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Годишнини

25 ГОДИНИ
ОД ПРИЕМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
Пишува: Ахил Тунтев

НАСТАН ЗА ПАМЕТЕЊЕ
Пролетва се навршуваат 25 години од еден
од оние настани кои заслужуваат да бидат
запишани со големи букви во современата
историја на Македонија. Имено, на 8 април
1993 година нашата земја, со Резолуцијата
817/93 (Прилог 1) на Советот за безбедност и Ре
золуцијата на Генералното собрание број 47/225,
спонзорирани од 34 земји од сите региони
од светот (меѓу кои и Грција) едногласно е
примена за 181 членка на организацијата на
Обединетите нации. Повеќепати е истакнувано
големото историско значење на овој настан, кој,
како што рече претседателот Киро Глигоров од
говорницата на ООН, претставуваше „историски
чин“ со кој се круниса „повеќевековниот
стремеж на македонскиот народ и неговата
130-годишна борба за слобода и независна држава“.
Историскиот карактер на овој чин може да се потврди со повеќе конкретни
аргументи. За прв пат во историјата во Палатата на нациите на Ист Ривер во Њујорк
одекна македонскиот автентичен глас и за прв пат гордо прозвучи македонскиот
говор. Се потсети на историјата на овој мал балкански народ и на неговата борба
за сопствена држава. На светот му беше претставена една од најзначајните пораки
од македонскиот колективен гениј, изразена преку пораката на Гоце Делчев, за
светот како поле за културен натпревар. Пред претставниците на сите земји и
народи од светот, автентично и гордо беше соопштена веста дека македонскиот
народ се здоби со сопствена држава Република Македонија, со сите атрибути на
современа демократска држава, која во духот и словото на Повелбата на ОН ги
почитува човековите права и слободи и особено со почит се однесува кон правата
на сите свои граѓани без оглед на нивната национална, социјална, верска и секоја
друга припадност и убедување.
Покрај неговото историско значење, ова „седнување на заедничката маса, на
рамноправна основа, со сите држави и народи на светот“, може слободно да се рече
дека претставуваше отворање нова страница на вековната македонска историја,
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нејзин дефинитивен премин од состојбата на објект во субјект во меѓународните
односи. Приемот на Македонија во светската организација отвори широки врати
во процесот на меѓународното етаблирање на Република Македонија. Тој акт беше
клучот со кој тнр. „македонско прашање“ се извади од тесните регионални рамки.
Меѓународното признавање на независната Република Македонија престана да
биде исклучива „надлежност“ на европските земји, а уште повеќе, и за секогаш,
предмет на спогодби и претензии на балканските соседи. Обединетите нации,
меѓу другото ја презедоа медијаторската улога за разрешување на постојната
разлика во спорот, наметнат од грчка страна, околу името на нашата земја.
Фактите говорат сами за себе. Во Македонија се отворија широки перспективи
за воспоставување и развој на рамноправни односи и широка билатерална и
мултилатерална соработка - услов без кој не може да просперира ниту една држава
во светот. Но истовремено и светот почна да ја гледа Македонија, претставена во
светската организација, како рамноправен член на семејството на народите. Се
Извод од текстот во Њујорк Тајмс
„New York Times, 8 April 1993
Компромисот во Обединетите нации
ѝ овозможува на Македонија да стане члена
Советот за безбедност денес го одобри членството во Обединетите нации на уште
една поранешна југословенска република откако со несмасен компромис го заврши
контроверзното прашање со Грција за нејзиниот прием и внесе нешто повеќе стабилност
во регионот на Балканот.
Советот се согласи Македонија да биде примена под привремено име „поранешна
југословенска Република Македонија“....
Едновремено Советот ги поддржа двајцата балкански посредници, Лорд Овен и
неговиот нов колега Торвалд Столтенберг, поранешен министер за надворешни работи
на Норвешка, кои се прифатија да се обидат да го разрешат грчката спор со Македонија
за нејзиното име и знаме, како и делови од нејзиниот Устав, оти Атина ги Athens изразува
сомневање дека Владата во Скопје негува претензии кон североисточната грчка
провинција Македонија...
И покрај силната политичка потреба Македонија брзо да биде примена во Обединетите
нации, Грција го блокираше нејзиното членство подолго од година дена со оправдување
дека Скопје има територијални претензии кон грчка Македонија....
Компромисот не ја попречува Македонија да го употребува своето име, но налага
државата да биде нарекувана во Обединетите нации како поранешна југословенска ....
Подеднакво, таа не може да го истакне своето знаме пред Обединетите нации бидејќи
на него е сонцето од Вергина со 16 зраци, кое пак Грција го смета за симбол на старите
македонски Грци и за знак дека сѐ уште постојат претензии кон грчка Македонија...“
Оригинален наслов: U.N. Compromise Lets Macedonia Be a Member, 8 April 1993
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интензивира започнатиот процес на признавање и воспоставување дипломатски
односи на повеќе странски земји со Македонија. Само во текот на една година
по приемот 33 земји ја признаа Македонија, а нивниот број, како што е познато,
особено по Времената спогодба од 1995 година, постојано растеше и ја достигна
респектабилната бројка од повеќе од 130 земји членки на ОН.
Од големо значење за економскиот и културниот развој е фактот што нашата
земја, како полноправна членка на ООН, се зачлени во голем број специјализирани
организации и агенции од системот на ОН, а во тие рамки се создаде основа за
пристап на Македонија кон поголем број меѓународни финансиски и други
институции со кои разви неопходна и корисна соработка.
Набргу, во август 1993 година, со указ на претседателот на Републиката, д-р
Денко Малески е именуван за прв амбасадор на македонската Мисија при Обеди
нетите нации во Њујорк, а веќе во септември македонската делегација на чело со
Киро Глигоров учествуваше на редовната сесија на Генералното собрание на ОН.
Македонија покажа бројни иницијативи и активности во дејноста на светската
организација и нејзините тела и органи.
Погледнато во големата слика на меѓународно-политичкиот статус на
Република Македонија, сето тоа ги менуваше состојбите и влијаеше врз нај
големиот дел на проблемите што го следеа макотрпниот процес на меѓу
народно етаблирање на земјата се до крајот на 1992 година. Тоа не значи дека беа
надминати сите пречки (некои од нив, за жал се присутни и денес!). Меѓутоа би
можело да се заклучи дека со Самитот на ЕЗ (Единбург, декември 1992 година) и
со заедничкиот предлог на Велика Британија, Франција и Шпанија за приемот
на Македонија во ООН, се стави крај на една дотогаш доминантна политика во
Европската заедница, под силно влијание на ставовите на соседна Грција, во врска
со признавањето на Македонија и конкретно за спорот околу името. Така, се стави
ад акта Лисабонската декларација од 27 јуни 1992 година, односно нејзиниот став
дека Република Македонија ќе биде призната само ако во своето име не о содржи
терминот Македонија, како и сите други „кумства“ и мешетарења во врска со тоа.
Чинот на признавањето на Република Македонија како рамноправен член на
меѓународната заедница имаше и своја внатрешна димензија. Тоа истовремено,
во новонастанатите услови постави и нови, бројни обврски на сите чинители
во општествено-економскиот живот на земјата. Во таа смисла, претседателот
Глигоров на седницата на Собранието, веднаш по приемот, нагласи: „Овој денешен
историски миг обврзува, помирува и отвора нови перспективи. Разликите,
незадоволствата од еден или друг тактички потег, па и гнев, - не менува ништо
од крајната заедничка цел, за која траеше петнаесетмесечната тешка борба, да
го заземеме местото кое природно и припаѓа на Република Македонија, како на
секоја суверена и независна земја, а притоа мирољубива и целосно подготвена за
разбирање и соработка...Наместо да ја поткопуваме, дајте да ја градиме заедно
нашата татковина...“. Порака која еднакво актуелно звучи и денес.
Заслужува осврт и на фактот што резолуциите на СБ и ГС на Обединетите
нации не ги исполнија сите наши очекувања. И покрај апликацијата во име на
Република Македонија, наспроти недвосмислените ставови на Претседателот
на Републиката, на македонската влада, како и на најшироката јавност во врска
со името, како што е познато, Македонија не беше примена во ОН со нејзиното
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уставно и легитимно име, туку е внесена во списокот со референцата поранешна
југословенска Република Македонија. Овој наметнат компромис, (кој во себе
сепак го содржи и оригинарното име на државата), беше формулиран според
изјавата на Генералниот секретар Бутрос Гали, како привремено решение (изјава
која неправедно му се припишува на претседателот Глигоров). Оваа референца,
како што е заклучено, ќе се употребува во системот на Обединетите нации, но за
жал таа влезе и во поширока употреба – нешто што Република Македонија не го
прифаќа веќе 25 години.
Извод од текстот во Монд
„Le Monde, 9 avril 1993
За прв пат во својата историја меѓународната организација (Обединетите
нации, н.з.) признава една држава и без име и без знаме, што ќе рече без
најосновните белези на суверенитетот. Но Македонија сепак има шанса во
својата непријатна ситуација, бидејќи преминува од статус на непостоење во
статус на полулегално постоење“.
Меѓутоа нов квалитет, како што е погоре спомнато, претставува изразената
подготвеност и воспоставениот механизам за медијаторство во ОН, односно од
нејзиниот Генерален секретар, во разрешувањето на наметнатиот спор од страна
на Грција во однос на името на нашата земја. Во пошироката јавност помалку
е позната подецидната елаборација на референцата, како и на спомнатиот
механизам содржана во изјавата на Претседателот на Советот за безбедност на ОН
(Прилог 2) кој, веднаш по приемот на нашата држава најде за потребно да укаже
на значењето на воспоставениот „механизам за надминување на разликата која се
појави околу името на државата“ и да ги поттикне мерките за градење доверба меѓу
двете страни. Изразена е надеж дека иницијативата на копретседателот (се мисли
на Сајрус Венс) ќе биде брзо спроведена, дека двете страни ќе соработуваат ...и ќе
избегнуваат да преземаат чекори кои решението ќе го направат уште потешко.
„Заеднич¬ки прифатеното решение за овие прашања ќе биде најголемиот придонес
за мирољубиви и добрососедски односи во регионот“.
Така, всушност започнаа македонско-грчките разговори за разликата околу
името со посредништво во почетокот на Сајрус Венс и лорд Овен, а подоцна и на
Метју Нимиц – процес кој сѐ уште трае – еве веќе 25 години. Отпочна еден долг и
макотрпен процес за барање решение на еден, во основата ирационален проблем,
но реално проблем кој сериозно ги попречува евроатлантските аспирации на
нашата земја, од интерес за нејзиниот развој и за безбедноста во регионот.
На крајот, задржувајќи се само на овие неколку сегменти што говорат за
значењето на приемот на нашата земја во Обединетите нации, задолжително се
наметнува прашањето - како ќе изгледаа изминатите македонски 25 години ако
останевме надвор од Обединетите нации?
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Прилог 1

Резолуција на Советот за безбедност за прием на Република Македонија
во Обединетите нации, усвоена на 7 април 1993 год.
“Барање за членство (на Република Македонија, н.з.) содржано во документот Ѕ/25147
Одлуки
На својата 3195-та седница, на 6 април 1993, Советот, по утврдувањето на дневниот
ред, одлучи да се осврне на барањето содржано во документот Ѕ/25147 за членство во
Обединетите нации, поднесено за расправа и за мислење во Комитетот за прием на нови
членки, како што е предвидено во Одредбата 59 од привремените правила на процедурата.
На својата 3196-а седница, на 7 април 1993, Советот го разгледа Извештајот на Комитетот
за прием на нови членки во врска со барањето содржано во документот Ѕ/25147 за прием
во членство на Обединетите нации...
Резолуција 817 (1993) од 7 април 1993
Советот за безбедност,
Разгледувајќи го барањето за прием во Обединетите нации содржано во документот
С/25147,
Земајќи предвид дека барателот ги исполнува критериумите за членство пропишани во
членот 4 од Повелбата на Обединетите нации,
Земајќи предвид, меѓутоа, дека се појави разлика околу името на државата, што треба да
се реши со цел да се зачуваат мирот и добрососедските односи во регионот,
Поздравувајќи ја готовноста на копретседателот на Постојаниот комитет на Меѓународната
конференција за поранешна Југославија, по барање на Генералниот секретар, да ги
користи неговите добри услуги за да се надмине гореспоменатата разлика и да ги
поттикне мерките за градење на довербата меѓу страните,
Имајќи ја во предвид содржината на писмата добиени од страните содржани во
документите Ѕ/ 25541, Ѕ/ 25542 и Ѕ/ 25543,
1. Ги поттикнува страните да продолжат да соработуваат со копретседателот на
Постојаниот комитет на Меѓународната конференција за поранешна Југославија за да
дојде до брзо надминување на нивната разлика;
2. Му препорачува на Генералното собрание, државата, чие барање е содржано во
документот Ѕ/ 25147, да биде примена во членство на Обединетите нации и на таа држава,
за сите потреби, во рамките на Обединетите нации привремено да ѝ се обраќаме со
“поранешна југословенска Република Македонија”, се додека не се надмине разликата
која се појави околу името на државата.
3.Бара генералниот секретар да го известува Советот за резултатите од иницијативата
преземена од страна на копретседателот на Постојаниот комитет на Меѓународната
конференција за поранешна Југославија.
Усвоено без гласање на 3196-тата седница.”
(Од официјалните записници на Советот за безбедност, Четириесет и осмата година,
Прилог за април, мај и јуни 1993, цит. според Виктор Габер „За македонската дипломатија“,
стр.259)
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Прилог 2:
“Советот за безбедност тукушто препорача државата, чие¬што барање е содржано во
документот Ѕ/ 25147, да биде примена во членството на Обединетите нации. Големо е
задоволството, од името на членовите на Советот, да ѝ честитам на односната држава
за овој историски настан. Членовите на Советот го поздравуваат непосредниот прием
во Обединетите нации.
Советот ја поздравува иницијативата преземена од страна на копретседателот на
Постојаниот комитет на Меѓународната конференција за поранешна Југославија,
а по барање на Генералниот секретар, со цел да се воспостави механизам за
надминување на разликата која се појави околу името на државата и да ги поттикне
мерките за градење доверба меѓу двете страни. Советот им придава особено значење
на што поскорото остварување на мерките за градење на доверба за кои говори и
Резолуцијата која штотуку е усвоена. Советот искажува надеж дека иницијативата на
копретседателот ќе биде брзо спроведена, дека двете страни ќе соработуваат во целост
со копретседателот, дека двете страни и сите други заинтересирани ќе избегнуваат
да преземаат чекори кои решението ќе го направат уште потешко и дека двете страни
ќе го прифатат и ќе го остварат решението. Заднич¬ки прифатеното решение за овие
прашања ќе биде најголемиот придонес за мирољубиви и добрососедски односи во
регионот.
На Советот му е јасно дека ословувањето, во Резолуцијата која штотуку беше усвоена,
со „поранешна југословенска Ре¬публика Македонија” не предизвикува никакви
импликации кои на кој било начин би ја поврзале односната држава со Сојузна
Република Југославија (Србија и Црна Гора). Тоа е само одраз на историскиот факт
дека државата, што се предлага за прием во Обединетите нации со оваа Резолуција,
во минатото беше една република на поранешната Социјалистичка Федеративна
Република Југославија.”
(Од Официјалните записници на Советот за безбедност, Четириесет и осмата
година, прилог за април, мај и јуни 1993, (цит. според Виктор Габер „За македонската
дипломатија“, стр.261)

8

Дипломатски летопис

Говор на претседателот на Република Македонија Киро
Глигоров на седницата на Генералното собрание
на Обединетите нации,
Њујорк, 8 април 1993 година
„Почитуван претседателе,
Среќен сум и возбуден што во овој свечен миг можам да ја изразам бла
годарноста во името на народот и Владата на Република Македонија за
поддршката, изразена со приемот на Република Македонија за рамноправен
член на Организацијата на обединетите нации. Со овој чин се круниса пове
ќевековниот стремеж на македонскиот народ и неговата 130-годишна борба за
слобода и независна држава.
Приемот на Република Македонија во меѓународното семејсгво на народите
е чин со кој триумфира правдата и светол пример како еден мал и мирољубив
народ, по мирен и легитимен пат го оствари своето право на самоопределување и
државност и својата одговорност во меѓународната заедница.
Во оваа прилика, сосема накусо, би сакал да укажам само на дел од долгата
и често пати трагична историја на мојот народ. Тоа е народ со долго паметење
и со богата културна историја и традиција. Народ кој на Словените им ја подари
првата писменост, литература и христијанство, народ чие фрескосликарство
е единствената светла точка на европскиот средновековен мрак. Народ чија
современа литература и уметност се дел на светските културни ризници. Народ
чие основно културно и политичко гесло низ историјата секогаш било изразено во
духот на сожителството,
етничката и верската
толеранција. Тоа е народ
кој во Втората светска
војна се приклучи на
антифашистичката ко
алиција и во таа борба
на Првото заседание на
АСНОМ ја создаде маке
донската држава, која
потоа се вклучи во СФРЈ.
Стратегот на нацио
налноослободително движење на македонскиот народ од почетокот на овој век,
хуманистот и космополит Гоце Делчев, јасно го изрази тој дух во разбирањето на
„светот како поле за културен натпревар меѓу народите“. Во тој дух Република
Македонија и денес ја продолжи и стекна својата независна и суверена држава.
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Единствена е од составот на бившата СФРЈ која до независност дојде по мирен
и легитимен пат: по пат на референдум и со нов Устав. Единствена република е
која не учествуваше во војната, во меѓуетничките и верски крвопролевања што
безумно го зафатија регионот.
Република Македонија на патот до својата независност, за жал, претрпе мно
гу штети и одолговлечувања.Беше изложена на неправеден процес на одол
говлечување на нејзиното меѓународно признавање. Таа објективно се најде во
позиција да трпи енормни штети од санкциите спрема Србија и Црна Гора и бе
ше изложена на други тешкотии. Но и покрај сето тоа, граѓаните на Република
Македонија и нејзините државни органи останаа верни на начелата на мирот и
дијалогот, меѓуетничкото разбирање и толеранција и сожителство на Балканот.
Бевме уверени во можноста Обединетите нации да ја донесат оваа праведна
одлука.
Република Македонија денес како мирољубива држава во Европа, својата
надворешна политика ја гради врз темелите на Повелбата на Обединетите нации:
јакнењето на меѓународниот мир и безбедност, развивањето на економската
соработка и заштитата на човековите права, како предуслови за побезбедени
праведен свет за сите. Сега, како рамноправна членка на Обединетите нации
активно ќе се вклучи во остварувањето на целите и начелата на Повелбата на
Обединетите нации.
Тргнувајќи од сопствената традиција и современост, највисока цел претставува
остварувањето на човековите права и посебно на правата на националностите
и етничките групи кои живеат во Република Македонија. Таа денес е татковина
на македонскиот народ, на Албанците, Турците, Србите, Ромите, Власите и на
претставниците на другите националности. Во тој дух, ќе го јакнеме Балканот на
добрососедство и пријателство.
Република Македонија сака и е подготвена да го даде својот придонес во
решавањето на меѓународните конфликти во согласност со резолуциите на
Советот за безбедност, во интерес на мирот и безбедноста.
Република Македоннја
ја изразува својата волја да
се вклучи во активностите
на
специјализираните
агенции во системот на
Организацијата на обе
динетите нации.
Република Македонија,
како европска држава,
тежнее да стане член на
Заедницата на европските
народи.
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Свечено изјавувам, во името на Република Македонија дека Република
Македонија во своите меѓународни односи ќе ги респектира нормите на ме
ѓународното право, целите и начелата на Повелбата на Обединетите нации.

Како и досега, Република Македонија е подготвена да ги развива своите
односи со сите држави во светот врз принципите на суверена рамноправност,
неупотреба на сила, немешање во внатрешните работи, респектирање на ин
тегритетот и независноста. Врз тие принципи, ние сме посебно заинтересирани
за развој на односите со соседите и за што побрзо надминување на денешната
состојба во односите со Грција и за отворање пат на пријателство и соработка.
На крај, не можам, а во овој историски миг за мојата држава и мојот народ да не
повторам дека со овој чин станува вистина словото од преамбулата на Повелбата
на ООН „повторно да ја потврдиме вербата во основните права на човекот, во
достоинството и вредноста на човековата личност, во рамноправноста на луѓето
и жените и нациите, големи или мали.
Ви благодарам“.
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Промоции

Промотор: Ахил Тунтев

Промоција на Зборникот „За и од Киро Глигоров“
17 април 2018, МАНУ
Кон средината на мај 2017 година, по повод одбележувањето на 100 годишнината
од раѓањето на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров,
по иницијатива на Дипломатскиот клуб Скопје, а во соработка со Македонската
академија на науките и уметностите, во Академијата се одржа научна конференција
на тема „Улогата на Киро Глигоров во меѓународното етаблирање на Република
Македонија“. Во својот број 4, Дипломатскиот летопис го проследи текот на Кон
ференцијата. Излагањата на учесниците, заедно со други прилози, документи и
фото материјали од долгогодишната работа и од животот на првиот македонски
претседател беа објавени кон крајот на 2018 година во посебен Зборник.
Промоцијата на зборникот „За и од Киро Глигоров“ во организација на Ди
пломатскиот клуб Скопје и со поддршка на Фондот „Трифун Костовски“ на МАНУ се
одржа на 17 април 2018 година во големата сала на Академијата.
На промоцијата, пред голем број
гости и посетители, пригодна реч
одржа претседателот на Македонската
академија на науките и уметностите,
академик Таки Фити, а подетално
за животот и придонесот на претсе
дателот Глигоров во градењето на
меѓународната позиција на Република
Македонија на промоцијата збору
ваше Ахил Тунтев, долгогодишен
соработник и советник во неговиот
кабинет. Во името на Дипломатскиот клуб Скопје на присутните им се обрати и
амбасадорот Виктор Габер, претседател на Клубот.
Во своето излагање претседателот на Академијата
Таки Фити се осврна на неколку карактеристични белези
на активноста на претседателот Глигоров, при што
евоцираше спомени од своите многубројни средби со него.
Претставувајќи го како една од најмаркантните личности
од поновата македонска историја, ги потцрта неговите
заслуги и придонес за меѓународното етаблирање на
Република Македонија. Тие се несомнени и не може никој
да ги оспори, особено што тие се случуваа во најтешките и
најтурбулентните периоди од историскиот пат на нашата
земја кон државна независност.

12

Дипломатски летопис
Академик Фити подвлече дека Зборникот што го промовираме претставува трајно
сведоштво и потврда на придонесот и големината на животното дело, мудроста и
рационалноста на претседателот Глигоров, заради кои тој е високо почитуван
во Македонија, но и надвор од нејзините граници, во регионот и пошироко во
меѓународната заедница. Одамна и не еднаш за него е кажано дека во неговата
личност беа споени исклучителни доблести на научник, политичар и државник. Тој
располагаше со ретката способност да ги предвидува настаните. Притоа потсети
дека Киро Глигоров особено беше ценет заради своите економски познавања и тоа
од врвните научници во оваа област. Денеска, од пристојна историска дистанца може
да се препознае дека во таа констелација на економски, политички и меѓународни
услови, тој постапувал мудро, разумно и рационално. Неговите политички и
државнички решенија, пред кои во разни општествено-политички услови и историски
околности не еднаш бил исправен, ги носел совесно и одговорно, стоејќи зад нив,
но незанемарувајќи го мислењето на своите соработници, институциите, владата,
граѓаните и слично. Заради тоа тој беше и остана високо почитуван и респектиран од
голем број највисоки европски и светски државници, политичари, научници и други
личности од тоа време, со кои во својата долгогодишна политичка кариера често се
среќаваше и беше приман со уважување за соговорник. Со голем број од нив имаше
редовни и пријателски односи и врски.
Академик Таки Фити во своите заклучни зборови посведочи дека претседателот
Киро Глигоров беше искрен почитувач и вистински заинтересиран пријател на
Македонската академија на науките и уметностите и редовно ги следеше нејзината
работа и активности.
Во име на Дипломатскиот клуб своите согледувања ги
претстави Ахил Тунтев, еден од најблиските соработници
на претседателот Глигоров. Тој укажа дека со одржувањето
на Конференцијата и издавањето на Зборникот ние даваме
прилог кон зацврстување на колективното паметење на
граѓаните на нашата земја за активностите и за местото
во историјата на првиот претседател на самостојна
Република Македонија.
„Минатата пролет, во мај, во организација на Дипло
матскиот клуб- Скопје и со голема поддршка на МАНУ, овде
ја одржавме конференцијата. Оваа година Дипломатскиот
клуб реши, поради неговото големо, би рекол историско
значење, да ја одбележи 25 годишнината од оној чин од 8 април 1993 година, кога во
Палатата на нациите во Њујорк, Генералното собрание донесе едногласна одлука за
прием на Македонија за членка на Обединетите нации. Тоа ќе биде и носечка тема на
мајскиот број на Дипломатскиот летопис. Потсетување на оваа, една од историските
крстосници на трнливиот пат низ кој мина Република Македонија за да се вклучи во
семејството на државите и народите во светот. Местото кое заслужено и припаѓа.
Настан кој отвори простор за најширока билатерална и мултилатерална соработка на
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Македонија. И при тоа - да нагласиме: настан кој во голема мерка е рожба на политиката
и активностите на претседателот Глигоров во првите години од нашата независност.
Мислам деке е убава коинциденцијата што темите на кои денеска ќе се осврнеме,
(а за кои би можело да се рече дека имаат историски карактер), содржински се
надоврзуваат со актуелните политички настани, односно со интензивираната
надворешно-политичка активност во нашата земја. Тоа е политика која гради
мостови на добрососедство, најшироко пријателство и соработка. Тоа е политика
што ја карактеризира решителност и конкретни напори за успешно изодување на
(се надеваме) последните километри од маратонскиот пат на остварување на нашите
евро-атлантски аспирации. Вестите што пристигнуваат од Брисел, вестите што
пристигнуваат од Брисел, поинакви од оние од пред неколку години, охрабруваат.
Во тоа, според нејзините стратешки цели, во оваа политика препознаваме, во многу
нешта, се разбира во современи услови, и континуитет со оние надворешно-политички
постулати, инспирирани и изградувани во периодот кога, заедно со Собранието и
владата, на чело на нашата Република беше и дејствуваше нејзиниот прв претседател
Киро Глигоров. Присутниот активизам на актуелната коалициона Влада, насочен кон
исполнување на условите и надминување на пречките за приклучување на Македонија
кон НАТО и Европската унија (демократските реформски чекори, решавањето на
спорот околу името), нѐ потсетува на ентусијазмот во времето кога се вградуваа
темелите на новата држава, донесувањето на темелните документи и изградбата
на институциите на државата. Кога се водеше деноноќна битка за претставување и
меѓународно признавање на Република Македонија, а во таа смисла и за нејзиното
вклучување во светската заедница, во Обединетите нации.
Пред оваа генерација е шансата да се надмине долготрајниот апсурден спор
со Грција за разликата околу името на нашата земја, со цел да се зачуваат мирот,
безбедноста и добрососедските односи во регионот.
Пред да го поканам првиот говорник, почитувани, ќе си дозволам да потсетам
дека минатата пролет, од истово ова место прозвучи и оправдана нотка незадоволство
од фактот што јубилејот на претседателот Глигоров, стогодишнината од неговото
раѓање, од причини што тешко се објаснуваат, беше премолчен од официјалните
органи на државата (конкретно Претседателот на Републиката) кои беа повикани,
според програмата усвоена од Собранието на Република Македонија, да го одбележат
овој јубилеј. А, би морал во исто време да изразам и жалење, што и овој пат, јубилејот
што го одбележуваме денес - 25 години од историскиот чин на приемот на нашата
земја во Обединетите нации, дури и не е содржан во спомнатата програма, т.е. никој
не предложил да му се посвети заслуженото внимание на овој настан на државно
ниво. Коментарот ви го препуштам вам. Ситото на историјата е бескомпромисно. Да се
надеваме дека овој Зборник, како и денешниот собир, ќе го поттикнат колективното
паметење на вистинските вредности на нашата современост.
Во таа смисла, како еден од неговите долгогодишни соработници, ќе бидам
слободен моето обраќање да го завршам со следниот заклучок: поради неговиот
огромен придонес што го има дадено за Македонија, како државник, политичар,
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дипломат, визионер и патриот, искрено почитуван во својата земја но и надвор
од неа, мислам дека на претседателот Киро Глигоров, навистина би му прилегале
зборовите на римскиот поет Хорациј: „Еxegi monumentum aere perennius“ („Си
изградив паметник поцврст од бронза“). “
Амбасадорот Виктор Габер, претседател на Дипломатскиот клуб-Скопје, инаку
автор на повеќе дела и непосреден носител на одговорни функции во областа на
надворешната политика и дипломатијата, ја заклучи промоцијата на Зборникот. Притоа
искажа благодарност на Фондацијата „Трифун Костовски“ при МАНУ и лично на
господинот Трифун Костовски, што ја поддржа иницијативата и го помогна издавањето
на Зборникот, а го поздрави и решението на „Македонска пошта“ да објави пригодна
марка и коверт по повод 100 години од раѓањето на претседателот Киро Глигоров.

Галерија
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Промоции

Промотор: д-р Ирена Стефоска

Кон книгата на Виктор Габер,
„Од Објект до субјект: Македонија во
меѓународните односи“
(од промоцијата одржана на 15 декември 2017 во Домот на АРМ во Скопје)
Со големо задоволство ја прифатив поканата
на историчарот меѓу амбасадорите, Виктор
Габер, да ја промовирам неговата најнова книга
публикувана со поддршка на фондацијата
Фридрих Еберт. Задачата со којашто се зафатил
авторот ниту е лесна ниту е едноставна. Впрочем
тоа се гледа и од обемот на студијата, во која на
речиси 400 страници се обидува да го проследи,
анализира и контекстуализира процесот низ кој
Македонија и Македонците од објект во историја
стануваат субјект, т.е. според значења на поимот
субјект во речниците, активен чинител, носител
на дејствие, фактор на влијание врз процесите.
Уште во самиот предговор и во уводот на
книгата, авторот, во манирот на професионалите
историчари го поставува проблемот на истражувањето и го дефинира појмовниот
апарат, суштествено за правилата на академската историја, што ќе подразбира под
поимот Македонија и за каква дипломатска историја на Македонија ќе расправа низ
времето и просторот. Тој јасно посочува дека до формирањето на РМ собитијата ќе
ги анализира во рамки на географскиот простор означен како Македонија, во кој
живеело население од различна етничка, културна и јазична припадност, и односот
што го имал „надворешниот“ фактор кон овој вака дефиниран простор. Од друга
страна, синтагмата дипломатска историја на Македонија, согласно методолошките
правила на дисциплината, ја користи кога зборува за меѓународните односи на
државните органи на РМ од средината на 20-век и подоцна.
Она што ја прави оваа монографија различна од други на оваа тема е фактот
дека, освен познавањето на неколку странски јазици и енцикопедиските знаења од
општествените науки, авторот има и богато дипломатско искуство што го стекнал
како дипломат од кариера. Тоа на студијата ѝ дава и личен печат на човек, кој во
животот имал прилика и да ја создава дипломатската историја на РМ. Тој е и внатре
и надвор од предметот на истражувањето, имајќи го предизвикот, заедно со една
генерација на врвни македонски дипломати, од поновата генерација, но и нивните
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истакнати претходници од времето на заедничката федерација, да учествува и да го
креира процесот на субјективизирање на РМ на меѓународната сцена.
Во првиот дел на студијата авторот прави кус историски осврт на правните,
политичките и дипломатските собитија на просторите на Македонија од антиката
до модерното време. Независно што се тие проследени во хронолошки манир,
мислам дека тој повеќе алудира на искуствата наталожени во културните слоеви на
Македонија отколку на какви било континуитети во телеолошка смисла, примерени
на романтичната историографија. Античките кралства, средновековните царства и
Османлиската империја во чиј составен дел, во зависност од контекстот, влегувале
просторите на Македонија ја создавле незјзината богата историја и традиција.
Од друга страна, пак, како што забележал Хенри Вилкинсон во познатата студија
„Мапи и политика: преглед на етнографската картографија на Македонија“ од
1951г., „Македонија (вели Вилкинсон) не дава да се дефинира.“ Студијата на Габер го
игнорира ова смело тврдење на Вилкинсон, и се обидува да одговори на сложените
прашања: која е Македонија, како се создавала, и кои се Македонците? Оттука, и
главниот фокус во книгата е насочен кон настаните од крајот на 19 век до денес.
Времето во кое вителот на историјата, за среќа, не успеал да го проголта објектот/
регионот на Македонија, кој до создавањето на државата ја споделува судбината на
Курдистан и Палестина. Напротив, во сложените балкански и европски собитија,
во кои новофомираните балкански нации-држави со своите националистичи
кампањи умешно ја исклучувале Македонија од мапата на Балканот, авторот,
неоптеретен од какви било предрасуди и стереотипи, раскажува за личностите и
настаните, но и за идеолошките и други контроверзи што го следеле процесот на
создавањето на македонската нација-држава. Би сакала, исто така, да истакнам
дека ме импресионира раскажувачката вештина на Габер бидејќи успева морето од
историја да го систематизира и контексуализира на еден многу концизен начин и
со одмереност, напати благост, примерени на големите историчари, да ги изложи
своите ставови и мислења. Тој знае дека историјата, исто како и животот, не е црнобела, дека е преполна со многу нијанси и суптилитети, затоа што неа ја создаваат луѓе
во одредено време и простор, за кои ние, од денешна перспктива често пати лесно
судиме и не умееме да ги видиме и препознаеме нијансите на кои не упатува авторот.
Габер спознал дека исто како што историјата е учителка на животот и тој, животот, е
учител на историјата.
Во студијата, меѓу другите актери, ќе ги сретнете и Делчев, и Сарафов, и Влахов,
и Сандански и Тошев и Паница и Мисирков, и лордот Гледстоун, и „младо-Турците“,
и шпанските борци од Македонија, и левичарите и десничарите, и се разбира
антифашистите. Со Илинденското востание, вели авторот „објектот излегол на
површина“ додека неговата „инагурација во субјект“ се случила за време на Втората
светска војна, односно истакнува дека „поведен од македонските комунисти и
интелектуалци...Македонецот јасно, во прв план, покрај идеолошката ја става
својата национална определба и цели.“ Процесот на институционализирање на
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македонската нација чии камен темелници се АВНОЈ и АСНОМ бил проследен
со различни премрежја за афирмација на субјектот на меѓународната сцена во
сложените констелации на Студената војна и позицијата на СФРЈ во регионалните
прилики, и воопшто, во меѓублоковската поделба. Во овој дел од студијата, заедно
со историчарот се појавува и амбасадорот Габер, кој го запознава читателот со
почетоците на македонската дипломатија како израз на специфичниот републички
субјективитет. Подвлечена е важноста од основањето на Бирото за документација
чија основна активност била усмерена кон странство под раководство на нејзиниот
прв шеф, идниот дипломат Ванчо Андонов. Амбасадорот педантно забележал
дека како резултат на работата на плејада македонски дипломати и вработени во
Секретаријатот за односи со странство, до 1985 г. во СР Македонија престојувале 120
странски делегации на високо и највисоко ниво, од кои 32 делегации биле предводени
од шефови на странски држави и влади.
Во последниот дел на студијата Габер критички ја опсервира надворешната
политика на РМ од независноста до денес, позиционирањето на земјата и
афирмацијата на меѓународната сцена, како и маките на македонската држава, но
и сериозните промашувања во одлуките и кадровските решенија на македонскиот
политички естаблишмент. Освен тоа, проникливото око на амбасадорот со право ќе
забележи (цитирам): „Во 25 годишното битисување на државата, јавноста во Република
Македонија беше опсипувана и со непрекинато ‘оплакување‘ на судбината на
Македонецот за нереализираните обединувачки тенденции на македонскиот народ.
Иако тие појави не беа уникатни за Македонците во новата држава, тие како да беа
преземени од соодветните, сѐ уште присутни кај бугарската, српската и албанската
нација. За разлика од неговите непосредни соседи, Македонецот нив неодмерено
ги вградуваше во државната политика. Оваа соседска рефлексија, Македонецот го
стави во позиција на затвореност и одбојност и на најдобронамерните понуди за
соработка со соседите, го распали неговиот национализам и директно влијаеше врз
неговата меѓународна еманципација, а со тоа и врз обезбедувањето на достојно место
на државата во меѓународната заедница“. Оваа книга ни овозможува да согледаме
дека дипломатијата и надворешната политика на земјата не смеат да се практикуваат
како управување со гранапче! Туку дека тие бараат сериозни знаења, искуство, визија,
одговорност и лојалност кон државните, а не кон партиските интереси, лојалност кон
професијата, а не кон личните интереси.
И затоа на крајот од студијата, амбасадорот, историчарот, граѓаниот Габер апелира,
да се извлечат поуките од долгогодишното искуство без какви било компромиси кон
констатираните негативни појави во минатиот четврт век, за континуирано да ја
унапредуваме стекнатата меѓународна позиција на земјата, како завет на сите оние
што го создавале субјектот Република Македонија.
(Авторката е историчарка и пратеничка во Собранието на Република Македонија)
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(Текстот е преземен од електронската страна
на Министерството за надворешни работи)

Настани

ОБРАЌАЊЕ НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ НИКОЛА ДИМИТРОВ
ВО ЧЕСТ НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 29-ТИ АПРИЛ,
ДЕНОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Почитувани колеги,
Драги пријатели,
Дами и Господа,
Денеска имам исклучително пријатна обврска
да ви се обратам во чест на одбележувањето
на 29-ти Април, Денот на Министерството за
надворешни работи. Оваа година славиме по
11-ти пат, откако овој ден, во 2007 година, беше
прогласен за Ден на нашето Министерство.
Продолжуваме да ја негуваме оваа убава
традиција на одбележување на овој значаен
датум за создавањето и развојот на македонската дипломатија.
Нашиот историјат како институција започнува на денешен ден пред точно
49 години – на 29 април 1969 година, тука во Скопје, кога беа зачнати корените
на македонската дипломатска служба со формирањето на Бирото за односи со
странство. По стекнувањето на нашата независност во 1991 година, ова тело се
трансформира во Секретаријат за односи со странство, за три години подоцна,
конечно да го добие името кое и денес го носи - Министерство за надворешни
работи на Република Македонија;
Нашиот историјат е релативно кус, но сепак многу значаен. Исклучителен
е придонесот во градењето на современа Македонија и пресуден за нејзиното
етаблирање во меѓународни рамки како рамноправна земја, рамо до рамо со
останатите земји во светот. Македонија која ги почитува меѓународните принципи
и правила, Македонија која помага кога другите се во неволја и најважно,
Македонија – модерна, стабилна и европска демократија која секогаш го одбира
патот на мирот и дијалогот;
Иако оваа историја е релативно кратка, таа сепак бележи години на големи
предизвици - предизвици кои исправени пред нас, на моменти, можеби
изгледале тешки и непремостливи, но не нè поколебале во нашата решителност
и истрајност, но и нашата обврска да ѝ служиме на Република Македонија и на
нејзините граѓани. Напротив, тие секогаш претставувале дополнителен поттик за
уште поголема посветеност и реализација на нашите стратешки цели и интереси;
Предизвиците не изостануваат ниту денеска. Напротив. Пред само една година
Република Македонија беше на работ на бездната. По години на тешка политичка
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криза, ерозија на морал и политика на неодговорност, нашата земја беше оставена
во незавидна позиција – со разнишани темели дома, во меѓународна изолација,
без доволно пријатели, уплашена, затворена во себе и во стратешки ќорсокак.
Во помалку од една
година, охрабрени од
граѓанската будност
и активизам, успеав
ме да го вратиме ме
ѓународниот имиџ на
земјата. Од земја на
криза, Македонија ја
претворивме во земја
што асоцира на надеж
и можности, земја која
работи посветено да ја
зацврсти сопствената
демократија. Македонија која го привлекува вниманието со добри вести.
Водењето позитивна и проактивна политика претставува темел и во односите
со сите соседи и поширокиот регион. Време е сите ние на Балканот да се
обединиме околу нештата што не поврзуваат и да тргнеме во „натпревар“ на
спроведување што подобри реформи и овозможување посветла иднина за нашите
граѓани. Како регион имаме избор да растеме и да се развиваме заедно или да
останеме закопани во разликите од минатото. Одговорот на оваа Македонија е
јасен и недвосмислен.
Годинава постигнавме видлив успех – позитивен извјештај од Европската
комисија со чиста препорака за членство во Унијата. Правиме сѐ што е во нашите
можности оваа препорака да биде преточена во политичка одлука за почеток на
преговорите со ЕУ ова лето.
Почитувани,
Нашата мисија е специфична.
Министерството за надворешни
работи претстaвува огледало на
Република Македонија надвор.
Успешното презентирање на
имиџот на земјата во светот е
резултат на секој вработен во
министерството. Затоа би сакал
да го изразам своето големо
задоволство и да ја искажам
својата благодарност кон сите вас, драги колеги. Секоја организација е силна
толку колку што се силни и кадарни луѓето што работат во неа.
Во тоа име, честитајќи го уште еднаш нашиот заеднички ден – Денот на МНР,
ве повикувам да наздравиме.
Нека ни е честито!
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ДИПЛОМАТСКИОТ АСПЕКТ НА ПРОСВЕТИТЕЛСКИТЕ
МИСИИ НА БРАЌАТА КИРИЛ И МЕТОДИЈ
Почнувајќи од далечната 1969 година,
кога на 24 мај сите словенски народи во
Средна и Југоисточна Европа ја одбележуваа
1100 годишнината од смртта на Свети Ки
рил, Македонската православна црква,
штотуку обновена (во 1959 година), врз те
мелите и традициите на древната Охрид
ска архиепископија, укината 1767 година, се
вклучи и за прв пат учествуваше во мани
фестациите во слава и чест на епохалното
просветителско дело меѓу Словените на
Светите Кирил и на неговиот постар брат
Методиј, во науката познати и како „светите
солунски браќа Кирил и Методиј“.
Тие потекнуваат од околината Солун, како
две од седумте деца на таткото Лав и мајката Марија. Во првата половина на 9
век, за време на развојот и подемот на Византиската империја, во овој дел на
Балканот главно биле населени и живееле словенски племиња, кои веќе ги беа
примиле христијанството и православието како своја религија и вероисповед.
Како ретко писмени и образовани луѓе во тоа време, браќата, а особено
Константин, ја стекнале довербата на византискиот императорски двор и биле
поставени да извршуваат значајни и одговорни работи во државните институции,
а подоцна и да чинодејствуваат во рамките на православната византиска црква
меѓу словенското население во поширокиот регион, пропагирајќи ја новата
религија на близок и разбирлив словенски јазик, а потоа и преку нивните
просветителски мисии во некои словенски земји во регионот и пошироко,
што им ги доверувал лично византискиот император. За таа цел на Константи
како на извонредно образован човек му била доверена задачата да преведе на
словенски јазик некои потребни црковни книги што тој потпирајќи се врз говорот
на словенското население од околината на Солун го сторил. Најнапред ја создал
ја архетипската форма на првата словенска азбука, таканаречената „глаголица“.
Подоцна таа е фонетски и морфолошки упростена од Методиј и другите кирилови
следбеници и ја употребувале во службите и чинодејствувањето по црквите и
манастирите како „кирилица“, според името и во чест на нејзиниот творец-Кирил.
Од тогаш, па до денес, со векови, 24 мај по нов стил, сиот словенски свет во нивна
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чест го одбележува и слави како
Ден на сесловенската писменост
и култура.
За животот и работата на
светите браќа Кирил и Мето
диј се напишани голем број
книги. Многу страници од нив
ните житија се посветени на тоа
со колкакви преданост и ен
тусијазам и со какви лични жртви,
најнапред тие двајцата, а потоа и
нивните свети ученици Климент,
Горазд, Ангелариј, Сава, Наум и
други, го бранеле словенскиот
јазик од таканаречените „трија
зичници“, кои тврделе дека само
3 јазици: латинскиот, грчкиот и
еврејскиот, се достојни на нив
да се служи Христовата вера
во црквите и манастирите во
словенскиот свет. Најчесто за
ради тоа свое убедување тие би
ле обвинувани за ширење ерес
и прогласувани за еретици, што
не ги плашело и колебало да
истраат на тој свој пат и во таа
своја благородна мисија:
Со овие зборови, Константин,
подоцна Кирил, кој во младоста

„Зар не паѓа дожд од Бога подеднакво за сите? Или сонцето не свети за
сите, исто така? Зар не го дишеме воздухот сите еднакво? Како тогаш
не се срамите да признаете само три јзици, а за сите други народи и
племиња сакате тие да бидат слепи и глуви? Дали Господ го сметате
толку безсилен дека не може тоа да го даде, или пак завидлив , па тоа да
го сака?
(Од житието „Панонски легенди)
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го завршил Магнаурското училиште во Константинопол, а се дообразувал како
библиотекар на Царската библиотека во Цариград и црквата Света Софија, а
подоцна и како предавач во Магнаурската школа, каде што ја стекнал и титулата
Философ, им одговарал на противниците. Така, на сликовит начин ја одредил
суштината и смислата на својата животна определба, со помош на црквата,
служејќи му на Бога, меѓу луѓето да ги шири словенскиот јазик, писменост и
култура. Тоа ги определило и натамошниот животен пат, а на некој начин и
судбината на солунските браќа, со што тие уште за време на животот стекнале
чест и слава, не само во својата родна Византија, туку како што ќе видиме подоцна
и надвор од нејзините граници во словенските и другите земји.
Како на голем ерудит, со талент и смисла за јазици и проповед, но и со
несомнено поседување на потребните политички знаења и дипломатски вештини
во јавното општење, Византискиот двор и Цариградската патријаршија му
доверуваат на Константин раководење на три значајни меѓународни мисии кои,
освен просветителскиот карактер, имале и пошироко општествено-политичко,
економско и културно значење за Византија и зацврстување на нејзината
империјална власт и моќ, но и проширување на нејзините територијални граници,
како една од трите, (покрај Римската и Османлиската), најголеми и најсилни
империи.
Првата мисија - Сараценската во арапскиот свет, на Константин му била
доверена кога тој сѐ уште бил многу млад и имал само 24 години. Втора мисија е
Хазарската во областите околу Црното Море на територијата на денешната Руска
Федерација, која ќе направи голем пресврт во животот на Константин. Третата
мисија, можеби најзначајна по својата суштина и карактер, секако е Моравскопанонската (863 година) во регионот на Чешка и Словачка, во која Константин
учествувал заедно со својот постар брат Методиј. Првите две мисии на Константин
имале државно-верски карактер, но третата - Моравската која е извршена по
барање на моравскиот кнез Ростислав до византискиот император Михаил Трети,
имала нагласен просветителски карактер, но и силно влијание со помош на
верата и црквата во зацврстувањето на власта на моравскиот кнез и одбраната од
опасноста од асимилација на Моравија од страна на туѓите саксонски и тевтонски
народи и култура. Браќата Кирил и Методиј со оваа мисија која траела 40 месеци
ги поставиле трајно темелите на словенската писменост, култура и просвета во
овој дел од Европа, кои траат и ден денеска, но и на дипломатски план придонеле
за утврдување на големите слава и моќ на империјата.
Плод на нивната неуморна и предана работа била масовната посетеност на
богослужбите во црквите и манастирите од страна на населението, бидејќи
службата во нив сега се одржувала на сопствен и разбирлив јазик и покрај
силниот отпор на латино-германското свештенство, гневно заради масовниот
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одлив на верниците од словенско потекло.
За време на Хазарската мисија во градот Херсон, во специјално преземените
археолошки истражувања на Крим, Константин ги открил моштите на четвртиот
по ред Римски папа Климент Први, соработник на апостол Петар, кој поради
ширењето на христијанството во 101 година бил маченички убиен. Пронајдените
мошти Константин лично му ги предал на папата Адријан Втори во Рим, каде што
што Константин и неговите придружници неочекувано бил пречекани со многу
почести и внимание. Во Светата столица била одржана богослужба на словенски
јазик. Поистакнатите ученици на Константин биле прогласени за свештеници,
додека Константин бил воведен во висок свештенички ред и го добил името
Кирил. За жал, за време на престојот во Рим Кирил, истоштен и болен починал
на 14 февруари 869 година (по стар стил). Неговото дело и работа ја продолжуваат
неговите ученици и братот Методиј, но набргу, по смртта на кнезот Ростислав,
тие биле протерани од Моравија. Методиј починал 885 година, додека неговите
ученици Климент, Наум и Ангелариј ја продолжуваат успешно работата во
Македонија и другите балкански земји.
Денот на сесловенските просветители на тлото на Македонија за прв пат е
одбележан на 11 мај во 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје. Од
1969 година па до денес, точно половина век, македонска црковно-државна
делегација на високо ниво редовно учествува на ова чествување, остварувајќи
средби и со Папата на Римокатоличката црква во Ватикан, како што беше случај
и годинава. Во почетокот, 24 мај во Македонија се одбележуваше како Ден на
просветните работници и образовните институции, а од 2007 година и како
државен празник на Република Македонија. Светите Кирил и Методиј се патрони
и нивното име го носат првиот и најстар македонски универзитет и голем број
училишта, библиотеки и културни институции во земјата. Исто така Македонската
православна црква-Охридска архиепископија, 14 мај, според старо сметање на
времето или 24 мај по нов стил, го слави и како свет празник на сесловенските
просветители браќата Кирил и Методиј.
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26 години од приемот на Хрватска
во членство во Обединетите нации
Точно година дена по одржувањето на
референдумот за независност на 15 мај 1991
година, Хрватска на 22 мај 1992 година стана
178 членка на Организацијата на обединетите
нации. Тој чин дојде откако ја признаа сите
тогашни членки на Европската заедница (15
јануари 1992 година), како и Соединетите
Американски Држави и Руската Федерација.
Членството во ОН претставуваше клучен и
приоритетен надворешно-политички чин
за Хрватска – држава којашто во тој период
беше погодена од бруталната агресија на
режимот на Милошевиќ и на ЈНА.
Една третина од Хрватска беше окупирана,
а војната и воените разурнувања погодија
54% од територијата на Хрватска, на која
живееја повеќе од третината на населението.
Исто така повеќе од половина милион лица
(приближно 15 % од вкупното население) беа
раселени и протерани низ Хрватска, а уште
150 илјади лица пребегаа во странство. Во тоа време Хрватска беше практично
пресечена на половина, а од Сплит до Загреб се патуваше повеќе од 12 часа. За
споредба, денес по автопатот тоа патување трае 3,5 часа или по регионалните
патишта до 5 часа.
Паѓањето на Берлинскиот ѕид го означи симболично крајот на студената војна,
почетокот на распаѓањето на Советскиот Сојуз и уривањето на еднопартиските
системи во Источна Европа. Секако, транзицијата од еднопартиски во
повеќепартиси систем, како и транзицијата од планска социјалистичка економија
во пазарно стопанство не можеше да ја заобиколи Југославија. Меѓутоа, Слободан
Милошевиќ и неговиот режим, со користење на национализмот и шовинизмот
под маската на заштита на српското малцинство, а со помош на ЈНА, тогаш трета
најмоќна војска во Европа, започнаа најнапред краткотрајна десетдневна војна
во Словенија, а потоа и четиригодишна агресија врз Хрватска и подоцна врз
Босна и Херцеговина.
Затоа беше битно за Хрватска од највисоко место да добие потврда на
државноста и меѓународен легитимитет, оти само на тој начин Хрватска можеше
да ги одбрани својата сувереност, целокупност и своите граници, за што имаше
право врз основа на Уставот на СФРЈ од 1974 година и на одлуките на Бадинтеровата
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комисија која донесе заклучок дека сите републики стануваат самостојни држави,
а нивните републички граници стануваат надворешни граници на новите држави.
Резолуција на СБ број 753
Советот за безбедност во Резолуцијата број 753 од 18 мај 1991 година наведува
дека „ усвојува Одлука со која препорачува на Генералното собрание да ја прими
Република Хрватска во членство на Обединетите нации, што се случи на 22 мај на
46-та седница на Генералното собрание, кога Хрватска стана полноправна членка.
На таа седница првиот хрватски претседател д-р Фрањо Туѓман истакна дека
членството на Хрватска во Обединетите нации претставува „нејзино враќање во
заедницата на слободните народи“, како и дека „Хрватска сака да биде отворена
за сѐстрана соработка со сите соседни и други држави од Европа и светот.
Хрватска сака да биде потпора на мирот и стабилноста на меѓународниот поредок
и достоен член на Обединетите нации. Сакаме Хрватска да биде, во политичка и
стопанска смисла, држава на правниот поредок и слободен дом на сите нејзини
граѓани“. Тој исто така побара мирно решавање на кризата на подрачјето на
поранешна Југославија.
„Членството во Обединетите нации е круна на меѓународната потврда на
суверената државност на Република Хрватска. Меѓутоа, ние сме длабоко свесни
за одговорноста што ја преземаме со ова членство. Чест ми е од ова место да
изјавам дека Реублика Хрватска во целост ја прифаќа Повелбата на Обединетите
нации, дека ќе биде приврзана кон начелата на оваа Повелба и на владеењето
на меѓународното право, врз чии темели Хрватска го избори своето меѓународно
признавање. Отсега Хрватска како полноправна членка на Обединетите нации
ќе може да ја ужива поддршката на светската организација во напорите за
мирно решавање на кризата на тлото на поранешна Југославија, врз основа на
начелата на Повелбата на ОН, за успех на мировните сили на ОН, за решавање
на искажаниот проблем со бегалците, за поттикнување на стопанскиот развој.
Република Хрватска го прифаќа начелото според кое меѓународната заедница
има право да посредува во случаите на кршење на основните човечки права и
етничките права, при загрозување на мирот или еколошката стабилност на
нашата планета“, се обрати хрватскиот претседател на седницата на Генералното
собрание.
УНТАЕС – најуспешна мировна мисија во историјата на ОН
Во првите шест години по меѓународното признавање во Хрватска дејствуваа
пет мировни мисии на Обединетите нации, од кои една – УНТАЕС беше најуспешна
мировна мисија во историјата на ОН.
Првата мировна мисија на територијата на Република Хрватска беше
УНПРОФОР (United Nations PROtection FORce), Сили за заштита на ОН, којашто
беше формирана на 21 февруари 1992 година со Резолуцијата на СБ број 743, а за
воспоставување мир и предуслови за мирољубиво пронаоѓање решение за кризата
што се појави на подрачјето на поранешна Југославија. Мандатот на УНПРОФОР
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заврши во март 1995 година со Резолуцијта на СБ број 981, а силите на ОН беа
преименувани во Операција на Обединетите нации за обнова на довербата во
Хрватска УНКРО (United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia)
со мандат да ја спроведе Спогодбата за прекин на огнот помеѓу Хрватската
војска и српските бунтовници, како и да ја надгледува демилитаризацијата на
полуосттровот Превлака.
Со воспоставувањето на Набљудувачката мисија на ОН на Превлака УНМОП
(United Nations Mission of Observers in Prevlaka) и Преодната управа на ОН за
источна Славонија, Барања и западен Срем УНТАЕС го оконча мандатот на УНКРО.
УНТАЕС, како што веќе беше наведено како најуспешна мировна операција во
историјата на ОН, беше воспоставена врз основа на Договорот од Ердут потпишан
на 12 ноември 1995 година, а заврши на 15 јануари 1998 година, со што се заврши
процесот на мирна реинтеграција на источно Подунавје во уставно-правниот
поредок на Република Хрватска.
Групата на ОН за поддршка UNPSG (United Nations Police Support Group) започна
со работа на 16 јануари 1998 година. Цел на меѓународната едницица составе на од
180 цивилни полицајци беше надзор на полициските единици на РХ на подрачјето
на источниот граничен дел на Хрватска, а заврши во август 1998 година.
Хрватска во 19 мисии на ОН
Поранешниот генерален секретар на ОН Бан Ки-Мун изјави дека активниот
придонес на Хрватска во ОН далеку ја надминува нејзината големина. „Нејзината
успешна преобразба од држава што беше примател на меѓународна помош во
држава која пружа помош на другите е неверојатно достигнување“. Како држава
која преку пет мировни мисии на својата територија во тек на шест години добро
се запозна и со моќта и со слабостите на системот на ОН, Хрватска е уверена
дека ОН се толку силни колку што ѝ дозволуваат државите членки и затоа
сметаме дека со сопственото искуство во изградбата на мирот придонесуваме
ОН да биде посилна и поделотворна организација. Хрватска денес ги споделува
своите искуства во мировните операции низ целиот свет. Хрватска со учество
во мировните операции дава поддршка во пост-конфликтните транзиции, за
помирувањето во пост-конфликтниот период, за градењето на институциите,
заштитата на жените и девојчињата, но исто така и во работата и улогата на
меѓународните органзиации во кризните жаришта.
Првата мировна операција во којашто учествуваше Хрватска беше мировната
мисија во Сиера Леоне УНАМСИЛ во 1999 година, во која зедоа учество десет
набљудувачи. Хрватска до денес учествуваше во 19 мировни мисии на ОН, што го
сметаме за битна компонента на нашата надворешна политика.
Нова фаза на меѓународен план претставуваше потпишувањето на Меморан
думот за согласност помеѓу Владата на Република Хрватска и Обединетите нации
за придонес кон системот на stand-by аранжмани на ОН, со кој беа дефинирани
воените и полициските капацитети со кои Хрватска може да учествува во мировните
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операции на ОН. Со потпишувањето на Меморандумот Хрватска веќе не е држава
што ги прима мировните сили на ОН, туку стана дел од нив којшто помага во други
делови на светот. Истоветен пат поминавме и кога станува збор за развојната
помош и од примател станавме меѓународен донатор на странска помош.
Хрватска како членка на телата на ОН
Хрватска придава голема важност на Обединетите нации како единствен
форум за решавање на глобалните проблеми, јакнење на меѓународното право
и демократизацијата на меѓународните односи. Веруваме во системот на
Обединетите нации и во нашиот заеднички потенцијал за промовирање на
ефикасно, инклузивно и одржливо глобално уредување, втемелено врз правилата
и начелата на меѓународното право со почитување на човечките права и основни
слободи, демократијата и стопанскиот развој, солидарноста и заедничките
предизвици, како и заедничката одговорност.
Хрватска беше избрана за непостојана членка на Советот за безбедност во
периодот 2007-2008 година со 184 гласа од државите членки добиени во третиот
круг на гласањето, а двегодишниот мандат го започна на 1 јануари 2008 година.
Тоа претставуваше исклучително важно признание на Хрватска и на нејзината
надворешна политика, а во истиот мандат претседаваше и со Комитетот на
Советот за безбедност за борба против тероризам (CTED). Тогашниот претседател
на Хрватска Стипе Месиќ истакна дека „инсистирањето на начелата е едно од
најмоќните оружја на географски мали земји, како што е Хрватска. Така и само
така ќе докажеме дека имаме не само свои позиции, туку и морално право да
опстојуваме на нив. Со други зборови, не сакаме и не смееме да имаме двојни
мерила, особено кога се однесува на проблемите како што се развојот, односно
неразвиеноста, тероризмот и неговите подлабоки причини, климатските
промени, човечките права, односите помеѓу државите во глобализираниот свет“.
Република Хрватска исто така претседаваше и со Економскиот и социјалниот
совет (ECOSOC) во 2002 година. Освен тоа, Хрватска е членка на бројни
стручни тела на ОН како што се Комисијата за човечки права, Комисијата за
одржлив развој, Комисијата за население и развој, Комисијата за социјален
развој, Комисијата за положбата на жените, Програмата за човечки населби
(HABITAT), како и во Комитетот за укинување на сите облици на дискриминација
спрема жените (CEDAW). Хрватски експерти за правото на море се избрани во
Меѓународниот суд за правото на море и за членови во Комисијата за границите
на епиконтиненталниот појас. Учеството во мировните мисии силно придонесе
за изборот на Хрватска за непостојана членка на Советот за безбедност на ОН
во 2008-2009 година и тоа, заедно со искуствата од мировните мисии на своја
територија, е вградено во воспоставувањето и дејствувањето на Комисијата за
градење на мирот (Peacebuilding Comission) којашто работи во склоп на ОН.
Проф. Иван Шимоновиќ, дипломат и поранешен министер на правда на
Република Хрватска беше помошник на генералниот секретар на ОН за човечки
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права од 2010, а во 2016 година беше именуван за специјален советник на ОН за
концептот „Одговорност да заштитиш“.
Како гледа Хрватска на иднината на ОН
Зборувајќи на седницата на Генералното собрание на ОН во 2017 година,
претседателот на Владата Андреј Пленковиќ рече дека „веруваме оти ОН мора да
се движат напоредно со промените во светот и да се менуваат, па затоа е битно
да се поддржат реформите што ги предлага генералниот секретар на ОН, особено
за мировните мисии и развојот“. Исто така сметаме дека реформата на Советот за
безбедност е битна, а премиерот Пленковиќ тогаш подвлече дека е потребно да
се зголеми бројот на членови во обете категории во ова тело, и на постојаните и
на непостојаните, како и да се обезбеди подобра застапеност на источна Европа
преку непостојано членство.
Во таа пригода тој зборуваше и за бројните закани со кои се соочува
денешницата, меѓу кои се бегалската криза и масовните преселби и подвлече
дека Хрватска се залага за таков пристап кон миграциите којшто како приоритет
ќе ги има безбедноста, достоинството, човечките права и основните слободи
на сите мигранти, но и тука е потребен сѐвкупен пристап како што е случај и
со сите други глобални закани. Ниедна светска сила или заедница, како што е
Европската унија, не може самостојно да ги реши горливите глобални проблеми:
сиромаштијата, болестите, недостигот на храна и вода за пиење, ограничувањето
на човечките права, глобалната финансиска криза, заканите од меѓународниот
тероризам и затоа улогата на ОН е незаменлива.
Клучот е во борбата против причините за масовните миграции, сѐедно дали
се тоа сиромаштија, војни, климатски промени или природни катастрофи, како и
во борбата против искористувањето и злоставувањето во контекст на трговијата
и криумчарењето на луѓе. Во решавањето на кризите во светот потребно е
фокусирање на рано предупредување, превенција и дипломатија. Хрватска тоа го
доживеа на своја кожа, а судирите бараат прилагоден пристап. Човечките права
и основните слободи се универзални вредности и затоа кршењето на човечките
права наложува неодложна и соодветна реакција, а Хрватска се залага за посилна
спрега помеѓу Советот за човечки права и Советот за безбедност. Силно го
поздравивме воспоставувањто на Канцеларијата на Обединетите нации за борба
против тероризмот, а сметаме дека е потребно да се продолжи со работа врз
превенција и борба против радикализација и насилен екстремизам.
Почитувањето на стандардите, начелата и правилата на меѓународното право,
како и нивната примена, претставува цврст темел за траен мир и стабилност
во светот. Споровите треба да се решаваат со мирни средства и во склад со
меѓународното право, а од особена важност е сите меѓународни пресуди да бидат
во склад со највисоките правни стандарди. Мирот и стабилноста во југо-источна
Европа се од клучна важност за Хрватска и затоа активно го поддржуваме
членството на државите од југо-источна Европа во Европската унија и во НАТО.
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Искоренувањето на сиромаштијата е примарна цел на глобалниот развој,
бидејќи таа е и причина за судири и последица од нив, за нестабилност и кризи,
а одржлив развој е возможен само преку почитување на човечките права,
еднаквоста, доброто управување и владеење на правото во општества коишто
се инклузивни. Неразвиеноста, заедно со нерамноправноста во меѓународните
односи и нерешените регионални кризи, претставуваат генератори за глобалниот
тероризам, а методите на борбата против тероризмот се покажаа недоволно
делотворни, понекогаш дури и контрапродуктивни. Воспоставувањето на новите
меѓународни односи мора да се темели врз начелото на рамноправност.
Сведоци сме на секојдневното влошување на климатските промени, што
налага неодложна акција, а својата определба за глобалните напори за зачувување
на природната околина Хрватска ја покажа со ратификацијата на Парискиот
договор, како и во Њујорк со поддршката на новата француска иницијатива –
Глобален пакт за природната околина – насочена кон подобра координација во
борбата против климатските промени, подвлече премиерот Пленковиќ.
Пристапувањето во ОН претставуваше генерацисики потфат
При одбележувањето на 25-та годишнината од членството на Хрватска во
Обединетите нации, премиерот Пленковиќ рече дека „пристапувањето на
Хрватска во Обединатите нации помогна да станеме тоа што сме денес – млада
нација како субјект на меѓународното право, но исто така и стара и горда нација
којашто придонесува кон меѓународниот мир, безбедност, соработка, кон
глобалните и европските напори, кон нашето поблиско соседство каде ја пружаме
нашата помош со искуството и воспоставувањето блиски соседски односи и со
оние со кои сме имале поинакви гледишта пред нешто повеќе од две децении“.
Во текот на 26 години од нашето членство драматично се променија светот и
меѓународните односи, а во нашиот заеднички дом Обединетите нации на Ист
Ривер во Њујорк остана истиот мермер од островот Брач со којшто е поплочен
влезот што води кон салата на Генералното собрание, како и споменикот во паркот
зад палатата на Обединетите нации, ремек-делото на вајарот Антун Аугустинчиќ
„Мир“. Тој споменик е еден од симболите на седиштето на ОН. Изработен е во 1954
година, висок е 5,50 метра и тежи 5 тона, врз постамент од 10 метра соѕидан со
камен од Брач. Скулптурата на Иван Мештровиќ „Djevojka s lutnjom“, поставена
во просторите на палатата е исто така подарок од Хрватска од 2000 година.
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Пишува: Луиза Винтон (Постојан координатор на Обединетите нации во Скопје)

Никој да не биде изоставен
Во нашиот, сѐ повеќе поделен и националистички свет, Обединетите нации
понекогаш се предмет на потсмев, наведувајќи дека тие се бавни, бирократски
и дека премногу се потпираат на старомодната дипломатија за да ги постигнат
своите цели.
Но, особено во тешки времиња, Обединетите нации ја покажуваат својата
вредност преку обезбедување силен и траен темел за основните начела кои
можат да ни помогнат да го најдеме патот назад до нашите идеали и да се
подобриме ние самите.
Читањето на првиот член од Универзалната декларација за човековите права,
која оваа година го слави 70-тиот роденден, особено освежува и поттикнува. Тој
наведува дека:
Сите човечки суштества се родени слободни и еднакви со достоинство и
права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да делуваат едни кон други во
духот на братството.
Во текот на последните 70 години, овие основни начела служеа како основа
за неколку иницијативи на ОН, чија цел беше да се намалат заканите за мирот и
подобрување на животите на луѓето насекаде во светот.
Најновата таква иницијатива е секако Агендата 2030 и Целите за одржлив
развој. Овие 17 глобални цели и нивните 169 потцели кои ги преточуваат целите
во специфичната реалност на секојдневниот живот, беа одобрени во септември
2015 година од страна на сите 193 држави-членки на Обединетите нации.
Да ја цитираме резолуцијата на Генералното собрание на ОН со која се
донесоа целите:
Решени сме, од сега до 2030 година:
 Да ставиме крај на сиромаштијата и гладот насекаде;
 Да се бориме против нееднаквоста во и меѓу земјите;
 Да градиме мирни, правични и инклкузивни општества;
 Да ги штитиме човековите права и да промовираме родова еднаквост и
зајакнување на жените и девојките;
 Да обезбедиме трајна заштита на планетата и нејзините природни
ресурси; и
 Да создадеме услови за одржлив економски раст, споделен просперитет и
достоинствена работа за сите.
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Овие цели се неверојатни во својот опфат и опсег и според рокот за нивно
исполнување, кој до 2030 година е прилично амбициозен. Часовникот отчукува;
имаме само 12 години да ги постигнеме нашите цели.
Дали остварувањето на целите е возможно? Или пак е ова уште еден доказ
дека ОН се наивни?
Најважното нешто е дека целите се прифатени – доброволно – од сите држави
членки на ОН.
И, спротивно на претходните глобални агенди, кои фокусот го ставаат само на
земјите во развој, Целите за одржлив развој се универзални: тие се применливи
за сите држави, без оглед на нивното ниво на просперитет или развој.
Државите, општествата и поединците тргнуваат на овој пат од различни
почетни точки, и поради ова, светот се согласи да даде приоритет на оние кои
се најдалеку од целите.
Духот на Целите за одржлив развој елоквентно е претставен во една
единствена реченица: „Никој да не биде изоставен“.
Без сомнение ова е единствената најмоќна идеја зад Глобалните цели.
Токму ова е начелото врз кое се заснова сѐ што семејството на ОН го прави
во оваа земја.
Партнерството за одржлив развој, Стратегијата на ОН за земјата која беше
потпишана со Министерството за надворешни работи во 2016 година, ги
наведува петте главни приоритети на нашата работа:
 Прво, креирање на повеќе и подобри работни места, особено за групите
кои тешко се вработуваат;
 Второ, зајакнување на институциите за да работат на транспарентен,
правичен, отчетен и ефикасен начин;
 Трето, намалување на нееднаквоста и социјалната исклученост, особено
за Ромите, лицата со попреченост и децата;
 Четврто, целосно исполнување на заложбите за родова еднаквост, со
нагласка на борбата против дискриминацијата и против сите форми на
насилство кон жените и девојчињата; и
 Петто, заштита на животната средина, борба против климатските
промени и градење отпорност пред природните непогоди.
Задоволни сме што оваа нова програма се спроведува во духот на
„Испорачуваме како еден“, која ги обединува сите агенции на ОН потесно да
соработуваат и да ја подобрат ефикасноста и да го максимизираат влијанието.
Тимот на ОН во земјата се состои од 18 различни агенции. Во нив се вклучени
и десетте агенции кои имаат и канцеларии во земјата:
• Меѓународната организација на трудот (МОТ);
• Меѓународната организација за миграции (ИОМ);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Канцеларија на Високиот комесар за човекови права (ОХЦХР);
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП);
Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА);
Агенцијата за бегалци на ОН (УНХЦР);
Фондот за децата на Обединетите нации (УНИЦЕФ);
Канцеларијата на ОН за дрога и криминал (УНОДЦ);
Тело за родова еднаквост на Обединетите нации;
Светската здравствена организација (СЗО)

Исто така се состои и од дополнителни осум агенции кои своите локални
активности ги управуваат од регионалните или глобалните центри:
• Организацијата за храна и земјоделство (ФАО);
• Меѓународната агенција за атомска енергија (ИАЕА);
• Конференцијата на ОН за трговија и развој (УНКТАД);
• Економската комисија на ОН за Европа (УНЕЦЕ);
• Програмата на ОН за животна средина (УНЕП);
• Организацијата на ОН за образование, наука и култура (UNESCO);
• Организацијата на ОН за индустриски развој (УНИДО); и
• Меѓународната стратегија на ОН за намалување на катастрофи (УНИСДР).
Ова може да звучи конфузно, но за нас тоа претставува широкото поле за
помош и експертиза кое ОН го ставаат на располагање на земјата.
Амбициозните цели бараат сериозни ресурси и за нивното остварување се
ставени на располагање нашите 175 вработени лица и нашиот годишен буџет (во
моментов околу 34 милиони долари, кој секојдневно расте).
Нашата програма на ОН е усогласена со реформската програма на Владата,
со нагласка на владеењето на правото, да ги стави јавните институции во
служба на граѓаните, да создаде нови и подобри работни места, да донесе
надеж и можности за младите, да ја зајакне родовата еднаквост и да стави
крај на насилството против жените, да пружи помош на ранливите и
маргинализираните групи, да обезбеди луѓето со попреченост да ги уживаат
своите права и да се бори против загадувањето на воздухот и другите закани за
животната средина.
Чест ни е што во своето прво обраќање на Генералното собрание на ОН на
22 септември 2017 година, премиерот Зоран Заев ја препозна нашата стратегија
како верно пресликување на Целите за одржлив развој во националната
реалност.
Имајќи предвид дека државата ги удвојува своите напори да се квалификува
за членство во Европската унија, Целите за одржлив развој нудат рамка која не
само што ја дополнува агендата за пристапување во ЕУ, туку ја дополнува во
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неколку важни димензии. Двете агенди во голема мера имаат заеднички цели,
но има и ВАЖНИ области – особено во однос на елиминирање на социјалната
исклученост – каде Глобалните цели нудат повеќе.
Од тие причини, Европската унија напорно работи да ги вгради Целите за
одржлив развој во своите сопствени програми и платформи.

Секако постигнувањето на одржливиот развој не е само работа на владата и
на меѓународните организации.
Потребно е сите да се ангажираат. Секое лице има и можност и должност да
придонесе.
Од тие причини, во текот на последното одбележување на Денот на ОН, во
октомври 2017 година, ги поканивме сите граѓани да си одберат омилена Цел за
одржлив развој и да направат еден практичен чекор за нејзино исполнување и
да го донесат светот поблиску до исполнување на таа цел.
Одговорот на нашата кампања беше исклучително позитивен и ни влеа
голема надеж.
Всушност, на многу луѓе им беше тешко да одберат само една цел, со
што јасно се илустрира нашиот став дека Целите за одржлив развој се тесно
испреплетени и мора да се работи истовремено на сите за тие да се постигнат.
Агенциите на ОН со задоволство очекуваат да работат со сите чинители да го
искористат моментот и да и помогнат на земјата да ги оствари целите до 2030
година.
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Членовите на Дипломатскиот клубСкопје му го честитаме роденденот на
нашиот највозрасен член, колега, сестран
интелектуалец и познавач на минатото
на Македонија, д-р Коста БАЛАБАНОВ,
со најискрени желби за добро здравје и
натамошна долга и плодна соработка,
пријателско дружење и незаборавни нови
лични и заеднички остварувања!
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Од дипломатскиот бележник

Пишува: д-р Коста Балабанов

Половина век македонско –
јапонски односи и соработка (Втор дел)
Интересот за македонското средновековно сликарство, што несомнено го
поттикна големата изложба на средовековните икони од Македонија во Токио и
Кјото, одржана во 1967 година, како и многу други презентации кои следуваа по
ова изложба, во 1987 година го побуди јапонскиот ликовен уметник, конзерватор,
реставратор и уметнички фотограф г-н Хисао Такакаши (кој во овој период
живее во Париз, Франција), да пристигне во Македонија, со цел да го проучува
македонското средновековно фреско-сликарство. Во наредните три години, секоја
година по еден месец, тој посетува голем број храмови во Македонија, проучувајќи
ги и фотографирајќи ги најзначајните дела на фреско-сликарството, за на крајот
да ја напише, илустрира и публикува книгата „Средновековното ѕидно сликарство
во Македонија“. Книгата е издадена на јапонски јазик, отпечатена во познатата
издавачка куќа Pal Publication.Co. на издавачот г-н Кунишиге Окузава во 1989 година.
Ова луксузно издание (А4 формат), без секакво сомнение е првото и единствено
комплетно презентирање на средновековно ѕидно сликарство од Македонија,
илустрирано со 150 колор фотографии, 50 цртежи и карта на Република Македонија,
кое до денес, по својот квалитет и сериозен пристап, не е надминато. Во многу
краток рок од само 15 дена во Токио бил распродаден целокупниот тираж.
Под покровителство на Министерството за надворешни работи на Јапонија, а во
соработка со УНЕСКО, на 22 и 23 март 2001 година во Токио се одржува меѓународен
семинар на тема „Образованието и заштитата на културното богатство на Југоисточна Европа” во организација на јапонското Министерство за надворешни
работи. Одржувањето на овој меѓународен семинар е поврзано со прогласувањето
на Декада на соработка помеѓу Јапонија и Европа 2001-2010.
Имајќи ги предвид случувањата во Југо-источна Европа во последните години,
Министерството за надворешни работи на Јапонија во координација со генералниот
директор на УНЕСКО г-н Каиширо Матцуура, сметало дека актуелна тема на
семинарот за разгледување и дискусија би била образованието и заштитата на
културното богатство. Затоа се поканети стручни лица од сите земји на регионот да
земат учество на семинарот, вклучувајќи ја и Република Македонија.
Од нашата држава е поканет потписникот на овие редови во својство на
историчар на уметноста-конзерватор. На 23 март 2001 тој го одржува предавањето
„Заштита на културното богатство во Република Македонија -балканска крстосница
на различни цивилизации”.
На 22 април 2002 година, во новоизградената асфалтна база кај Лепенец во
близина на Скопје , Н.Е. амбасадорот на Јапонја г-н Акио Ијуин ја врачил опремата
за одржување на патиштата во Република Македонија во вредност од 807 милиони
јени (6,8 милиони УСА долари). На церемонијата на предавањето на донацијата
присуствувале: претседателот на Владата г-н Љубчо Георгиевски и г-н Љупчо
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Балковски, актуелниот министер за транспорт и врски, како и раководниот тим
на „Македонија пат “на чело со директорот г-н Спасен Георгиевски. Во своето
обраќање кон присутните амбасадорот на Јапонија, покрај другото, ја нагласил
подготвеноста на јапонската Влада да пружа помош на Република Македонија. Тој
ја користи приликата посебно да ја подвлече улогата на министерот Балковски
во реализацијата на ова донација: „Не ќе беше возможна реализацијата на ова
донација без напорното и долго работење и посветеноста на министерот Балковски,
кој успеа да преброди многу проблеми врзани за транспортот на бројните габаритни
градежни и транспортни машини”.
Обраќајќи им се на присутните, премиерот г-н Љубчо Георгиевски ќе нагласи:
„Доделената донација од јапонската Влада е навистина еден голем чин на прија
телство помеѓу двете земји. Со тоа Јапонија продолжува да биде еден од најголемите
донатори на нашата земја, која добиената помош не ја доживува само како грант,
туку како една од најголемите инвестиции во нашата економија. Најбрз пат за ста
билизација на регионот е економската реконструкција и економскиот напредок.
Оттука, донацијата не ја доживуваме како македонска, туку како донација за це
лиот регион, зашто екипите на „Македонија пат“ ќе имаат задача да ги одржуваат
комуникациите на двата коридора 8 и 10.”
На 23 април 2002 година јапонскиот амбасадор, придружуван од проф. Ѓорѓи
Оровчанец, актуелниот министер за здравство и г-н Андон Чебишев, државен се
кретар во Министерството за здравство, како и од претставникот на Јапонската
агенција за меѓународна соработка (JICA) г-н Акихико Сузуки, го посетуваат Ме
дицинскиот центар во Гевгелија. Во таа пригода претставникот на Агенцијата ја
предава опремата за подобрување на биомедицинските услуги во примарната
здравствена заштита на Медицинскиот центар во Гевгелија, со што значително ќе
се подобри здравствената услуга за граѓаните на Гевгелија.
Во своето обраќање до присутните јапонскиот амбасадор ќе нагласи: „Блиските
односи меѓу нашите две земји не се должат на географијата,ниту пак на историјата.
Тие се производ на убедувањето на Јапонија дека Македонија е дел од регионот што
е од витално значење за светот. Несомнено е дека нестабилноста, конфликтите и
безработицата во овој регион имаат глобални реперкусии. Со обезбедување на
помош овде каде е тоа најпотребна, се надевам дека Јапонија ќе даде свој придонес
за глобалната стабилност и мир.” Министерот проф. Оровчанец, поздравувајќи ги
присутниот јапонски амбасадор и неговите соработници и заблагодарувајќи се за
помошта, ќе нагласи: „Медицинската и другата опрема, која ја доби Министерството
за здравство на Република Македонија преку Проектот за подобрување на
медицинската опрема во примарната здравствена заштита, е донација од Владата
на Јапонија во износ од 864.750.000 јена (околу 7,5 милиони УСА долари) и е наменета
за 16-те медицински центри. Донираната медицинска опрема за нашето здравство
е од посебно значење од два аспекта. Прво,се извршува замена на дотраената ме
дицинска опрема стара над 15 години и второ, со новата медицинска опрема ќе се
подигне нивото и подобри квалитетот на здравствените услуги на граѓаните на
Македонија. Вредноста на сите досегашни проекти одобрени и донирани од Владата
на Јапонија за здравството на Република Македонија изнесува околу 35 милиони
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УСА долари.”
По повод доделувањето на споменатите донации, амбасадорот на Јапонија
Н.Е.Акио Ијуин е примен од актуелниот министер за надворешни работи г-н
Слободан Чашуле, а потоа и од претседателот на Републиката г-н Борис Трајковски.
Меѓу јапонските амбасадори кои не биле домицилирани во Република
Македонија, меѓутоа покажувале искрено пријателство и се труделе да помогнат во
секоја прилика, користејќи го својот голем авторитет во Министератвото за надво
решни работи на Јапонија, несомнено се вбројува амбасадорот Н.Е. Кеисуке Оба.
Тој е еден од најдобрите јапонски познавачи на приликите на Балканот, посебно
во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија. Бил долгогодишен прв
секретар на Јапонската амбасада во Белград, потоа од 1994 до 1998 г. вршител на
должноста амбасадор во СРЈ со седиште во Белград, а од 1998 до почетокот на
2001 г. е акредитиран амбасадор на Јапонија во Хрватска со седиште во Загреб.
Од средината на 2001 година, кога во Република Македонија избувнаа немири,
тогашната министерка за надворешни работи на Јапонија Н.Е. г-ѓа Макико Танака,
ценејќи ги дипломатските способности и одличното познавање на приликите на
Балканот и во Македонија, го назначи г-н Оба за свој посебен советник за Република
Македонија. Неброено пати, по разни поводи, тој ќе престојува покусо или подолго
време во Македонија, при што се среќавал со претставниците на политичкиот живот
во Македонија, а е приман и од Претседателот на Републиката, Премиерот, како и
од лидерите на повеќе партии,а со претставници на медиумите тој подолго време
одржувал присни контакти.
Последните месеци од својот живот тој ги поминува во Скопје, со начнато здравје
како последица на рапидното ширење на сериозната болест што го зафаќа неговиот
организам. Во месец март 2002 година тој се јавува на некои од своите македонски
пријатели со цел да се поздрави за последен пат и да се заблагодари за тоа дека
во Македонија бил примен како искрен пријател. По престојот во Скопје тој, веќе
тешко болен, заминува за градот Цебу на Филипините каде почина на 29 август 2002
г. во присуство на својот единствен син.Со смртта на Н.Е. амбасадорот Кеисуке Оба
Македонија изгуби еден од своите искрени јапонски пријатели.
Од 22 до 27 октомври 2002 година, на Скопскиот саем, напоредно со
меѓународната саемска манифестација „ТЕХНОМА 2002 “ се одржува 22-та по ред
Меѓународна изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и
творештво на млади „МАКИНОВА 2002”. Посебен белег и интерес на „Макинова
2002” предизвикува учеството на иноваторите од Јапонија. Пред македонската
јавност јапонските иноватори ќе им ги прикажат своите нови техничко-технолошки
решенија, достигнувањата во роботиката, оптичките влакна и нивната примена,
канцелариската автоматизација, како и традиционалното занаетчиство како
подлога за новите техники и технологии и др.
По успешната дипломатска активност и остварената соработка помеѓу Јапонија
и Република Македонија (од 7 јануари 2000 г. до 7 јануари 2003 г.) амбасадорот
на Јапонија Н.Е. Акио Ијуин, заминува на нова должност во Јапонија. Покрај
Република Македонија тој беше акредитиран во својство амбасадор уште во три
држави: Австрија, Словенија и Босна и Херцеговина. Во периодот од три години,
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амбасадорот Ијуин повеќе пати ја посетил Македонија. При своите посети тој живо
се интересувал за севкупниот развој на земјата, за некои од проблемите со кои се
соочува населението, посебно за проблемите поврзани со снабдувањето со вода за
пиење, производство на здрава храна, повеќе аспекти врзани за здравството, како
и за проблемот за рехабилитација на патиштата и за други проблеми од животно
значење за населението.
На прошталната посета во Скопје, на 28 јануари 2003 година тој е примен од
претседателот Н.Е. г-н Борис Трајковски, од премиерот Н.Е. г-н Бранко Црвенковски,
од претседателот на Парламентот Н.Е. г-н Никола Поповски, како и од министерката
за надворешни работи г-ѓа Илинка Митрева.
На 26 и 27 март 2003 г. Во Скопје престојува вонредниот и ополномоштен
амбасадор на Јапонија Н.Е. Хироши Хашимото. На 27 март според дипломатскиот
протокол амбасадорот бил примен од министерката за надворешни работи Н.Е г-ѓа
Илинка Митрева и ги предал копиите на своите акредитивни писма. На средбата
министерката Митрева го запознава јапонскиот амбасадор со актуелните проблеми
на Република Македонија, се заблагодарува за помошта што ја дава јапонската Влада,
посебно нагласувајќи ги очекувањата на македонската Влада околу одобрувањето
на бараниот кредит за изградба на системот за водоснабдување на регионот на
Источна Македонија со проектот “Злетовица”.
По приемот кај министерката во Собранието на Република Македонија била
одржана церемонијата на предавањето на акредитивните писма на претседателот
на Републиката Н.Е. Борис Трајковски. Во пригодниот говор јапонскиот амбасадор,
покрај другото, ја нагласува готовноста на јапонската Влада во иднина да пружа
помош во процесот на стабилизација на земјата и нејзиното економско закрепнување.
Претседателот на Републиката Н.Е. Борис Трајковски се заблагодарил за
искажана готовност на јапонската Влада за соработка и пружање помош, посебно
нагласувајќи дека Јапонија се наоѓа на врвот на листата на странските донатори.
Според протоколот следела средба на претседателот на Собранието на Република
Македонија г-н Никола Поповски со новоименуваниот јапонски амабасадор. На
средбата присуствувал и г-н Љупчо Јордановски, претседател на Парламентарната
група за соработка со јапонскиот Парламент. Претседателот на Собранието г-н
Никола Поповски и јапонскиот амбасадор изразиле заедничко задоволство од
успешниот развој на билатералните односи меѓу двете земји во изминатиот период.
Во куртоазна посета јапонскиот амбасадор бил примен и од претседателот на Владата
Н.Е. Бранко Црвенковски. На средбата премиерот Црвенковски укажал на неколку
стратешки определби за развој на стопанството и напорите што ги прави Владата
за привлекување на странски инвестиции. Во пријателскиот разговор амбасадорот
укажал на идејата за развој на туризмот во Република македонија при што ја посочил
можноста Владата од јапонската страна да побара да испрати стручњаци, кои би ја
проучиле туристичката понуда на Македонија од аспект на барањата на јапонските
туристи. По време на својот престој во Скопје, а по предавањето на акредитивните
писма на Претседателот на Републиката ,новоименуваниот амбасадор Хироши
Хашимото укажал на можноста ,ако Македонската Влада тоа го побара , Јапонија да
испрати група специалисти кои би ги проучиле прашањата врзани со туристичката

39

Број 5, 2018
понуда на Република Македонија .
Владата на Македонија ја прифатила оваа идеја на амбасадорот и набргу
поставила такво барање. Веќе на 24 јануари 2004 година во Скопје пристигнала
јапонска група стручњаци за туризам предводена од амбасадорот Хироши
Хашимото. Групата ја сочинувале г-н Шиничи Накатсугава, прв секретар, г-н
Масатака Накаучи, специјален помошник, г-н Јасујуки Ебата, советник во одделот за
Централна и Источна Европа на Министерството за надворешни работи на Јапонија,
г-н Мотојуки Такахаши, помошник директор на Јапонската банка за меѓународна
соработка, г-н Кеничи Мураока, раководител на канцеларијата на Меѓународната
агенција за соработка (JICA), г-н Коџи Окумура, генерален директор на јапонската
авио компанија, г-ца Норико Такахаши, советник за проектирање, г-н Тетцуо
Идегучи, експерт за промоција на туризам и г-н Канео Маки, регионален директор
на јапонската авио компанија со седиште во Австрија.
Веднаш по пристигнувањето групата заминала за Охрид каде што истиот ден
одржала средба со заменик министерот за култура на Република Македонија г-ѓа
Мелпомени Корнети, со градоначалниците на Охрид и Струга, како и со деканот
на Факултетот за туризам, претседателот на Комората за туризам, ,Директорот на
“Авиотурс” и стопанственици од Охрид. На средбата биле разгледани прашања врза
ни со туристичката понуда на градовите Охрид и Струга и пошироко за туристичката
понуда на Република Македонија од интерес на јапонските туристички експерти кои
планирале да ја промовираат македонската туристичка понуда во Јапонија.
Наредниот ден јапонската група заминува за Скопје, каде што е примена од
министерката за надворешни рамоти г-ѓа Илинка Митрева. На средбата помеѓу
министерката и јапонскиот амбасадор биле разменети ноти околу новата донација
на јапонската Влада за реализација на Проектот за обезбедување вода за пиење на
населението од 20 села коишто се наоѓаат во околината на Скопје.
На 26 јануари 2004 г. во зградата на Владата на Република Македонија била
организирана работна средба со потпретседателката на Владата г-ца Радмила
Шекеринска, потпретседателот на Владата г-н Муса Џафери, министерот за
економија г-н Стефче Јакимовски, министерот за финансии г-н Никола Поповски,
министерот за транспорт и врски г-н Аргон Буџаку, министерот за здравство
г-н Реџеп Селмани и министерот за образование и наука г-н Азис Положани. На
средбата биле разменети мислења околу перспективите и понатамошниот развој на
билатералните односи помеѓу Јапонија и Република Македонија.
Истиот ден, делегацијата на чело со амбасадорот Хашимото била примена од
премиерот г-н Бранко Црвенковски и од претседателот на Републиката г-н Борис
Трајковски.
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Од јапонските боречки вештини, џудото претставува најстар јапонски
спорт во Македонија. Првата појава е забележана во есента 1962 година кога
бил формиран и првиот клуб. Првиот час го одржал г-н Коста Иконовски во
салата на друштвото „Партизан 3“. Како студент по технологија на загрепскиот
Универзитет, тој бил активен џудист во клубот “Младост” од Загреб. По
дипломирањето се враќа во Скопје и се ангажира за развивањето на овој нов
спорт во Макекдонија. Тоа наидува на мошне добар прием кај младите и брзо се
шири и омасовува.Се формираат нови клубови, а бројот на членовите расте. Од
Скопје џудото се пренесува и развива и во други градови во Македонија, најпрво
во Велес и Битола, а потоа во Прилеп, Гостивар и Охрид. Првото официјално
првенство во поединечна конкуренција на Македонија било одржано во месец
јуни 1967 год. Првото републичко првенство во екипна конкуренција било
одржано во месец септември истата година во Битола,
Јапонските спортови и вештини во Република Македонија стануваат сѐ
поприсутни меѓу младите спортисти. Покрај џудото, бргу се шири и вештината
позната под името аикидо. Овој боречки спорт во Македонија почнува
континуирано да се изучува од 1986 год. под водство на мајстор Ѓуро Илиќ и
тоа најпрво во рамките на џудо клубот „Пелистер” во Битола како негова
секција, која подоцна прераснала во Аикидо клуб “Пелистер”. Мајсторот Ѓуро
Илиќ продолжува да ја шири оваа вештина и во другите градови во Македонија
(Скопје,Куманово, Неготино, Струга, Кавадарци, Велес). Така веќе од 1996 година
егзистира Аикидо федерација на Македонија.
На 28 и 29 јуни 2003 година во Скопје е одржано 9-то Балканско првенство
за јуниори и кадети во екипна и поединечна конкуренција во карате. Тоа е прво
Балканско првенство во карате чиј домакин била Република Македонија. На
првенството продифелирале 300 натпреварувачи од шест балкански држави.
На 10 јуни 2003 г.во просториите на јапонската Амбасада во Виена е одржана средба
помеѓу јапонскиот амбасадор Н.Е. Хироши Хашимото и амбасадорот на Република
Македонија акредитиран во Виена Н.Е. Огнен Малески. Предмет на средбата било
потпишувањето на Договор за репрограмирање на долгот што Македонија го има кон
Јапонија. Со репрограмираниот долг се олеснуваат мерките за долгот во форма на
одложено плаќање што е во согласност со заклучоците на Парискиот клуб, кој одржал
консултации во месец мај 2000 г., со претставници на македонската Влада и земјите
кредитори. Договореното се однесувало на главнината и каматата репрограмирани за
период помеѓу 1 април 1999 г. и 31 март 2000 г. За долгот нема да се плати каматата од
периодот помеѓу 31 јули 1999 г. и 31 март 2000г. Вкупната сума на репрограмираниот
долг изнесува околу 800.000 евра со рок за враќање во десет полугодишни рати по
период од пет години, а последната рата е предвидена за месец септември 2005
година. Овој договор е втор од ваков вид помеѓу Република Македонија и Јапонија од
1997 година.
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Од 22 до 26 јуни 2003 година на Универзитетот „Де Паул” во Чикаго е одржана
36-та Годишна конференција за истражување на големите езера и други езера
во светот (IAGRD) и 10-та Конференција на Меѓународниот комитет за животна
средина на езерата (ILEC).
Во рамките на 10-та Конференција биле доделени наградите „Ибараки
Косумигаура” што ги доделува локалната Влада на префектурата Ибараки од
Јапонија. Еден од добитниците на оваа награда бил д-р Трајче Наумоски, научен
соработник во Хидробиолошкиот завод во Охрид. Оваа награда од нејзиното
воспоставување била доделена два пати. Трет добитник во редоследот е д-р Трајче
Наумоски. Во образложението за наградата се вели: „Владата на префектурата
Ибараки, Јапонија, ја воспостави наградата „Ибараки Касумигаура“ со цел
да ја поткрепи размената на информации и да ги унапреди истражувањата и
технолошкиот развој кои се однесуваат на зачувувањето на езерските животни
средини, претежно во земјите во развој.”
Наградата на д-р Трајче Наумоски
му се доделува за забележителниот квалитет на трудот за заштита на езерата.
Претседателот на Република Македонија г-н Борис Трајковски со сопругата пре
стојувале во работна посета на Јапонија во периодот од 7 до 10 октомври 2003 година.
Во придружба на Претседателот биле потпретседателот на Владата и министер за
финансии г-н Петар Гошев, државниот советник во Министерството за надворешни
работи г-н Мухамед Халили, државниот советник во кабинетот на Претседателот
г-ѓа Димка Илкова Бошковиќ, советникот во кабинетот на Претседателот г-н Ристе
Блажевски и раководителот на одделението за макроекономска политика во Мини
стерството за финансии г-н Ѓорѓи Гочков.
Посетата на Претседателот на Република Македонија на Јапонија претставува
прва посета на највисоко ниво меѓу двете земји по осамостојувањето на Македонија.
Според претходно утврдената програма за посетата, на 8 октомври Претседателот
Трајковски со сопругата имал средба со Неговото Височество Императорот на
Јапонија Акихито и нејзиното Височество сопругата на Императорот Мичико.
Посетата на Претседателот Трајковски практично започнала на 7 октомври кога
била остварена средба со министерот за надворешни работи на Јапонија г-ѓата
Кавагучи. Притоа министерката Кавагучи и потпретседателот на Владата г-н Петар
Гошев ги размениле нотите за одобрување јапонски кредит во висина од 89 милиони
долари за проектот „Злетовица“, со што е отворена постапката за склучување на
соодветен договор.
На 8 октомври 2003 г., по приемот кај Императорот, Претседателот Трајковски се
сретнал со претседателката на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA)
г-ѓа Агата, а потоа била остварена одделна средба со претседателот на Јапонската бан
ка за меѓународна соработка (JBIC) г-н Шинозава. Истиот ден била остварена и средба
со г-н Ишикава, претседател на Парламентарната лига за пријателство и соработка
со Република Македонија. Остварена била и средба со претседателот на Јапонскомакедонското друштво за пријателство и соработка со седиште во Токио г-н Мизуно.
На 9 октомври 2003 г. претседателот Трајковски се сретнал со спикерот на Дол
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ниот дом на јапонскиот Парламент г-н Ватануки. Во текот на денот министерот за фи
нансии г-н Петар Гошев се сретнал со министерот за финансии г-н Танигаки, како и
со претставници на Јапонско- јадранскиот комитет за економска соработка. Пред
заминувањето од Јапонија претседателот Борис Трајковски дал интервјуа на не
колку високотиражни дневни весници, меѓу кои на „Јумиури“, „Никеи“, „Санкеи“ и
„Маиничи“.
На 24 септември 2003 година, по повод десетгодишнината од признавањето
на македонската држава од страна на јапонската Влада, во Скопје бил одржан
Јубилеен концерт под наслов „Звуците на цугару.” Реализатори на концертот се
четири јапонски врвни музичари виртуози на традиционалните инструменти:
цугару шимасен, кото и табла. Музичарите Мичихиро Сато, Сачико Каихо,
Мачијоши Сато и Масаки Јошими во преполната сала на Домот на АРМ ја
воодушевиле публиката која им возвратила со долготраен аплауз.
На 20 ноември 2003 г. во Министерството за финансии на Република Македонија во
Скопје бил потпишан Договорот помеѓу Јапонската банка за меѓународна соработка
и Министерството за финансии со кој јапонската Влада одобрува кредит во висина
од 89 милиони УСА долари за изградба на хидросистемот „Злетовица”. Договорот во
името на Јапонската банка го потпишал извршниот директор г-н Ивао Окамото, а од
името на Министерството за финансии министерот г-н Никола Поповски. На чинот
на потпишувањето од јапонска страна присуствувале почесниот генерален конзул
на Јапонија д-р Коста Балабанов и г-н Хироко Амано, раководител на Одделот 1 на
Департманот 3 за Европа на Јапонската банка од Токио, а од страна на Министерството
за финансии д-р Димко Кокаровски, заменик на министерот за финансии, г-н
Мухамед Халили, државен советник при Министерството за надворешни реаботи,
г-н Андреја Алексовски, советник во Министерството за финансии и директорот на
претпријатието „Злетовица“ од Пробиштип г-н Мирослав Нушевски.
Госпоѓата Јури Курита–Изуми на фестивалот во Меѓународниот центар
во градот Сендаи (Јапонија) што се одржал во месец септември 2003 г.
презентирала специјалитети на македонската кујна. Госпоѓата Јури Курита е
ќерка на познатиот професор Изуми, кој со години соработувал со Институтот
за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје. Тој е еден
од најпознатите јапонски стручњаци за земјотресно инженерство и докажан
пријател на Македонија.
Неговата ќерка, следејќи ги чувствата на безрезервно пријателство на својот
татко кон Република Македонија и бројните негови пријатели од Институтот
за земјотресно инженерство во Скопје, станува претседател на огранокот на
Јапонско-македонското друштво за пријателство и соработка за регионот на
Сендаи. Таа се зафатила со задачата, што сама си ја поставила, да ги презентира
достоинствата на македонската култура и уметност во Јапонија, со посебен
нагласок на специјалитетите на македонската кујна. Облечена во македонска
традиционална облека, со асистенција на нејзините две ќерки, организарала
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штанд на кој презентирала паноа со фотографии на македонската градска и
рурална архитектура и примероци од македонската женска традиционална
носија, а посетителите можеле да вкусат и одредени специјалитети од
македонската кујна, што таа самата ги подготвила или пак ги нарачала од
Македонија. Јапонците на штандот биле понудени со македонски ајвар, пити со
сирење и спанаќ, таратор, различна туршија, а не биле заборавени и ќебапчиња
и други специјалитети на скара.
Целта на госпоѓата Јуми Курита–Изими била да ги запознае јапонските
потрошувачи посебно со македонскиот ајвар, за кој таа сметала дека може да
биде прифатен од Јапонците, коишто се инаку големи љубители на производи
од зеленчук.
Кредитот за изградба на браната „Кнежево” на река Злетовица е даден под
следните услови: 25 години отплата, 7 години грејс период и 1,5% камата на годишно
ниво. Кредитот покрива 80% од предвидената вредност на проектот.
На 24 февруари 2004 година, на приодот кон аеродромот во Мостар во Босна и
Херцеговина во авионска несреќа загинале претседателот на Републиката г-н Борис
Трајковски и шестмина негови соработници, како и двајцата пилоти. Претседателот
Борис Трајковски и неговиот соработник г-н Ристо Блажески, кој патуваше со него, биле
регистрирани и активни членови на Македонско–јапонското друштво за пријателство
и соработка. Претседателството на Друштвото на комеморативна седница изрази
благодарност на своите членови за нивниот придонес за градење на пријателството
меѓу двете држави и за афирмацијата и помошта што ја пружале на Друштвото.
На 5 март 2004 Јапонија и ЕУ беа копретседатели на Министерската конференција
за консолидирање на мирот и за економски развој на Западен Балкан, одржана во
Токио. Освен министрите за надворешни работи и за економија од земјите од Западен
Балкан, вклучувајќи ја и Македонија, претставници на 39 земји и 12 меѓународни
организации учествуваа на Конференцијата. Се водеа бројни продуктивни дискусии
за начините за промовирање и консолидација на мирот и за постигнување одржлив
економски развој во регионот.
На 30 октомври 2003 година од печат излезе првиот број на македонското
хаику списание „Мравка”.На промоцијата, во Културниот центар “Точка” во
Скопје, воведниот збор го имаше г-н Александар Прокопиев, поет на хаику
поезија и член на редакцијата на „Мравка“. Тој ги образложи причините за
појавата на „Мравка” и искажа уверување дека по нејзината патека решиле да
одат, сега сплотени околу своето списание, сите пишувачи и љубители на хаику
поезијата во Република Македонија.
Од 12 до 25 ноември 2003 година во просториите на Музејот на град Скопје, била
отворена изложбата “Јапонската современа керамика”. Станува збор за керамика
работена во традиционални стилови од современите јапонски уметници-керамичари.
Презентираните дела претставуваат врвни достигања на оваа уметност, создавани
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не само од членовите на јапонската Асоцијација за уметнички занаети, туку и на
керамичари кои настојуваат да се изразат преку медиумот на традиционалната
керамика, високо ценета и од пошироката јапонска јавност. Владата на Јапонија
ги прогласила најзначајните творци во ова техника за „Mајстори на техники од
традиционални занаети”, а нивните дела за “Живо национално богатство”. На
несекојдневната изложба на оригинални експонати во Музејот на град Скопје биле
претставени, покрај другите, делата на легендарниот Хамада Шоџи, керамичар чии
достигнувања се со интернационална препознатливот.
По повод одбележувањето на десетгодишнината од воспоставувањето на дипло
матски односи помеѓу Јапонија и Република Македонија во март 1994 година, минис
терката за надворешни работи на Јапонија Н.Е. Јорико Кавагучи упатила писмо во март
2004 г. до министерката за надворешни работи Н.Е. Илинка Митрева во кое се вели:
„Екселенцијо,
Би сакала да ги изразам моите искрени честитки по повод десетгодишнината од
воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Јапонија и Македонија.
Од 1994 година кога нашите две земји воспоставија дипломатски односи, непрекинато
развивавме пријателски односи. Бидејќи Јапонија високо го цени Охридскиот рамковен
договор од 2001 година за етничко помирување, ние реализиравме хуманитарна помош
и остваривме соработка за реконструкција на Македонија.
По посетата на Вашата екселенција во минатиот јули, починатиот претседател Н.Е. г-н
Трајковски дојде во Јапонија во октомври 2003 година што беше прва посета на Јапонија
од страна на Претседател на Македонија. Разменивме мислења за напорите на Владата на
Македонија за имплементирање на Рамковниот договор и за можните начини да се засилат
билатералните економски врски. Исто така разменивме ноти за да обезбедиме заем за
спроведување на Проектот за подобро искористување на водите од басенот на реката
Злетовица за да се ублажат проблемите со снабдување на вода за Источна Македонија.
Голема загуба е што г-н Трајковски загина пред да го види успешното завршување на овој
проект. Уште еднаш сакам да изразам искрено сочувство поради оваа загуба.
Верувам дека новоизбраниот претседател Н.Е Бранко Црвенковски и новоизбраниот
премиер г-н Хари Костов ќе ги унапредат тековните реформи и дека ќе дадат значаен
придонес кон развојот на Македонија. Се надевам дека односите на соработката помеѓу
нашите две земји ќе продолжат да напредуваат на сите полиња.
Со ангажирање на вакви активности се определив да не штедам напори за унапредување
на развојот на нашите билатерални односи. Многу ми е мило што слушам дека бројот на
членовите на Друштвото на Македонско-јапонското пријателство и соработка неодамна
ја надмина бројката од 2.000 и дека активноста на Друштвото е на многу високо ниво.
На крај, ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на луѓето кои се посветуваат
на развојот на нашите пријателски односи и да изразам искрена надеж дека Македонија
и нејзиниот народ и понатаму ќе просперираат и дека ќе бидат среќни.
Искрено, министер за надворешни работи на Јапонија, Јорико Кавагучи“.

По истиов повод на 17 јуни 2004 година во Клубот на пратениците во Скопје бил
одржан прием. Домаќини на приемот биле г-н Фуад Хасановиќ, заменик министер
за надворешни работи на Република Македонија и г-н Хироши Хашимото, вонреден
и ополномоштен амбасадор на Јапонија.
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Пишува: Сања Зографска
(Помошник директор за економски
мултилатерални односи во МНР)

Целите за одржлив развој
во центарот на системот на ОН
Целите за одржлив развој (ЦОР) се дел од
Агендата 2030 што беше усвоена на Самитот на
ОН за одржлив развој на 25 септември 2015 г.
Овие цели, седумнаесет на број, се надоврзуваат
на Милениумските развојни цели и настојуваат
да понудат сеопфатни решенија за одржливиот
развој, базиран врз трите негови столба економскиот, социјалниот и еколошкиот. Тие се
универзални и се однесуваат подеднакво за сите
земји - богати и сиромашни. ЦОР нудат основа за
вклучување на различни актери во изградбата на
инклузивно општество „во кое никој нема да биде
изоставен“, искоренување на сиромаштијата,
елиминирање на нееднаквостите и обезбедување
одржливост на ресурсите за идните генерации.
Глобалните цели за одржлив развој се
состојат и од 169 потцели/таргети со кои попрецизно се дефинираат. Овие
потцели, фигуративно кажано, додаваат месо на коските од скелетот. За мерење
на напредокот во остварувањето на ЦОР Статистичката комисија на ОН подготви
преку 230 индикатори. Идејата е преку нив да се обезбедува и споредливост на
податоците, под претпоставка дека тие податоци се собираат и мерат. Ова го
претставува, можеби, најкомплексниот дел од целата операција поврзана со ЦОР,
бидејќи нема усогласени методологии за сите индикатори, а и земјите имаат
различни статистички капацитети и технички способности да ги прибираат и
анализираат податоците. Статистичка неунифицираност постои и во рамките на
системот на ОН. Сепак, се очекува дека до 2030 г. ќе има еволуција на овој план и
новите технологии ќе овозможат повеќе и подобри методи за собирање и мерење
податоци.
Целите за одржлив развој претставуваат рамка што овозможува промени каде
централно место имаат луѓето, односно се одлучува каде да се насочат парите и
ресурсите за да се подобри нивниот живот. Овој концепт за развојот во својата основа
го има почитувањето на човековите права, владеењето на правото и принципот
на инклузија што е преточен во мотото на целите за одржлив развој „никој да не
биде изоставен“. Токму инклузијата или способноста на општествата и на нивните
лидери да ги вклучат сите заедници во oрганизацијата на општествениот живот од
што сите имаат корист, се идентификувани во книгата „Зошто нациите пропаѓаат
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- изворите на моќта, просперитетот и сиромаштијата“1. Авторите на оваа книга,
Дарон Ачемоглу и Џејмс А. Робинсон, инклузијата ја сметаат како клучен фактор
за успешен развој и напредок. Според нив, воспоставување и функционирање на
инклузивни институции во кои сите групи учествуваат ги разликува успешните
и стабилни земји од фрагилните општества со неефикасни и корумпирани
институции, каде политичката моќ е монополизирана од страна на малубројна
елита и каде конфликтите се честа појава.
Преку Агендата на ОН 2030 и ЦОР, всушност, концептот за развојот се врзува со
заложбата за обезбедување еднаквост, како централна оска на одржливиот развој,
што е особено значајна и потребна во услови на растечка глобална нееднаквост и
сѐ поголем нејзин пораст и во национални рамки. Според документот „Програма
на економски реформи 2018-2020“ (ЕРП), што го објавува и чија подготовка ја
координира Министерството за финансии на Република Македонија, во последните
години е констатирано зголемување на стапката на нееднаквост меѓу граѓаните по
основ на доход. „Најбогатите 1% во Македонија остваруваат 14% од вкупниот доход.
Просечниот личен доход на овие најбогати луѓе е 14 пати поголем од просечниот
личен доход во државата“ стои во Програмата. Една од мерките за намалување на
ваквите нееднаквости е и преку воведување на прогресивно оданочување, што го
најавува Владата.
Една од клучните теми во анализата на развојот и функционирањето на институциите
е потребата за отчетност, како важен дел за обезбедување социјална правда. Се очекува
дека преку спроведување реформи на планот на доброто управување, владеење
на правото, пристапот до правда за сите, заштита на човековите права и слободи,
изградба на независни институции во служба на граѓаните, преку зголемување на
транспарентноста, отчетноста и професионалноста во нивното управување ќе се
постигнат саканите резултати зацртани со Целите за одржлив развој.
Меѓутоа, и покрај фактот што за севкупниот развој на земјите владеењето на
правото, демократското функционирање на институциите и почитувањето на
човековите права и слободи се неспорно значајни предуслови, може да се постави
прашање дали оттргнување на развојот од типично економските критериуми ќе
ги доведе земјите до вистински одржлив развој. Историјата покажала дека нема
економски развој без жртви. Структурни економски реформи што придонесуваат
за напуштање на помалку доходовни гранки и традиционални дејности и нивна
замена со технолошки развиени и високо профитни биле секогаш проследени со
пауперизација на едни слоеви на население, наспроти прогрес кај други. Процесите
на прилагодување кон новите економски текови најчесто биле болни и проследени
со потреси и социјални немири. Недамна Чиле беше критикувано од невладини
организации за заштита на човековите права, поради инфраструктурната
експанзија на власта, што треба да обезбеди дополнителен импулс за развојот на
економијата. Меѓутоа, изградбата на контроверзниот енергетски мега проект со кој
се предвидува градба на брана, хидроцентрали во делови на Патагонија и систем
за пренос на енергијата што поминува низ резервати и густите вековни шуми во
Чиле, коишто се природен хабитат на домородното население во овие предели. Тоа
1

Публикувана во 2012 во Велика Британија од Profile Books Ltd, Лондон
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протестираше против принудното раселување. Овој пример е доволно илустративен
за дилемата дали е возможен одржлив економски развој што ќе води сметка за
секого, па дури и за најмаргинализираните во едно општество, а истовремено ќе
обезбеди заштита на животната средина и на скудните ресурси. Одговорот на оваа
дилема е во стремежот тоа да се постигне, колку и да е тешко, па дури и невозможно.
Токму затоа за целите за одржлив развој се вели дека се аспиративни. Идејата е
да се постават повисоко зацртани цели, како израз на нашите желби да се решат
сложените развојни проблеми, со вложување максимален напор и мултисекторски
приод. Да се цели високо, за да се поттикне поголема амбициозност во дејствувањето
и да се постигне повеќе.
Структурата на целите овозможува тие да служат како добра алатка во
конципирање и следење на секторските политики и на владините програми
за спроведување сеопфатни реформи во земјите. ЦОР опфаќаат проблеми од
најразлична природа како искоренување на сиромаштијата, обезбедување доволно
храна за сите, родова еднаквост, здравје, пристап до чиста вода за пиење и санитарии,
економски раст и пристојна работа, заштита на океаните и морињата, демократски
институции, мир и правда за сите. Притоа, не би требало постигнувањето на едни
цели да биде на сметка на другите, односно при креирањето секторски политики и
носењето одлуки да се има предвид мултидимензионалниот карактер на прашањата
и нивната меѓусебна поврзаност. На пример, енергетската сиромаштија може да
поттикне ориентација кон нееколошки енергенси, зголемено сечење дрва, а тоа
пак да предизвика дефорестацијата, што доведува до деградација и ерозија на
земјиштето и како последица опасност од сунатици и зголемен ризик од поплави.
Затоа е неопходен склоп од различни мерки за решавање на проблемите.
Методологијата на ОН за имплементирање на ЦОР на национален план овозможува
идентификување кои политики, мерки, регулативи и практики го овозможуваат
постигнувањето на зацртаните резултати, а каде постојат јазови и на што се должи
неуспехот. Тоа е добар патоказ за спроведување успешни реформи, бидејќи носењето
одлуки треба да биде базирано врз статистички податоци и конкретни резултати.
Прибирањето и анализирањето на расчленети/дисагрегирани статистички податоци
е клучно за овој процес, како и добра меѓу-институционална координација и
вклученост на актери од невладиниот сектор, од науката и од бизнис заедницата.
На национален план, какви резултати сакаме да постигнеме со ЦОР, наш
ориентир е напредокот во евро-атлантските интегративни процеси, обезбедување
одржлив развој, кој ќе овозможи континуиран економски раст, отворање нови
работни места и зголемување на благосостојбата на граѓаните. Што се однесува до
поставувањето приоритети во спроведување на ЦОР на домашен план и изборот
во кои рокови какви резултати сакаме да постигнеме, Македонија, како мала
земја со лимитирани ресурси, треба рационално да ги користи своите капацитети
и да ги вкрстува реформските активности на соодветни рамништа. Таквата
синергија во дејствувањето би довела до постигнување на саканите резултати со
ефикасна комбинација на вложен труд, време и средства, бидејќи би ги поврзувала
приоритетите од владините програми за работа со приоритетите поставени од
пристапниот процес и со нашите меѓународни обврски, што произлегуваат од
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ратификацијата на бројни правни инструменти за заштитата на човековите права,
социјалната инклузија, борбата против корупцијата и организираниот криминал
и заштитата на животната средина. Пример за добар концепт како се врши
вакво вкрстување и усогласување со ЦОР на глобално ниво и со приоритетите на
национален и регионален план претставува Рамката за развојна соработка на ОН
за Македонија (УНДАФ), со наслов „Партнерство за одржлив развој - Стратегија на
ОН за 2016-2020“. Овој документ се спроведува во партнерство меѓу тимот на ОН во
земјата и домашните институции.
Целите за одржлив развој се во центарот на реформите што се спроведуваат во
ОН за да може системот на ОН да даде соодветна поддршка за нивното остварување
во земјите-членки. Притоа, Програмата за развој на ОН (УНДП) има централна
улога во развојната компонента на ОН. Генералниот секретар на ОН Антонио
Гутереш предложи реформи како да се надминат недостатоците што постојат.
Меѓу другото, се предлага: нова генерација тимови на ОН по земјите, што треба да
функционираат поефикасно и поотчетно; раздвојување на функциите Резидентен
координатор и Резидентен претставник на УНДП; јакнење на лидерството на
Резидентните координатори (РК) и воспоставување на појасна отчетност меѓу
нив и тимовите на ОН во земјите, како и меѓу РК и Генералниот секретар на ОН;
обезбедување на целосен родов паритет на функцијата Резидентен координатор.
Системот на ОН ќе работи и на подобрување на поврзаноста меѓу одржливиот
развој и одржувањето на мирот, преку зголемување на Фондот на ОН за градење на
мирот, подобра кохерентност меѓу мировната и безбедносна архитектура на ОН и
подобра поврзаност со неговите хуманитарни активности.
Целите за одржлив развој отвораат можност за создавање и ширење на
партнерствата за соработка, размена на искуства и знаење, за финансиска и техничка
помош меѓу владите, меѓународните организации, бизнис заедницата, донаторите,
науката, академската средина и граѓанското општество. Размената на искуства
претставува можност дел од активностите околу примената и остварувањето на
ЦОР да бидат вградени во развојната соработка и помош, што е еден од значајните
инструменти на надворешната политика. Токму целта 17, зајакнување на средствата
за имплементација и ревитализација на глобалното партнерство за одржлив развој,
е поврзана со овие прашања.
На глобално ниво ЦОР треба да придонесат за постигнување вистински напредок
за најсиромашните и најмаргинализирани лица, за унапредување на родовата
еднаквост, елиминирање на дискриминацијата и нееднаквоста во приходите, како
и намалување на негативните ефекти од климатските промени. Дали целите за
одржлив развој, што претставуваат добар инструмент, скица (blueprint) за реформи,
навистина ќе го овозможат тоа до 2030 г. ќе се оценува во ОН. Овој комплексен
процес зависи од многубројни фактори што вклучуваат обезбедување финансиски
средства за нивната имплементација, менување на бизнис приодот и менталитетот
во однос на третирање на развојот, како и искористување на информатичките и
комуникациски технологии за економски раст и зголемување на благосостојбата на
населението. Балансирање меѓу повеќе различни аспекти на развојот, што се често
пати и контрадикторни, е рецепт за успех.
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Пишува: Ѓорѓи Филипов

Дваесет и пет години од зачленувањето
на Република Македонија во Светската
организација за интелектуална сопственост
(СОИС)
Светската организација за интелектуална
сопственост, СОИС (World Intellectual Prop
erty Organization, WIPO), претставува глоба
лен форум за вршење услуги во областа на
интелектуалната сопственост, креирање на
политики за нејзин развој, размена на ин
формации и заемна соработка. СОИС функ
ционира врз база на самофинансирање, како
специјализирана агенција на Обединетите на
ции и во неа во моментов членуваат 191 земја.
Нејзиното седиште е во Женева, Швајцарија.
Мисијата на СОИС е да го води развојот на
интелектуалната сопственост (ИС) на изба
лансиран и ефективен начин преку систем кој
овозможува иновации и креативност во корист
на сите жители на планетата Земја. Нејзиниот мандат, управните тела и процедури се
утврдени во Конвенцијата на Светската организација за интелектуална сопственост,
потпишана во Стокхолм на 14 јули 1967 година. Конвенцијата е основен инструмент на
СОИС и стапи на сила во 1970 година (подоцна изменета во 1979). СОИС е меѓувладина
организација која во 1974 година се вброи во специјализираните агенции на системот
на Обединетите нации.
Потеклото на СОИС е во далечните 1883 и 1886 година, кога се усвоеии Париската
конвенција за заштита на индустриска сопственост и Бернската конвенција за
заштита на литературни и уметнички дела, конвенции што овозможиле основање
на „Меѓународно биро”. Двете конвенции се здружуваат во 1893 година, а во 1970
година Бирото прераснува во Светска организација за интелектуална сопственост.
Република Македонија пристапи кон СОИС во 1993 година, но членството се
смета од денот на осамостојувањето 8 септември 1991 година.
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Создавање на правна регулатива во РМ како основа за зачленување
во Светската организација за интелектуална сопственост
Регулирањето на заштитата на индустриската сопственост, независно од
претходната федерална држава, започнува по прогласувањето на осамостојувањето
на Република Македонија. Одлучено е процесот на поднесување на пријави да
продолжи по претходните процедури сѐ додека трае подготовката за изготвување
самостојна правна рамка.
На 24.4.1992 година, Министерството за развој ги презема надлежностите во врска
со заштитата на индустриската сопственост и од тој датум може да се поднесуваат
пријави во министерството.Првиот национален закон стапи на сила на 15. 7.1993. На
28.3.1994 стапија на сила и подзаконските акти т.е., правилниците за поднесување
на пријави на патенти, индустриски дизајни и жигови (подоцна, трговски марки).
Република Македонија стана членка на Светската организација за интелектуална
сопственост на 23.7.1993 година со поднесување Декларација за прифаќање на
претходно ратификуваните меѓународни конвенции и договори. Според принципот
на сукцесија од СФРЈ се прифатени следните конвенции и договори: Конвенцијата за
основање на СОИС, Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост,
Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела, Мадридскиот
договор за меѓународна регистрација на жигови, Договорот од Ница за меѓународна
класификација на стоки и услуги за регистрација на жигови, Договорот од Локарно за
меѓународна класификација на индустрискиот дизајн и Конвенцијата за дистрибуција
на сигнали за пренос на програми преку сателит.
Зачетоци на присуството на претставници
на Република Македонија во седиштето
на Светската организација за интелектуална сопственост во Женева
Во име на Владата, министерката за развој Софија Тодорова на 23.7.1993 година
во Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС) му ја предаде
Декларацијата за членство на Република Македонија на генералниот директор д-р
Богш.
На 21.9.1993 година, Делегација на Република Македонија предводена од
Валентин Пепељугоски, помошник на министерот за развој, учествуваше во
работата на Генералното собрание на СОИС и на неговите органи и тела. Во текот
на Собранието македонската делегација оствари средба со генералниот директор.
Формирање на Заводот за заштита на индустриската
сопственост во РМ и активирање на РМ во работата на СОИС
На 26.11.1993 Владата на РМ го именува потписникот на овие редови за директор
на Заводот за заштита на индустриска сопственост (ЗЗИС). Заводот почна со работа
на 1.12.1993 година како орган во состав на Министерството за развој, со својство
на правно лице. Веднаш се преземени сите пријави за заштита на правата на
индустриска сопственост (околу 24.000 предмети), како и пријавите за пренесување
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на правата, веќе стекнати во поранешната СФРЈ. Се пристапи кон изработка на
подзаконските акти (правилници) и кон подготовка на кадри (застапници), кои ќе
ги застапуваат интересите на сопствениците на правата пред Заводот за заштита
на индустриската сопственост. Беше организирана прва средба на директорот на
Заводот за заштита на индустриска сопственост со генералниот директор на СОИС
д-р Богш на 23.2.1994 во Женева. Во таа прилика директорот на ЗЗИС во име на
Владата на РМ му подари на ГД на СОИС слика, „Македонска девојка”, дело на
реномираниот македонски уметник Павле Кузманоски. Во март 1994 беше издаден
првиот Билтен, официјално гласило на Заводот.
Македонскиот ЗЗИС учествуваше активно во работата на управните тела и
генералните собранија на СОИС. Претставници на РМ учествуваа на сите позначајни
настани во работата на СОИС со свои прилози и мислења за подобрување на
функционалноста на СОИС. Во текот на мандатот, директорот на македонскиот
ЗЗИС претседаваше со работењето на следните собранија и управни тела на СОИС:
Собранието на Ничанската Унија (1996), Собранието на Локарнската Унија (1997),
како и Извршниот комитет на Париската Унија (1998-1999). Во меѓувреме, во 1997,
Република Македонија склучи договор со Европската патентна организација (ЕПО) за
проширување на европските патенти на територија на РМ. Договорот беше увертира
во целосното членство на РМ во ЕПО, коешто се случи дури во јануари 2009.
Пристапување кон договори администрирани од Светската организација
за интелектуална сопственост од основањето до 2018 година
Освен споменатите договори кон кои Република Македонија пристапи според
системот на сукцесија, во изминатите 25 години нашата држава ги потпишала
или пристапила и кон други договори од областа на интелектуалната сопственост
како што се: Договорот од Најроби за заштита на олимписките симболи
(27.6.2014), Лисабонскиот договор за заштита на ознаките на потекло и нивната
меѓународна регистрација (6.10.2010), Сингапурскиот договор за трговски марки
(6.10.2010), Виенскиот договор за формирање на меѓународна класификација на
фигуративните елементи на трговските марки (26.5.2010), Европската патентна
конвенција (1.1.2009), Договорот за патентен закон, (22.4.2010), СОИС Договорот
за перформансите и фонограмите (20.3.2005), СОИС Договорот за авторско право
(4.2.2004), Стразбуршкиот договор кој се однесува на меѓународната класификација
на патенти (30.5.2003), Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање
на депозитите на микроорганизми за цели на патентните постапки (30.8.2002),
Протоколот којшто се однесува на Мадридскиот договор во врска со меѓународната
регистрација на марките (30.8.2002), Конвенцијата за заштита на производителите
на фонограми од неавторизирано дуплицирање на нивните фонограми
(2.3.1998), Римската конвенција за заштита на изведувачите, производителите на
фонограми и радиодифузните организации (2.3.1998), Хашкиот договор во врска
со меѓународната регистрација на индустриски дизајни (18.3.1997), Договорот
за соработка во областа на патентите (10.8.1995), Меѓународната конвенција за
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заштита на нови врсти растенија (4.5.2011), Меѓународна конвенција за заштита на
растенијата 2.10.2005), Конвенција против сајбер криминалот (1.1.2005), Европска
конвенција за прекугранична телевизија (1.3.2004), Договорот за основање на
Светската трговска организација (4.4.3003), СТО-Договорот за трговските аспекти
на правата на интелектуална сопственост (4.4.2003), Конвенцијата за унификација
на некои точки од посебниот закон за патенти за пронајдоци (25.5.1998), како
и Европската конвенција во врска со формалностите коишто се бараат при
патентните апликации (1.3.1998). Детални информации можат да се најдат на веб
страната на СОИС, (http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=MK).
Континуитет на соработката на Република Македонија
со Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС)
Со донесувањето на Законот за организација и работа на органите на државната
управа, ЗЗИС продолжи да работи под назив Биро за заштита на индустриската
сопственост, како орган во состав на Министерството за економија со својство
на правно лице. Во јуни 2002 година е донесен нов Закон за индустриската
сопственост, којшто е во примена од 1.1.2004 и е усогласен со меѓународните
стандарди и основните принципи на Договорот за трговските аспекти на правата од
интелектуална сопственост (ТРИПС Договорот) на Светската трговска организација
и Регулативата на Европската унија.
Согласно стремежите на РМ кон членство во ЕУ направени се измени на Законот
во март 2004 година, променет е статусот и називот на институцијата во „Државен
завод за индустриска сопственост” (ДЗИС), кој станува управна организација со
статус на самостоен орган на државната управа. Законот е изменет и дополнет и
во март 2006 година со што е извршено успгласување со европската регулатива и
зајакнување на мерките за заштита на правата од индустриска сопственост.
Република Македонија продолжи со континуирано присуство на свои
претставници (најчесто од ЗЗИС и од Министерствто за култура) на сите генерални
собранија и позначајни настани во СОИС и на организирани настани од СОИС во
други држави. Соработката со СОИС доживеа своја круна со посетата на ГД на
СОИС д-р Камил Идриз на РМ во 2007 година (сл.2). Посетата беше направена во
знак на признание на активностите на македонските делегации во работењето
на управните тела и извршните органи на СОИС. Д-р Идриз дојде во Република
Македонија по покана од претседателот на РМ Бранко Црвенковски и во таа
прилика му беше доделена титулата почесен доктор на науки на Универзитетот Св.
Кирил и Методиј во Скопје.
Во 2008 година Владата на РМ, преку МНР и Постојаната мисија на РМ при ОН во
Женева, го кандидираше д-р Ѓорѓи Филипов, тогашен амбасадор на РМ во Берлин за
генерален директор на СОИС, како наследник на д-р Камил Идриз. Од предложените
16 кандидати, беше избран претходниот заменик ГД на СОИС д-р Франсис Гари.
Македонскиот кандидат беше поддржан од соседните држави Бугарија и Србија,
од коишто само Бугарија, беше членка на Координациониот комитет. Сепак,
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тримесечниот период на подготовки и натпревар во претставувањето на својот
кандидат беа значајно искуство за македонската дипломатија, на којашто ова
ѝ беше прв предлог за директор на една светска организација, специјализирана
агенција на Обединетите нации.
Во 2008 година Република Македонија го потпиша Договорот за полноправно
членство во Европската патентна организациј а со важностод јануари 2009.
Македонските патетни застапници се стекнаа со „право по наследство” да бидат и
„европски патентни застапници” пред Европскиот патентен завод во Минхен. Според
инструкции од МНР на РМ, авторот на текстов, овој пат во функција на македонски
амбасадор во Берлин, прочита пригодна беседа пред Административниот совет на
Европската патентна организација во која членуваат 38 европски земји, при што ја
потенцираше определбата на РМ кон европските вредносни критериуми на полето
на технолошкиот развој, пронаоѓаштвото и иновациите.
Заклучок
Зачленувањето на Република Македонија во Светската организација
за интелектуална сопственост СОИС одигра значајна улога во развојот на
пронаоѓаштвото и заштитата на интелектуалната сопственост воопшто во
земјата. Тоа претставуваше основа за регулирање на правата на интелектуалната
сопственост, коишто се клучни во развојот на самата држава и се неопходен
предуслов за нејзиното членство во останати меѓународни организации и унии,
како што се Светската трговска организација и Европската унија.
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Пишува: Аделина Марку
(Директор на Дипломатската академија во МНР)

Време и за културна дипломатија!
Ќе се потрудам моето размислување да го
пренесам поинаку од еден еден шематизиран
наратив на државен службеник. Фактот е дека кај
неговиот пристап тоа секојдневие се наметнува.
Од друга страна, тој пристап го лимитира
животот на културата, т.е. неговата внатрешна
аура, бидејќи културата впрочем го претставува
суштинскиот дел од нашето постоење и битие.
Би изложила размислување со кое ценам
дека ќе понудам гледиште за лепезата можно
сти за поттик на културната соработка на ре
гионално ниво. Велат, недоразбирањата и ка
раниците не би траеле долго ако вината е само на
едната страна. А преку дипломатијата не се бара
виновникот, туку се трага по начин и простор
како да ги надминеме психозите што чувството
за вина ги оставило зад себе! Наративот на нашето поднебје честопати е по потрага
на виновникот, притоа губејќи ја таа линија на авангардизам која умее да структурира
синергија и потенцијал за соработка! Надминувањето, скокот или „поставеноста над
себе’’ зависи од културата! Општа теза, нели! Но, дозволете ми да нагласам неколку
точки, за да потврдам дека просторот за културната дипломатија и регионалната
соработка претставува голем предизвик на земјите од Западниот Балкан. И ова не
е само клише или политичка констатација, туку е нешто сосема пообемно! Дотолку
повеќе заради фактот што досега како инструмент многу малку сме го користеле,
да не велам нималку. Или сме го користеле како утилитарна политичка алатка, не
умеејќи да ја препознаваме голема животворна моќ за регионален развој. Просторот
за креирање е сѐ уште неосвоен, затоа и надежта е голема!
И повторно се навраќам: ЗОШТО Е НУЖНОСТА ЗА РЕГИОНАЛНА
КУЛТУРНА СОРАБОТКА?
Би се обидела да изложам хроника на свесните грешки во регионов:
Прво, „пукнатините“ во културата секако дека наметнуваат создавање на
најтврдоглави и свoевидни стереотипи. Противречностите отсекогаш имале и имаат
политички извор/природа. На пример, во подрачјево именувано од странци како
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Западен Балкан не се соочуваат културите како органика на нашето постоење, туку
само кога тие се вградуваат во политички „рими“: просветителските со деспотските,
тоталитарните со патријархалните концепти и т.н. Дури има и такви социотеории,
социо-практики ако допуштате, што тврдат дека проблемот на сите војни во
Балканот лежеше токму во непознавањето. Оттука произлегува и неприфаќањето/
отфрлањето на културата на Еден Друг. Фатална грешка сме правеле што Другиот,
со големо Д, сме го проектирале постојано и свесно преку длабок негативен
стереотипизам. Дури до ниво на институционализирана стереотипизација! Како што
би рекол поетот Ален Гинсберг: „Постојано ја рециклираме семантичката грешка
при што правиме напор Зборот ( во превод законите, уставите ) да го користиме како
замена за Битието.“ Нашето битие е нашата култура!
Второ, предолго време, иако траела револуционерната транзиција, нашите
општества си дозволија да попаднат во летаргија на ова поле, па ни се враќаат
рецидивите од минатото, етнонационализмoт, поделбата, повнатрешнување и
инхибиција, од што произлезе и лажна културна претстава за Себе и за Другиот!
Значи да, битно е творештвото на културните вредности, но не такво кое врши
култороцид. Овој, култороцидот, се случува и кога културата се мери количински,
а не се проценува виртуознoста нејзина, квалитетот нејзин. Значи не колку култура,
туку каква култура придодаваме на европската цивилизација.
И трето, општествата стануваат уште позрели кога економијата напредува. Во
спротивно, свесно помагаме на антикултурата, на корупцијата и самограбежот! Тогаш
и на дипломатијата ѝ е тешко да креира компромиси. Културата на радикализмот,
на самобендисаноста, враќањето на тоталитаризмот изгледа докажува дека
постоењето на јазот помеѓу сиромашните и богатите е сѐ поголем и дека, за жал,
меѓу нас броиме сѐ повеќе сиромашни!
Кога оваа симптоматика ги мапира точно и јасно проблемите што не кочат и не
оддалечуваат од европеизацијата, се очекува од реформските влади нив да ги извлечат
на виделина и да свртат нова страница. Предолго време земјите од нашиов регион
се натпреваруваа на политичка и идеолошка основа, па затоа натпреварот честопати
ќе завршеше со исти домино рециклирани ефекти кај секое општество поединечно!
Велат дека кога соработката започнува, натпреварот привршува! Ова е моментумот
денес, регионалната соработка - која МОРА, бидејќи нема друга опција, да успее!
Културата содржи благородни валери, лесно се движи и е разбирлива нејзината
цел! Минатата година не ми беше тешко да го убедам многу познатиот композитор и
музички аранжер од Македонија Златко Ориѓански да направи музички аранжман на
песните од најпознатата рок група од Косово, „Gjurmët’’. На Златко, иако е навлезен
во својата петта деценија, му беше прв пат да допатува во Тирана, оти концертот се
случи таму! „Огромен успех!’’- ќе каже Златко кога се врати во Скопје! Мојата втора
приказна потврдува дека Македонија е позната по постмодернизмот. Последниот
Пикасо, Омер Калеши, е од Кичево, а славата ја стекна во Париз. Колку силна порака
донесува уметноста негова! Понатаму, ми остави впечаток веста за изложбата на
постмодернистот Петар Мазев во Скопје. Посетеноста од речиси 4000 луѓе зборува
за културната жед. Живееме во време кога добрата, но и лошата вест многу брзо се
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шири, така што приказната за изложбата на Мазев со денови била пренесувана на
социјалните мрежи на сосема неконвенционален начин! Неконвенционалноста ги
зближува луѓето! Затоа и успехот од посетеноста! Оваа изложбата, ценам, бара да ги
освои и регионалните простори.
Токму тука е нашата улога како дипломати, иако културните односи растат
природно и органски, без владина интервенција. Крос-културните средби се
движечка моќ која освојува и зближува, тие придонесуваат за взаемно запознавање.
Ние како дипломати се обидуваме да го обликуваме и да го канализираме овој
природен тек со цел унапредување на културниот и националниот интерес. Во оваа
област успева само оној дипломат или дипломатка кои спознале дека културата
има глобална порака и дека творецот во културата му припаѓа на светот, не се
вбројува себе си во етникуми, ни по татко ни по мајка, нити пак по држава. И не
само тоа, туку културата игра моќна улога во надворешната политика. Културната
соработка ги разнебитува стереотипите, таа го поттикнува дијалогот, го храбри
отворениот ум, му дава додадена вредност на државниот и културниот дигнитет
и го храни респектот помеѓу општествата и државите. Како МНР правиме напори
да го надградиме концептот на јавната дипломатија и преку културата. Досега
малку сме вложиле, ригидни биле нашите напори и преспективи, повеќето доста
схематски инспирирани! Хммм, изгледа повеќето имале идеолошка позадина и
затоа бавноста го окупирала просторот на движечката сила, која впрочем генерира
соработка, отвореност, почит и љубов! Мојот аргумент гласи дека досега не сме
умееле да ги либерализираме нашите сфаќања за суштествен културен натпревар!
Додека ние како државни институции сме биле бавни, нашите културни амбасадори
одамна нѐ надминале: актерите од филмот, теaтарот, уметниците, писателите, така
што нужноста да добијат институционална потпора и повеќе гласност е повеќе
од основана. Успесите на единствениот Џез фестивал, Оф Фест, Охридското лето,
Струшките поетски денови, Меѓународниот фестивал на Албанскиот театар,
Турската драма, нашата голема Есма Реџепова и многу други настани и дејци мора
да ги афирмираме, не само за сопствен бенефит, туку и за добриот глас кој освојува
и создава нови димензии за соработка и културна размена.
Убедена сум дека културната дипломатија е таа мека моќ, која совршено
добро успева да ги зближи народите и да вгради во нив силна емпатија, почит и
разбирање. Во основа владите не создаваат култура, па затоа тие можат само да
се обидат да креираат „препознатлива култура“ и да го дефинираат влијанието на
овој органски раст врз националните политики. Културната дипломатија се обидува
во меѓународно опкружување да изгради слика за своите културни дострели,
користејќи ги овие извори и достигнувања и да ги направи познати во странство.
Таа го добива својот кредибилитет не преку блискоста со владините институции,
туку од чувството на уметниците дека институциите од културата се нивна потпора!
Токму потребата за потикнување на културниот натпревар, како замена за
политичко-идеолошкиот, помеѓу земјите од Балканот впрочем бил основниот
мисловен код на Гоце Делчев „Јас го разбирам светот како поле за културен
натпревар меѓу народите“!
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Пишува: Д-р Гроздан Цветковски

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА МЕЃУ
ДИПЛОМАТИЈАТА И РАЗУЗНАВАЊЕТО
Дипломатијата и разузнавањето отсеко
гаш претставувале битни механизми за
успешно функционирање на севкупната
политика на државите. Како служби тие се
во корелација во однос на надворешната
политика и информирањето за состојбите
во другите земји.Токму поради овој факт,
моќните и респектибилни дипломатии
неминовно тесно се поврзани со разузнавачка
активност. Најилустративна потврда за тоа
претставува надворешната политика на
САД која е со долга разузнавачка традиција,
затоа што дипломатските службеници освен
на разновидните дипломатски активности,
посебен акцент ставаат врз обврската да
собираат информации кои се битни за
надворешно-политичкото дејствување. Тоа значи дека меѓу редовните задачи на
дипломатите и нивната разузнавачка активности многу тешко може да се направи
разлика, бидејќи задачите се паралелни и многу слични. Токму поради овој факт,
Вилијам Кејси, поранешен директор на ЦИА и шеф на изборната кампања на
Роналд Реган, искрено признава дека „разузнавањето е толку сериозна работа,
што не треба да се препушти само на разузнавачите“. Тоа е директно или посредно
поврзано и има допирни точки со политиката, а во тој контекст и со дипломатијата.
Како недоволно позната и проучена симбиоза, неопходно е поимно одредување
на основните карактеристики на дипломатијата и разузнавањето, за да се согледа
нивната разлика, сличност и комплементарност. Дипломатијата како дел од
политиката ја спроведува надворешната политика и е кодифицирана со Виенската
конвенција за дипломатски и конзуларни односи која генерално ги набројува
функциите на дипломатската мисија, меѓу нив и известувањето со сите дозволени
средства за настаните во државата на акредитација и поднесување на извештаи
до своето министерството за надворешни работи односно владата на државата
која ги акредитира. Со Конвенцијата се забранува шпионажа, но таа не влијае врз
дозволените методи на известување, ниту пак посебно ги наведува.
Разузнавачката служба е државна институција која собира, проучува, анализира
и користи информации и податоци за други држави кои се значајни за безбедноста,
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одбраната, политичките и економски интереси. За таа цел развива одредени кон
кретни дејности за идентификација на заканите и оперативно-разузнавачко
дејствување, превенција на заканите и рано предупредување и информирање
на државниот врв. Произлегува заклучокот дека дипломатијата е во тесна
корелација со разузнавањето во офанзивна и дефанзивна смисла. Тоа нивно, често
испреплетено, дејствување посебно интересно и често излегува од националното
законодавство и од Виенската конвенција, што претставува отворен неуспех на
државата и нејзините надворешно-политички и безбедносни институции. За
разлика од неуспехот, заемната поврзаност и рафиниран однос меѓу дипломатијата
и разузнавањето резултираат со успешна реализација на целите и задачите.
Линијата на спојување и разделување на дипломатијата со разузнавањето е тенка,
бидејќи тие секогаш се упатени една на друга и за иста цел- стекнување на предност
во секој смисол во однос на другите држави. Целта на функцијата разузнавање
од страна на дипломатската мисија е следење, истражување и проучување на
општествените состојби во државата на приемот. Меѓутоа, пречекорувањето на
утврдените граници на нормално функционирање на дипломатско-конзуларните
претставништва се третира како вршење на разузнавачка дејност односно
шпионажа. Тоа значи, со нелегални методи и средства, во помала или поголема
мера, да се пречекоруваат границите на дозволеното. Потврда за ваквата активност
се аферите “Викиликс” и “Сноуден” со објавувањето на стотици илјади телеграми.
Дури се промовира и нов термин “пријателско разузнавање” за меѓусебното
разузнавање на партнери и сојузници, како што беше скандалот со НСА која ги
прислушувала мобилните телефонски врски на германската канцеларка Ангела
Меркел. Не е воопшто етички, ама е корисно!
Соочени со ваквата нелегална активност на акредитираните дипломатски прет
ставници, државите на приемот утврдуваат договорни рамки за заштита на своите
национални интереси и санкционирање на пречекорувањата. Во ваква комплексна
состојба, секоја современа држава има разузнавачки систем чии служби можат
да фунционираат самостојно или да бидат интегрирани во одредени државни
институции, по правило во министерствата за внатрешни или надворешни работи
или во одбрана. Нивната институционална, организациска и функционална
поставеност зависи од големината, развиеноста, моќта и меѓународната позиција
на државата.Воорганограмот на развиено дипломатско претставништво постојат
повеќе оддели, а во политичкиот по правило има вграден разузнавачки центар
кој има директна врска со разузнавачката служба во државата на именување.
Разузнавачката компонента во дипломатско-конзуларните претставништва дава
многу предности, почнувајќи од безбедноста на персоналот, неповредливост на
просториите и имотот и привилегиите и имунитетот на дипломатските претстав
ници, со што се овозможува легална непречена работа и безбедна комуникација
со централата во државата на именување, а со тоа и намалување на ризикот од
полициско гонење и судски процеси. Фактот што дипломатските претставници
ја користат легитимната можност за собирање на податоци и информации, на
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најмала можност се сведува во нивната работа да се препознаат елементи на
разузнавање, бидејќи тој ги користи отворените извори, непосредното набљудување
на објекти и простори, контактите со институции и јавни личности. Сепак,
лицето со дипломатски статус мора да остане во рамките кои му се определени
со меѓународното право. Виенската конвенција за дипломатски и конзуларни
односи го лимитира произволното толкување на терминот “дозволени средства”
со обврската дека дипломатските претставници се должни да ги почитуваат
прописите и законите на земјата домаќин и да не се мешаат во нејзините внатрешни
работи. Токму поради оваа клаузула, државата на приемот секогаш може да ја
образложи својата одлука зошто некој дипломат го прогласила за persona non gra
ta т.е непожелен или неприфатлив. Така, во согласност со Виенската конвенција
за дипломатски и конзуларни односи неодамна македонското Министерство за
надворешни работи во консултација со сојузниците и партнерите од Европската
унија и НАТО и солидарност со Велика Британија, одлучи да протера еден дипломат
на Руската федерација заради случајот со труење на рускиот разузнавач Скрипал,
но и поради вршење шпионски активности со обиди да добие класифицирани
информации од национален интерес на Македонија. Оттука, основната разлика
меѓу дипломатијата и разузнавањето е начинот на користење и употреба на методите
и средствата во нивната активност. Агентурното дејствување на дипломатските
претставници претставува најдрастично прекршување на меѓународното право
при определување на границата меѓу дипломатската и разузнавачката активност.
Вообичаено, предмет на соработка се размена на сознанија, податоци и информации
од заеднички интерес, како што се обострани разузнавачки активности во откривање
на носители и пунктови на асиметрични безбедносни закани и предизвици, т.е лица
и мрежи на меѓународен тероризам и транснационален организиран криминал,
регионални и меѓународни верско-радикални структури. Мора да се има предвид дека
покрај традиционалните закани, светот e соочен со закани од глобални димензии како
што се пролиферација на оружје за масовно уништување, еколошки и демографски
закани, сајбер криминал, трговија со луѓе и со човечки органи итн, кои не можат да се
спречуваат со симетрични (конвенционални) средства и методи.
Битен елемент е соработка во областа на сигналното разузнавање (SIGINT),
реализација на заеднички оперативно-технички активности, стручно дооспосо
бување за работи од заеднички интерес на договорените страни и материјалнотехничка помош и подршка.
По исклучок, може да се воспостави и т.н разузнавачка неутрализација кога
Службата склучува партнерски договор за соработка и делегирање т.е размена на
официјални претставници со разузнавачка служба од држава со која не се воспо
ставени дипломатски односи, односно нема свое дипломатско-конзуларно прет
ставништво во таа земја. Ваквиот исклучок се практикува само во случаи кога двете
разузнавачкати служби имаат специфични и неодложни заеднички проблеми, однос
но интерес за соработка од одредена област или строго дефинирана тема на интерес.
Република Македонија во остварувањето на задачите на Aгенцијата за разузнавање
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ги почитува наведените рамки. Со цел прибирање навремени информации за рано
предупредување, превентивно реагирање и навремена координација со државните
институции се остварува тесна соработка со министерството за надворешни
работи. Една од формите е упатување официјални претставници во дипломатскоконзуларните претставништва на Македонија во странство или ангажирање
соработници од односната држава и легитимно вработени во нашите ДКП или други
пунктови за меѓународна соработка како local staff. Освен изворните разузнавачки
задачи и активности, официјалните претставници на македонската разузнавачка
служба во дипломатско-конзуларните претставништва во странство реализираат
легални разузнавачки и други оперативно-истражувачки и информативни актив
ности од интерес за земјата, сукцесивно ги следат и оценуваат безбедносните со
стојби во државите каде што се акредитирани, вршат проценки на актуелниот сте
пен на ризик и предлагаат соодветни мерки што може или треба да ги преземат
Министерството за надворешни работи или Владата. Во однос на обврските кон
централата на разузнавачката служба која го делегирала како офицер за врска,
официјалниот претставник сукцесивно известува за актуелни состојби и прашања
во земјата каде што се наоѓа, доставува периодични информации за размена пре
ку заштитена електронска врска, врши реципрочна размена на информации, ор
ганизира билатерални средби меѓу директорите на службите, експертски состаноци
и учествува во планирање и реализирање на технички и разузнавачки проекти.
Македонската Агенција за разузнавање е постојана членка на Конференцијата
на разузнавачките служби на Југоисточна Европа и на Конференцијата на службите
на средноевропските земји каде што учествува на тематски сесии и други форми
на меѓународна соработка со разузнавачки служби на кои се дебатира за прашања
од заеднички интерес1, размена информации за актуелни проблеми и средствата
и методите на работа.
Делегирањето официјален претставник на разузнавачката служба во соод
ветното дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија, за
почнува со претходно потпишување на протокол за институционална соработка
меѓу службите, односно врз основа на веќе воспоставената билатерална соработка
и согласноста на партнерската служба. Главен услов за остварување партнерска
соработка меѓу две разузнавачки служби е нивниот „заеднички интерес“, што значи
конкретно дефинирање на проблеми и теми кои во поголема или помала мера ги
засегнуваат нивните држави или поблиското опкружување, односно претставуваат
интерес на нивните разузнавачки служби. Со протоколот за соработка се утврдуваат
областите, прашањата и начинот на реализирање.
Дипломатијата и разузнавачката активност примарно зависат од човечкиот
фактор, на чиј квалитет се потпира кредибилноста на информациите кои државата
ги користи во своето меѓународно дејствување и позиционирање. Од друга страна,
разузнавачката компонента е составен дел на надворешната политика на секоја
држава и таа може да биде успешна, помалку успешна или неуспешна, што зависи
од способноста на нејзините извршители. Интересот на државата е пред сите
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други интереси и тука доаѓа до израз најзината смисла дека “целта ги оправдува
средствата”. Досегашната практика покажа дека една од неопходните реформи
во разузнавачката сфера е “бегање од глобализмот”,т.е од нереалните амбиции и
егзибиција да се биде насекаде, туку да се фокусира на реалните можности и само
врз она што е битно. Македонија не може да помине без разузнавачки активности
во регионот, мора да знае што мислат и подготвуваат соседните земји и што работат
нивните разузнавачи, за да може да се реагира соодветно и на време.
Размена на мислења со претседателот на Владата Зоран Заев
(Скопје, јануари 2018 година)
На средбата со искус
ните активни и поранешни
дипломати, претседателот
на Владата Зоран Заев се
осврна на актуелни прашања
од областа на надворешната
политика на земјата, на про
цесот на остварување на
стратегиските интереси на
Република Македонија во
однос на Европската Унија, членството во НАТО, соседската политика, како и
односите со САД и другите земји од глобалната политичка сцена.
Посебно внимание беше посветено на можностите за новиот позитивен
развој во унапредувањето на европските и евро-атлантските интеграции на
земјата со посебен акцент на односите со Република Грција и нејзиниот проблем
со нашето уставно име.
Претставниците на Дипломатскиот Клуб се заблагодарија за можноста да
бидат непосредно запознаени со активностите на Владата во однос на ова
прашање, како и за укажаната прилика да ги изнесат своите видувања, со оглед
на фактот што искусните дипломати од ова неформално тело беа игнорирани
од претходниот владин состав.
Премиерот
Заев
нагласи дека во период
кога Република Маке
донија треба да донесе
важни одлуки за овие
наши
стратегиски
интереси, добредојдена
е секоја добра идеја и
искуство што можат да помогнат.
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Прикази

МАКЕДОНСКИ ДИПЛОМАТСКИ БИЛТЕН
Поглед врз последните изданија
Илустрираниот периодичен билтен со наслов Macedonian Diplomatic Bulletin,
што го подготвува Министерството за надворешни работи и го дистрибуира до
дипломатските претставништва, нуди на читателите мноштво информации за
дипломатската активност на нашата држава. Како месечник со високо-квалитетен
графички изглед, на своите 16 страници донесува различни прилози за средби,
посети и консултации, но и други случувања поврзани со дипломатскиот живот,
внимателно проследени со богати илустрации во боја.
На Билтенот може да се гледа и како на илустриран политички календар, затоа
што редовно ги бележи најбитните настани од политичкиот и дипломатскиот
живот. Не е претерување ако се укаже дека Билтенот за идните истражувачи ќе
претставува почетна точка при лоцирањето на дамнешните настани во време и
простор, со што ќе ја има улогата на драгоцен историографски прирачник.
Контактите што политичкото раководство на државата ги остварува на
билатерално и мултилатерално ниво се предмет на редовно одбележување со
концизно објаснување за учесниците, местото и контекстот на настанот. Со
посебно внимание се проследени високите гости, државници или раководители
на меѓународни организации, тела и асоцијации, кои престојувале во официјална
или работна посета на Република Македонија. Така на пример во последните
неколку броја читателите се информирани за посетите на Македонија на високите
претставници на ЕУ Ж.Јинкер, Ф.Могерини и Ј.Хан и на генералниот секретар
на НАТО Ј.Столтенберг. Дадени се куси информации за целта на посетата, за
програмата за престој и се нотирани средбите што тие ги оствариле со највисоките
политички лидери на државата.
Активностите на меѓународен план на Претседателот на Републиката и
Претседателот на Владата остварени во овој период, како и со престоите на
највисоките раководители од некои соседни држави во официјални или работни
посети се проследени со соодветни придружни информации и фотографии. Од
друга страна, нивните официјални или работни посети во странство и настапите
на меѓународни собири и конференции се забележени со нужните придружни
информации. Не изостануваат исто така и белешки за традиционалните
неформални дружења со дипломатскиот кор по различни пригоди.
Посебно место во Билтенот имаат и статиите за најзначајните мултилатерални
собири во последно време како што се Светскиот економски форум во Давос,
Самитот на државите од регионот со Кина во Будимпешта, Конференцијата за
безбедност во Минхен и други, придружени со дополнителни информации за
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остварените средби на маргините на тие собири.
За одбележување се белешките со кои се соопштува за одржувањето на
заеднички седници на Владата на Република Македонија со владите на соседните
држави. Тие сведочат за новиот дух на соработка на Балканот и за подготвеноста
заеднички да се планираат и остваруваат проекти од вземен интерес. Со оглед на
актуелноста на проблемот што Грција го има со нашето уставно име и зачестените
разговори што се водат со учество на специјалниот пратеник на ОН М.Нимиц,
редовно се застапени информации за сите состаноци на различно ниво на оваа
тема. Секако дека во доменот на функцијата министер за надворешни работи и на
Министерството што тој го предводи потпаѓа и организирањето и реализацијата
на сите погоре набележени средби, па е природно што информациите за неговите
патувања, состаноци и настапи се најзастапени на страниците на Македонскиот
дипломатски билтен.
За читателите секако се интересни и приказите за културно-уметнички настани,
организирани од амбасадите во Македонија, како што се концерти, изложби,
филмски проекции или настапи на еминентни творци пред македонската публика.
Со поместување интервји со амбасадорите или со почесните конзули се збогатува
секој број на Билтенот.
Дипломатскиот клуб со задоволство нотира дека во изданието на Билтенот
за месец јануари 2018
година е поместена
информација за средбата
на
делегацијата
на
Клубот со претседателот
на Владата на Република
Македонија Зоран Заев,
која по негова покана
имаше можност да му ги
претстави активностите
на Клубот, како и да биде
запознаена со тековните
активности на Владата на
меѓународен план.
Заради збогатување на содржината, Редакцијата приложува и описи и куси
репортажи за одбрани локалитети од Македонија, за настани во кои земале учество
претставници на дипломатскиот кор или пак едноставно сметала дека со нивно
внесување се промовира нашата држава како интересна туристичка дестинација.
Така во последните неколку број се претставени културните и историските
вредности што ги нудат Битола и Крушево, а даден е и опширен преглед на
карактеристиките и природните реткости што се среќаваат во Националниот парк
Маврово.
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Меѓу два броја
Годишно собрание на Дипломатскиот клуб - Скопје
Дипломатскиот клуб Скопје го одржа своето редовно Годишно собрание
на 27 март 2018 година во Скопје. Членовите на Клубот направија преглед на
активностите во изминатиот период со потенцирање на оние потфати кои
предизвикаа поширок интерес во јавноста. Извештај за работата на Извршниот
одбор за периодот 2015-2017 година поднесе претседателот на Клубот Данчо
Марковски, а беше претставен и прегледот за финансиското работење.
Меѓу важните проекти беше набележена Меѓународната научна конференција
под наслов „Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија“, во
организација на Дипломатскиот клуб и во соработка со Меморијалниот центар
на холокаустот и Институтот за национална историја, а по повод Меѓународниот
ден на холокаустот 27 јануари 2015 година. Од трудовите изнесени на овој научен
собир беше издаден и билингвален Зборник. Неколку амбасадори акредитирани
во Македонија зборуваа пред членовите на Клубот, но и на отворени состаноци,
за специфични теми од областа на дипломатијата и меѓународните односи. Во
мај 2016 година Клубот во соработка со Правниот факултет „Јустинијан Први“
организираше Тркалезна маса на тема: „Јавната дипломатија, корисна алатка во
работата на дипломатиите на малите држави или не“. Меѓу настаните кои во 2016
и 2017 година го привлекоа вниманието на медиумите беа издвоени собирот на
тема: „Европската унија, предизвици и перспективи“ и Јавната дебата на тема:
„Креирање и (или) реконцептуализација на државна надворешно – политичка
стратегија на мали и средни држави“, исто така со учество во двата настана на
амбасадори како гости.
Како израз на почитувањето кон првиот претседател на Република
Македонија Киро Глигоров, а по повод 100 годишнината од раѓањето, Клубот
организираше во соработка со МАНУ на 16 мај 2017 година научна конференција
на тема: „Улогата на
претседателот
Ки
ро Глигоров во меѓу
народното етаблирање
на Република Македо
нија“ со учество на
неколку
академици,
по што следеше и из
давање Зборник на
излагањата.
На покана на фонда
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цијата “Фридрих Еберт“ и Институтот за политички анализи „Прогрес“ од Скопје,
членови на Дипломатскиот клуб зедоа учество во сите пет дебати на “Форумот
за надворешната политика на Република Македонија кон соседите“, а на една
од нив Клубот се појави и како ко-организатор. Учесници на овој Форум беа и
Универзитетот „Кирил и Методиј“ од Скопје, Универзитетот на Источна Европа
од Тетово и Универзитетот Американ колеџ од Скопје.
Беше одбележено
дека е објавен и четвр
тиот број на списанието
на Клубот „Дипломат
ски летопис“, што почна
да излегува во јуни 2016
година. Членови на
Клубот во своето спи
сание, но и во јавноста
се појавуваат со редица
свои авторски дела, во
кои се разработени различни сегменти од областа на дипломатијата.
Во текот на Собранието беа искажани редица сугестии за теми и настани
коишто новото раководство ги презема како обврски да ги оствари во својот
мандат, а како континуитет во досегашното осумгодишно постоење.
Учесниците на Годишното собрание му се заблагодарија на претседателот, амба
садорот Данчо Марковски за досегашниот успешен ангажман и избраа Извршен
одбор во состав Сања Зографска, Шпреса Јусуфи, Цветко Колчаковски, Билјана
Стефановска, Љуфтим Спахиу, Виктор Габер и Огнен Малески. За нов претседател
на Клубот со двегодишен мандат беше избран амбасадорот Виктор Габер.
Надзорниот одбор ќе го сочинуваат Љупчо Арсовски, Благој Зашов и
Димитар Белчев.
Потврдувајќи го успешното реализи
рање на своето списание „Дипломатски
летопис“, Собранието одлучи да нема
промени во Издавачкиот совет на списа
нието, а кон постојниот состав на редак
цијата: Драган Јањатов, Димитар Белчев
и Салим Керими, да се приклучи и Никола
Тодорчевски. Секретаријатот на редак
цијата ќе го сочинуваат Шпреса Јусуфи и
Сања Зографска.
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Меѓународна конференција „Европа и Балканот“
Во организација на Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС) во
просториите на Министерството за надворешни работи на Република
Македонија во Скопје на 17 мај 2018 година се одржа Меѓународна конфе
ренција за европски интеграции на тема „Европа и Балканот”. Со свои из
лагања настапија дваесетина научници и истражувачи од десетина земји
и понудија еден свеж, критички и долгорочен поглед, кој оди подалеку од
досегашната дебата за европската
интеграција на Балканот.
На отворањето на Конференцијата
учесниците ги поздравија проф. д-р
Иван Додовски, декан на Факултетот за
политички науки при УАКС и д-р Виктор
Димовски, државен секретар на МНР.
Главни говорници беа Милан Кучан, прв
претседател на Република Словенија
и проф. д-р Штефан Требст, професор по историја на источноевропските
култури на Универзитетот во Лајпциг, Германија. Модератор на една од
сесиите беше членот на Дипломатскиот клуб д-р Данчо Марковски.
Во своето излагање, претседателот
Кучан истакна уверување дека проширу
вањето на ЕУ кон земјите од Југоисточна
Европа е неминовно и прашање на време
е кога ќе биде завршен тој процес. „За тоа
постојат низа политички и геополитички
економски, културни, цивилизациски,
идентитетски и безбедносно-одбранбени
причини. Но, постои уште една причина за која ретко се зборува, а е една од нај
битните, тоа е улогата на ЕУ во светот – по повеќе од половина милениум во кој
Европа имаше доминатно влијание врз раз
војот на светската цивилизација, денес во
современиот мултиполарен свет Европа е
потисната на маргините на меѓународните
процеси, неинтегрирана и сите значајни меѓу
народни одлуки се носат со нејзин занемарлив
придонес или дури вон нејзиното влијание“.
Во текот на престојот претседателот
Кучан го посети вечното почивалиште
на првиот претседател на Република
Македонија Киро Глигоров и даде неколку
интервјуа за македонските медиуми.
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Одбележување на Денот на победата над фашизмот
и на Денот на Европа 9 Мај
Сојузот на борците и почитувачите на придобивките од НОБ организираше
свечен собир по повод Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа 9 Мај
во Домот на Армијата на Република Македонија. Собирот го отвори претседателот
на Сојузот Трајко Стаматоски.
Реферат за значењето на овие значајни денови поднесе членот на Дипломатскиот
клуб Душан Бојчев. Во своето излагање тој ја подвлече определбата на македонскиот
народ во Втората светска војна да застане во редот на антифашистичката
коалиција, да се избори самостојно без оружена помош од други војски за своја
слобода и да ја формира првата своја сопствена држава. Развојот на државата,
формирањето на државните институции и јакнењето на културниот идентитет во
поранешната Федерација беа темелите врз кои граѓаните преку референдумско
изјаснување по мирен пат во 1991 година ја прокламираа независна и самостојна
Република Македонија. Изминатите децении претставуваа борба за рамноправна
меѓународната позиција која се круниса со членството во Обединетите нации.
Напоредно, на внатрешен план се одвиваше трансформација на општеството
преку прилагодување кон европските норми, за да може Република Македонија во
иднина да стане членка на Европската унија.

Успешно одржан тенискиот турнир на дипломатите и бизнисмените
Во организација на Министерството
за надворешни работи, Дипломатскиот
клуб и фирмата „Дајнерс Интернејшнел“,
на 12 и 13 мај 2018 годнаа се одржа 29-иот
Дипломатски тениски (пролетен) турнир.
Ова е прв пат дипломатите од МНР и оние
од акредитираните амбасади во Република
Македонија, заедно со бизнисмените од
Македонија да ги одмерат силите на тениските терени во Тафталиџе во Скопје.
На овој турнир зедоа учество 48 тенисери, а се натпреваруваа во парови.
Првото место го зазеде двојката Нунер (претставник на ОБСЕ) – Палахувенец
(Украина), која во финалето ги совлада претставничките на Словачка и
Македонија, а третото
место го освои двојката
од Словенија. Во име
на Дипломатскиот клуб
на победниците им беа
подарени книги што ги
издаде Клубот.
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