
Почитувани гости, почитувани присутни! 

 

Како што во најавата Весела истакна јас имав чест и воедно задолжение во периодот 

од 2009 до 2014 година да ја представувам нашата држава во НАТО од воен аспект. 

Накратко сакам да Ви приближам дел од активностите кои ги спроведувавме во тој 

период и кои се очекувањата за целосното приклучување на Република Северна 

Македонија во  најуспешната алијанса во историјата – во НАТО. 

Стратегиската цел нашата држава да се приклучи кон НАТО е прифатена на 23 

декември 1993 година, по што следеше приклучување кон Партнерството за мир 

(1995 г.) и доставувањето на кандидатура за членство (во 1999 година).  

Нашата земја во НАТО е претставена со Мисија која е во ранг на Амбасада, 

предводена од Амбасадор.  

Во својот состав Мисијата има 3 компоненти: 

- Политичка 

- Одбранбена и   

- Воена, која што јас ја предводев 

Покрај во Мисијата учествувавме и со наши офицери за врска и штабни офицери во 

командите на НАТО силите, а во операциите предводени од НАТО, во одреден 

период имавме дури и поголем придонес и од некои земји членки на Алијансата. 

Се до 06 фебруари оваа година, кога се потпиша пристапниот протокол за прием во 

НАТО, ние бевме во групата Партнери на НАТО со кандидатски статус, и можевме 

да учествуваме само во форматите, каде како држава учествуваме со свои сили и 

средства.   

Иако лимитирани со присуството на поголем дел од комитетите кои беа достапни 

само за НАТО членките, нашата соработка со пријателските држави, ни овозможи 

успешно да ги извршуваме нашите поставени задачи во размената на информации 

и прибирање на позитивни искуства, со цел да се приближиме и успешно 

парираме на земјите членки на НАТО.  

Кои се клучните области на соработка со НАТО? 

1. Развој на капацитетите и интероперабилноста што се реализира низ: 

o Учеството во Процесот на следење и оценување на достигнатите 

резултати во реализацијата на партнерските цели (PARP) што беа 

заеднички одредени со НАТО авторитетите 



o Приклучувањето кон Концептот на оперативна способност (OCC) – кој 

како механизам се користи за оценувањето на достигнатото ниво на 

оспособеност на единиците кои се декларирани за евентуална можна 

заедничка употреба во операции 

o Учеството во Програмата за напредна обука во одбраната (Defence 

Education Enhancement Programme) – што е од голема корист за военото 

образование и тренингот 

o Учеството во Програмата за јакнењето на интегритетот на институциите 

(BI), каде што земјата се оспособува за правилно раководење со 

одбранбениот и безбедносниот сектор, ја јакне транспарентноста и ги 

намалува ризиците од корупција 

o Отварањето и успешното функционирање на Партнерскиот центар за 

Односи со јавноста (PARC) во Скопје  

 

2. Поддршка на операциите предводени од НАТО: 

a. Од 2002 до 2014 – ИСАФ во Авганистан 

b. Во моментот – продолжуваме со давање на логистичка поддршка на 

НАТО силите од КФОР – на Косово и учествуваме во мисијата Одлучна 

поддршка во Авганистан – Мисија за тренинг, советување и асистенција 

на безбедносните сили на Авганистан (47 припадници) 

 

3. Поширока соработка со НАТО: 

a. Практична соработка со Евро-атланскиот Координативен Центар за 

Одговор при Катастрофи (EADRCC), кој ги продлабочува способностите 

и интероперабилноста на менаџментот со кризи 

b. Од 1998 активно сме вклучени во Програмата на НАТО – Науката за Мир 

и Безбедност – чии моментален фокус е на Cyber – одбраната, 

антитероризмот, одбраната од хемиското, биолошкото, радиолошкото 

и нуклеарното оружје и на заштитата на околината 

 

Овие области на соработка имаат уште поширока димензија и се огледаат низ: 

- Поддршка на цивилните власти во: 

o Изборниот процес 

o Надгледувањето на транзицијата во земјите во развој, 

o Обуката на полицијата и безбедносните сили, 

o Уништувањето на неексплодираните средства 

o Обуката на локалното население, 



o Помагањето на администрацијата, 

o Одржувањето на јавните услуги, 

o Поддршката на јавната администрација во координирањето на 

хуманитарните операци, како што се: 

 Помош при катастрофи 

 Помош за внатрешно раселените лица и бегалци 

 Безбедносни мисии 

 Пружање на техничка помош и поддршка 

 Организирање на настани за прибирање на средства во хуманитарни 

цели – како што е НАТО хуманитарниот базар (NATO Charity Bazaar) 

Со потпишувањето на протоколот за пристап ние сега имаме можност да 

учествуваме на сите формати, да дискутираме отворено на сите теми, само што до 

ратификацијата на протоколот од страна на преостанатите членки немаме право да 

одлучуваме.  

Очекувањата се дека до крајот на годината или почетокот на 2020, ќе се потпише 

протоколот од преостанатите 12 членки на НАТО и Република Северна Македонија 

ќе стане полноправна членка. 

 Со членството во НАТО граѓаните на нашата држава, претежно  младата популација 

ќе имаат повеќе придобивки, како што се:   

- Зајакнувањето на геостратегиските позиции на земјата што се базира врз 

принципите "еднакви меѓу еднаквите" и солидарност,  

- Понатаму, членството ја зголемува безбедноста и стабилноста на земјата, со 

што се создава подобра основа за економски раст и развој.  

- Ќе придонесе за поголема демократизација и подобро управување. 

Динамиката на реформите на Земјите-членки покажаа поголем напредок во однос 

на кредибилитетот на институциите, ефективноста на владата, владеењето на 

правото, слободата на говорот и контролата на корупцијата.  

- Исто така, членството во НАТО придонесува за подобра деловна клима и 

подобар кредитен рејтинг за земјата членка.  

- Следна придобивка би била во зголемувањето на вкупните инвестиции во 

земјата. На пример, странските директни инвестиции во Естонија, Латвија и Бугарија 

се зголемија три пати во првите три години по зачленувањето, а слично беше и во 

Албанија, каде во првата година по зачленувањето двојно се зголемија странските 

директни инвестиции.  



- Членството во НАТО е проследено со тренд на отворање на нови работни 

места и намалување на невработеноста, што е од особен интерес за младите.  

- Членството во НАТО придонесува и на забрзувањето на економскиот раст. 

Како пример, Латвија и Македонија, во 1995 година беа на исто ниво од 20 проценти 

од БДП по глава на жител во однос на просекот во ЕУ, додека сега Латвија достигна 

до 50 проценти, а Македонија до 25 проценти.  

- Зачленувањето во НАТО значи повисок животен стандард и подобар квалитет 

на живот за граѓаните.  

- Со членството во НАТО ќе се зголеми финансиската помош од странство, од 

европските (структурни фондови) и меѓународните финансиски институции. 

Со неодамнешната посета на највисокото тело на НАТО – Северно-атланскиот Совет 

(NAC) добивме јасна порака дека се подготвени да не примат во НАТО семејството и 

дека Република Северна Македонија наскоро ќе стане 30 - та членка на НАТО. 

Ќе завршам со зборовите на Генералниот Секретар на НАТО Јенс Столтенберг кој при 

посетата истакна дека: 

( цитирам) "НАТО врзува скоро една милијарда граѓани ширум Европа и Северна 

Америка, а со тоа што ќе се приклучите кон НАТО ќе има триесет земји кои се 

обврзани да се заштитат меѓусебно. Вашето пристапување ќе донесе поголема 

стабилност на Западен Балкан. Ова е добро за регионот и за евроатланската 

безбедност ". (Завршен цитат) 

Се надевам дека не бев премногу сериозен во настапот и не ги потиснав ведрите 

моменти на изложените видувања на младите за НАТО кои до сега ги слушнавме и 

ќе ги слушаме до крајот на овој настан.  

Ви благодарам на вниманието и Ви стојам на располагање, за време на паузите или 

во понатамошниот тек на реализација на проектот да разгледаме и други теми од 

оваа област кои кај Вас предизвикаа интерес.   


