk.

Дипломатскиот клуб – Скопје ги отпочна и подготовките за евидентирање 
на дела на македонски и странски автори кои ја третираат Република Македонија 
од дипломатски и меѓународноправен аспект. Таков список, исто така, имаме 
намера, соодветно да биде презентиран во еден од наредните броеви на нашиот 
„Дипломатски летопис“.

Дипломатска библиографија
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На редовните средби на Дипломатскиот клуб, членовите разменуваат 
мислења и оценки за начелните и актуелните прашања од областа на 
надворешната политика и дипломатијата. Притоа, се разбира, доаѓа до 
сочелување на ставовите и спротивставени проценки и предлози. Меѓутоа, 
за повеќето, најчесто се постигнува целосна согласност на присутните во 
расправите. 

Едно од тие  дискутирани прашања е во врска со тоа  каде се наоѓа, во 
овој момент, процесот на македонскогрчките разговори околу разликите во 
врска со името, со медијаторството на Метју Нимиц.

По исцрпната расправа и употребените аргументи во неа, членовите 
на Клубот решија со заеднички утврдените ставови и оценки да ја запознаат 
и пошироката јавност, како што, впрочем, е постапувано и во врска со некои 
други прашања коишто биле предмет на интересирање на Дипломатскиот 
клуб. Во таа смисла, Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб, на 24 
септември 2016 година, преку средствата за јавно информирање го публикува 
следното соопштение, под наслов „Кое е најпогодно време да се изнајде решение 
за разликата во Обединетите нации околу името на државата?“. Текстот на 
соопштението, го преобјавуваме во овој број во Дипломатскиот летопис.

КОЕ Е НАЈПОГОДНО ВРЕМЕ ДА СЕ ИЗНАЈДЕ РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗЛИКАТА ВО ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

ОКОЛУ ИМЕТО НА ДРЖАВАТА?

Поведени од постојаното повторување на МНР на Република Македонија (РМ) 
Никола Попоски и на други државни функционери на флоскулата „сега не е време 
да се реши спорот со името“, „ова не е период…“, „не верувам дека многу бргу ќе 
се случи…“, членовите на Извршниот одбор на Диломатскиот клуб – Скопје, одржаа 
расправа за оваа тема при што, ги поздравија средбите меѓу МНР на РМ и Република 
Грција и мерките за градење на доверба со јужниот сосед, но заклучија дека:

Одолговлекувањето да се заземе државна позиција за најтешкиот спор за 
Република Македонија по нејзиното осамостојување, дефинитивно ја уназадува 
меѓународната позиција на земјата и претставува најзначајна бариера за стабилен 
економски развој, за безбедност, за подигање на животниот стандард, за развој 
на демократијата и правната држава, како и за остварување на прокламираните 
стратешки цели усвоени од највисоките државни органи за вклучување на 
Република Македонија во евроатланските структури.

Меѓу два броја
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Неспремноста на најодговорните државни функционери за сериозно, аргу
ментирано, историски оправдано заземање на заеднички став за отворање на 
перспективи за земјата со решавање на разликата наметната во Обединетите на
ции околу името на државата, директно ја става на испит и способноста на оваа 
генерација македонски државјани за зачувување на нашата држава;

Поведени од историските сознанија и дипломатското искуство убедени сме 
де ка нема неповолни моменти за решавање, дури и на спорови со најнепредвидли
ви по следици. Постојаните изјави на било која политичка гарнитура на власт дека 
овој или оној момент не е погоден за решавање на оваа разлика, се коси не само 
со позитивните меѓународни искуства за надминување на спорови во светот, па 
и во соседството, ја оптоваруваат сегашноста и ја блокираат иднината на нашата 
држава;

Апелираме секој кој преземал одговорна функција да не се прикрива 
позади овој спор со националистички оправдувања, односно заради политички 
опортунизам постојано да се очекува некој друг, некоја друга политичка гарнитура 
и генерација да преземе сериозни чекори за надминување на овој, за Македонија 
катастрофален спор за нејзиниот опстој;

Вакви спорови не треба да бидат дел од дневнополитичката прагма. Оправ
дувањата дека едната или другата страна во спорот е пред избори, дека една 
држава се соочува со економски проблеми, дека е во тек една бегалска криза или 
над минување на каква било елементарна непогода е теснограда партиска ма ни
пулација за задржување или за освојување на власта. Овде се бара напор, знаење, 
акција, консензус и решение за обезбедување на стабилен развој и безбедност на 
нејзините граѓани – за опстанок на една држава;

Апелираме сите одговорни државни и политички фактори веднаш да 
престанат оваа тема да ја користат во секојдневните изјави, величајќи ја својата 
улога во „одбрана“ на името на државата, за разлика од „предавството“ на 
нивните политички противници – да престане мешањето на спорот за разликата во 
Обединетите нации околу името на државата со докажаниот, остварениот и општо 
зацврстен македонски национален идентитет.

*   *    *
По објавувањето на Дипломатскиот летопис бр.1, на 23 јуни 2016 година, 

во присуство на голем број гости, поранешни но и сегашни дипломати, како и 
поранешни министри за надворешни работи на РМ, е одржана неговата официјална 
промоција.

Новото  списание беше промовирано од претседателот на Извршниот одбор 
на Дипломатскиот клуб  Скопје, амбасадорот др Данчо Марковски. За карактерот 
и значењето на Летописот, како една од редовните активности на Дипломатскоиот 
клуб, како и за содржината на неговиот прв број говореше Драган Јањатов. Притоа 
тој нагласи дека идејата на списанието е „да оставиме траги за идните генерации, 
но и за сегашните, дека македонската дипломатија не започнала со својата работа 
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од 1991 година туку многу порано со ангажирањето на македонски кадри (меѓу нив 
и повеќе од 50 на амбасадорско ниво) во дипломатската служба на поранешната 
СФРЈ, како и во соодветните републички органи и тела“.

Од промоцијата на Дипломатскиот летопис бр. 1

*    *   *   
Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб на својата седница одржана на 

1.11.2016 година донесе одлука за формирање Издавачки совет на Дипломатскиот 
летопис  македонско дипломатско списание и ја утврди Редакцијата која треба да 
го подготви следниот број на списанието во последниот квартал од 2016 година.

Во Издавачкиот совет се именувани: Ахил Тунтев, Др Коста Балабанов, 
Виктор Габер, Никола Тодорчевски, Благој Зашов и Сашко Тодоровски. Летописот 
бр. 2 треба да го подготви редакцијата во состав: Драган Јањатов  главен и одговорен  
уредник, Душан Бојчев, Димитар Белчев и Лина Огненова.

*    *   *   
Во уредништво и во издание на Дипломатскиот клуб на 29 јули 2016 од 

печат излезе Зборникот на трудови од Меѓународната научна конференција 
„Ди пломатијата и депортацијата на македонските Евреи во 1943“. Оваа Кон фе
ренција се одржа во МНР на РМ на 27 јануари 2015 година во организација на Ди
пломатскиот клуб, Меморијалниот центар на Евреите од Македонија и Ин ститутот 
за национална историја. Коорганизатор беше и Меѓународната али јанса за се ќа
вањето на холокаустот од Берлин (IHRA). Во Зборникот на трудови, кој е печатен 
на македонски и на англиски јазик, покрај трудовите на научници и истражувачи 
од Македонија, Израел, Србија, Бугарија и Швајцарија, се содржани и трудовите на 
неколку членови на Дипломатскиот клуб.
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*    *   *   

Во текот на летниот период повеќемина членови на Дипломатскиот клуб 
пре стојуваа во Охрид. Спонтано, тие и овде ја продолжија тра дицијата за седмично 
срет нување, во вторниците, на раз говор и освежување. 

На средбите што се одр жуваа во познатата бавча на „Летница“, во опуштената 
пријатна атмосфера колегите разменуваа спомени од својот живот и работа, како 
дипломати, во разни земји и региони.

Средбите, неформално добија форма на „охридски огранок“ на Дипло мат
скиот клуб.

*    *   *   
Во почетокот на ноември 2016 година, во 

из дание на „РЕТРО ПРИНТДООЕЛ  „Нова Ма
ке  донија“  Скопје излезе од печат книгата на 
на шиот колега, Драган Јањатов COLUMNA MAE
NIA  (Моите 100 колумни во „Нова Македонија“ 
 20132016), како плод на тригодишната ре довна 
соработка на авторот во својство на на дво
решен колумнист во првиот македонски дне вен 
весник „Нова Македонија“. Книгата од околу 
350 страници, поделена во пет тематски по
главја, главно опфаќа повеќе теми од актуелен 
на дворешнополитички карактер и учеството и 
активностите на Р. Македонија на меѓународен 
план.
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Од тркалезната маса на Правниот факултет

Дипломатскиот клуб, во соработка со Правниот факултет „Јустинијан 
Први“, на 6 декември 2016 година, на Правниот факултет, одржа Тркалезна маса 
на тема: „Европската унија, предизвици и перспективи“. Учесници на Трибината 
беа Проф. Др Татјана Петрушевска и Н.Е. Мартин Безак, амбасадор на Република 
Словачка во Република Македонија. Модератор на настанот беше претседателот на 
Дипломатскиот клуб, амбасадорот Данчо Марковски. На Трибината присуствуваа 
членови на Дипломатскиот клуб и студенти од Правниот факултет, кои поставија 
интересни прашања до амбасадорот Безак. 

Во излагањата, како и во прашањата и дискусиите, се зборуваше за актуелните 
случувања, настани и состојби со кои се соочува Европската унија (ЕУ), приоритетите 
на словачкото претседавање со ЕУ, како и перспективите за интегрирање на земјите 
од т.н. западен Балкан во ЕУ.
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Работна средба на членовите на клубот

Состанок на Издавачкиот совет и Редакцијата на Дипломатскиот летопис

Раководството на Дипломатскиот клуб
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Летна средба на членови на Дипломатскиот клуб во Охрид

Годишно собрание на клубот, март 2015 година

Од меѓународната научна конференција за депортацијата на Евреите во 1943 год.






