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Почитувани, 

 

Имам задоволство да го 
претставам Стратешкиот 
план на Министерството 
за надворешни работи за  
периодот од 2021 до 
2023 година, документ 
кој ги одразува 
зацртаните политики и 
програми за работата на 
Министерството во 
наредните три годинии. 

Историските успеси постигнати во 2020 година, со 
оствареното полноправно членство на Република 
Северна Македонија во НАТО и добиената позитивна 
одлука од Советот за општи работи на ЕУ за 
отпочнување пристапни преговори со ЕУ, се главните 
детерминанти врз кои ги креиравме плановите за 
натамошна интензивна и богата дипломатска 
активност во сите области на соработка на 
билатерално, регионално и меѓународно ниво. 

Согласно ваквите наши амбиции, главните насоки на 
делување на Министерството ќе бидат фокусирани 
врз исполнувањето на 5-те приоритети на 
надворешната политика утврдени во рамки на мојот 
мандат како Министер за надворешни работи. 

Како прв приоритет ги поставив добрососедските 
односи, за кои поставив и навистина сериозна 
амбиција - да го преминеме скалилото на 
добрососедство, и да ги отвориме можностите за 
длабоко и долгорочно пријателство со сите наши 
соседи. Фокусот ќе остане на надминување на 
прашањето со Бугарија и интензивирање на 
спроведувањето на Договорот за пријателство, 
добрососедство и соработка, со цел враќање на 
довербата од страна на Бугарија во неговата 
ефикасност и имплементација. Како приоритет на 
надворешната политика ќе бидат и останатите 

 
 
 

Të nderuar, 
 
 
 

Më paraqet kënaqësi tа prezantoj Planin Strategjik 
të Ministrisë së Punëve të Jashtme për periudhën 
prej vitit 2021 deri në vitin 2023, dokument që 
pasqyron qartë politikat dhe programet e 
përcaktuara të Ministrisë për tri vitet e ardhshme. 
Sukseset historike të arritura në vitin 2020, me 
anëtarësim të plotë të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut në NATO dhe me marrjen e vendimit pozitiv 
nga Këshilli për Çështje të Përgjithshme të BE-së 
për të filluar negociatat aderuese me BE-në, janë 
përcaktuesit kryesorë mbi çka kemi krijuar planet 
për aktivitet e mëtutjeshme të pasura dhe intensive 
diplomatike, në të gjitha fushat e bashkëpunimit 
bilateral, rajonal dhe në nivel ndërkombëtar. 
Në përputhje me ambiciet tona, kahjet kryesore të 
veprimit të Ministrisë do të përqendrohen në 
përmbushjen e 5 prioriteteve të politikës së 
jashtme, të përcaktuara brenda mandatit tim si 
Ministër i Punëve të Jashtme. 
Si prioritet të parë, i kam vendosur marrëdhëniet e 
mira ndërfqinjësore, për të cilat vendosa ambicie 
vërtetë serioze – për ta tejkaluar shkallën e 
fqinjësisë së mirë dhe të hap mundësinë për një 
miqësi të thellë dhe afatgjate me të gjithë fqinjët 
tanë. Fokusi do të mbetet në tejkalimin e çështjes 
me Bullgarinë dhe intensifikimin e zbatimit të 
Marrëveshjes për Miqësi, Fqinjësi të mirë dhe 
Bashkëpunim, me qëllim rikthimin e besimit nga 
ana e Bullgarisë në efikasitetin dhe zbatimin e saj. 
Si prioritet i politikës së jashtme do të jenë edhe 
fqinjët tjerë, me të cilët në mënyrë aktive dhe 
paralele do të punojmë në zgjerimin e 
bashkëpunimit të ndërsjellë me një fokus të 
veçantë në ekonomi, infrastrukturë, energjetikë etj.  
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соседи со кои активно и паралелно ќе работиме на 
проширување на меѓусебната соработка со посебeн 
фокус на економијата, инфраструктурата, 
енергетиката итн. 

Aктивниот придонес на земјава и во регионалната 
соработка е еден од приоритетите на миистерството 
и претставува продолжена рака на активностите за 
унапредување на добрососедските односи. Со успехот 
постигнат преку ко-претседателството со 
Берлинскиот процес, се надоврзува и нашето 
зачленување како 13-та земја членка на 
Организацијата за Црноморска  економска  соработка, 
позната по кратенката „БСЕК“ (BSEC). Следи нашето  
едногодишно претседавање со Фондот за Западен 
Балкан од јануари 2021 година, како уште една 
регионална иницијатива наменета за унапредување 
на меѓусебната соработка. Активно ќе учествуваме и 
партиципираме и во Советот за регионална 
соработка кој е наш постојан партнер, преку Процесот 
за соработка во Југоисточна Европа, Централно-
европската иницијатива, Јадранско-Јонската 
иницијатива итн. Во 2021-та година ќе го лансираме 
т.н. Регионален центар за дијалог „Преспа Форум“, 
наша автентична иницијатива, кој ќе претставува 
платформа за промоција на пријателството и 
добрососедството, но и форум од каде ќе произлезат 
нови инцијативи за регионална соработка.  

Нашиот стратешки интерес останува ист – членство 
во ЕУ. Историската одлука од март 2020, која значеше 
консензус на 27 земји членки за почеток на 
преговорите со ЕУ, на крајот од германското 
претседателство, Советот на ЕУ не можеше да ја 
усогласи содржината на преговарачката рамка, но тоа 
не го намалува значењето на одлуката од март. Во таа 
насока, ние ќе продолжиме активно да работиме на 
сите прашања кои можат да претставуваат пречка за 
нашите европски интеграции. МНР ќе ги вложи сите 
напори за исполнување на новите обврски што ќе 
произлезат од приоритетите на претседателствата со 
ЕУ (португалското и словенечкото во 2021г и 
француското и чешкото во 2022г ) и ќе  обезбедиме 
интензивно дипломатско присуство и комуникација 

Kontributi aktiv i vendit edhe në bashkëpunim 
rajonal, është një nga prioritetet e Ministrisë dhe 
paraqet dorë të zgjatur të aktiviteteve për 
avancimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. 
Me suksesin e arritur përmes bashkëkryesimit me 
Procesin e Berlinit, ndërlidhet edhe anëtarësimi 
ynë si vend - anëtarë i 13-të i Organizatës për 
Bashkëpunim Ekonomik të Detit të Zi, të njohur 
sipas shkurtesës ,,BSEC”. Vijon kryesimi jonë 
njëvjeçar me Fondin për Ballkanin Perëndimor, nga 
janari i vitit 2021, si një tjetër iniciativë rajonale, që 
synon rritjen e bashkëpunimit të ndërsjellë. Në 
mënyrë aktive do të marrim pjesë dhe do të 
participojmë edhe në Këshillin për Bashkëpunim 
Rajonal, i cili është partneri ynë i përhershëm, 
përmes procesit të bashkëpunimit në Evropën 
Juglindore, iniciativën e Evropës Qendrore, 
iniciativës Adriatiko-Joniane etj. Në vitin 2021 do të 
lansojmë të ashtuquajturën Qendër Rajonale për 
dialog ,, Forumi Prespa’’, iniciativë e jona autentike, 
që do të paraqesë platformë për promovim të 
miqësisë dhe fqinjësisë së mirë, por edhe forum nga 
i cili do të dalin iniciativa të reja për bashkëpunim 
rajonal. 
Interesi ynë i përbashkët strategjik mbetet i njëjtë 
– anëtarësim në BE. Vendimi historik i Marsit të 
vitit 2020, i cili nënkuptonte konsensus të 27 
vendeve anëtare për të filluar negociatat me BE-në, 
në fund të presidencës gjermane, Këshilli i BE-së, 
nuk arriti ta harmonizonte përmbajtjen e kornizës 
negociuese, por kjo nuk e zvogëlon rëndësinë e 
vendimit të Marsit. Në këtë drejtim, ne do të 
vazhdojmë të punojmë në mënyrë aktive në të 
gjitha çështjet të cilat mund të paraqesin pengesë 
për integrimet tona evropiane. MPJ do të përpiqet 
në çdo mënyrë që t’i plotësojë detyrimet e reja që 
do të dalin nga prioritetet e Presidencave me BE-në 
(portugeze dhe sllovene në vitin 2021 dhe franceze 
dhe çeke në vitin 2022), dhe do të sigurojë prani 
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во земјите-членки на ЕУ и земјите- претседавачи со 
ЕУ. 

Економската дипломатија ќе биде важен приоритет 
од севкупната дипломатска активност. Во таа насока, 
концептот и акцискиот план се веќе изработени и 
одобрени од страна на Владата, а обуките за 
економските советници ќе почнат веднаш на самиот 
почеток од 2021. со што ќе се создадат услови да го 
исполниме планот за пилот проектот во 2021 година, 
најмалку шест економски советници да бидат 
испратени во таргетирани европски и воневропски 
земји. 

Како земја која цврсто застанува во поддршката на 
мултилатерализмот, како една од најважните 
цивилизациски придобивки на современото време 
планираме активно учество во сите 
мултилатералните организации. Претседавање со 
ОБСЕ во 2023 година е голем дипломатски успех, кое 
нуди можност за едно ново, подобро меѓународно 
позиционирање на Република Северна Македонија. 
Покрај ОБСЕ, земјава ќе преземе обврска и амбиција 
да го подигне нивото на нашето учество и во Советот 
на Европа, и во телата на Организацијата на 
Обединетите Нации, како и во сите останати 
мултилатерални форуми кои ги делат заедничките 
вредности со нашите меѓународни пријатели и 
партнери.  

И секако, како сервис на граѓаните Министерството 
во континуитет продолжува да работи на 
унапредување на конзуларните  услуги. 

Свесни за комплексноста и динамиката на 
современото регионално и меѓународно 
опкружување и имајќи го предвид карактерот на 
современите ризици, со Стратешкиот план 2021-
2023, утврдивме амбициозна агенда со конкретни 
активности, кои со сигурност ќе придонесат за 
натамошно јакнење на позицијата и улогата на 
нашата држава на меѓународната сцена. Убеден сум 
дека исполнувањето на овој Стратешки план нема да 
придонесe само кон реализирање на надворешно 
политичките приоритети на земјата, туку пред се кон 
унапредувањето на квалитетот на животот и 

dhe komunikim diplomatik intensiv me vendet 
anëtare të BE-së dhe vendet-kryesuese me BE-në. 
Diplomacia ekonomike do të jetë prioritet i 
rëndësishëm i aktivitetit të përgjithshëm 
diplomatik. Në këtë drejtim, koncepti dhe plani 
aksional tashmë janë të hartuar dhe të miratuar nga 
Qeveria, ndërsa trajnimet për këshilltarë ekonomik 
do të fillojnë menjëherë në fillim të vitit 2021, me 
çka do të krijohen kushte për përmbushjen e planit 
për pilot projektin në vitin 2021, me ç’rast, më së 
paku 6 këshilltarë ekonomik të dërgohen në vendet 
e targetuara evropiane dhe jashtë-evropiane. 
Si vend që qëndron fort në mbështetje të 
multilaterizmit, si një nga përfitimet më të 
rëndësishme civilizuese të kohës bashkëkohore, 
planifikojmë pjesëmarrje aktive në të gjitha 
organizatat multilaterale. Kryesimi me OSBE-në në 
vitin 2023, paraqet një sukses të madh diplomatik, 
që jep mundësi për një pozicionim të ri më të mirë 
ndërkombëtarë të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut. Përveç OSBE-së, vendi do të angazhohet dhe 
do të ketë ambicie për të rritur nivelin e 
pjesëmarrjes sonë dhe në Këshillin  e Evropës, dhe 
në organet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 
si dhe në të gjitha forumet e mbetura multilaterale, 
të cilat i ndajnë vlerat e përbashkëta me miqtë dhe 
partnerët tanë ndërkombëtarë. 
Dhe gjithsesi, në shërbim të qytetarëve, Ministria 
në kontinuitet vazhdon të punojë në avancimin e 
shërbimeve konsullore. 
Të vetëdijshëm për kompleksitetin dhe dinamikën 
e mjedisit bashkëkohor rajonal dhe ndërkombëtar 
dhe duke e pas parasysh natyrën e rreziqeve 
bashkëkohore, me Planin Strategjik 2021- 2023, 
përcaktuam një agjendë ambicioze me aktivitete 
konkrete, me të cilën sigurisht që do të 
kontribuojmë në përforcimin e mëtejmë të 
pozicionimit dhe rolit të vendit tonë në skenën 
ndërkombëtare. Jam i bindur se realizimi i këtij 
Plani Strategjik, jo vetëm që do të kontribuojë në 
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благосостојбата на нашите граѓани заради што ќе 
настојуваме да продолжиме и со редовното 
информирање на јавноста со цел обезбедување 
транспарентост и отчетност за работата на 
Министерството за надворешни работи. 

 

       
   
 

Др. Бујар Османи 

Министер за надворешни работи 

 

realizimin e prioriteteve të politikës në vend, por 
mbi të gjitha do të kontribuojë në përmirësimin e 
cilësisë së jetës dhe mirëqenies së qytetarëve tanë, 
prandaj do të përpiqemi të vazhdojmë me 
informimin e publikut për të siguruar 
transparencën dhe llogaridhënien  për punën e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 
 
 
Dr. Bujar Osmani 

Ministër i Punëve të Jashtme 
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1.1. ВОВЕД  ВО  СТРАТЕШКИОТ ПЛАН 
 
Министерството за надворешни работи, согласно утврдените стратешки приоритети на Владата на Република Северна 
Македонија, го изработи својот Стратешки план за периодот 2021–2023. 
 
 Врз основа на главните насоки во процесот и методологијата на стратешкото планирање, во документот се содржани 
информации за постигнатите резултати во надворешно-политичките активности и податоци за предвидените 
Програми за идните дипломатски активности на Министерството. 
 
Главни насоки во однос на планирањето на програмите и идните активности на Министерството  за периодот на кој се 
однесува овој Стратешки план, се приоритетитенаМинистерството за надворешни работи,  утврдени со мандатот на 
Министерот за надворешни работи. 
 
Предвидените активности во Стратешкиот план, според содржините и опфатот се амбициозни и бараат вложување на 
исклучителни дипломатски напори и максимален ангажман на постојните ресурси и на вработените во Министерството 
и во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Северна Македонија. 
 
Со цел квалитетно и навремено исполнување на приоритетите во надворешната политика на Република Северна 
Македонија, Министерството за надворешни работи утврди шест (6) главни програми за натамошните дипломатски 
активности, чија реализација ќе започне од почетокот на 2021, и воедно разработи План за нивно спроведување во 
периодот 2021-2023, кој е составен дел на овој Стратешки план. 
 
Програмите на Министерствотоза периодот 2021-2023 година се:  
1. Унапредување на добрососедските односи и јакнење на развојот на односите и соработката со европските 
 воневропските земји 
2. Забрзување на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ; 
3. Јакнење на регионалната соработка и учество во регионалната стабилност  
4. Ревитализација и засилување на економската дипломатија, грижа за дијаспората, јавна и културна дипломатија  
5. Поддршка на мултилатерализмот, подигнување на присуството во мултилатералните организации, како придонес 
 кон светската стабилност и градење на меѓународната позиција и углед на Република Северна Македонија. 
6. Унапредување на квалитетот на конзуларните услуги; 
 
Преку овие шест програми Министерството ќе ги исполни петте главни приоритети на надворешната политика на 
Република Северна Македонија:   
1. Добрососедските односи како основа за стабилно и долгорочно пријателство 
2. Финализација на стартот на преговорите со ЕУ и поставување на систем за политичко водење на  
 преговорите согласно новата методологија 
3. Учество во регионалната стабилност, како искрен и стабилен партнер на САД и ЕУ 
4. Ревитализација и засилување на економската дипломатија согласно економските приоритети на Владата  
 и со вклучување на дијаспората 
5. Активна поддршка на мултилатерализмот, подигнување на присуството во мултилатералните организации,   
 како придонес кон светската стабилност и градење на меѓународната позиција и углед наСеверна Македонија.  
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1.2.АНАЛИЗА  НА  СОСТОЈБАТА 
1.2.1 

SWOT анализа 

Предности Слабости Можности Закани 
-Јасно утврдени приоритети и 
цели во спроведувањето  на 
надворешната политика на 
земјата, со посебен акцент на 
европските и евроатлантските 
интеграци и во таа смисла- 
оствареното полноправно 
членство на РСМ во НАТО и 
позитивната одлука на Советот за 
општи работи на ЕУ за 
отпочнување на пристапни 
преговори со РСМ.   
-Урамнотежен пристап кон 
другите фактори во 
меѓународните односи. 

ограничени  финансиски 
средства за зголемените 
активности на 
Министерството  
 
 
 
 
 

започнувањето на 
пристапните преговори со ЕУ 
отвора можности за 
стимулирање и 
организирање на 
внатреинституционалните 
капацитети. 

-одложување на почетокот 
на пристапни преговори со 
ЕУ . 
-недоволно динамичен 
развоја на човечките ресурси 
согласно модерните 
европски трендови 
-недоволно обезбедени 
финансиски средства за 
активностите на МНР 
 

-Оствареното членство на РСМ во 
НАТО, како полноправна 30-та 
членка на Северно Атлантската 
Алијанса 

недоволно динамичен 
развој на капацитетите на 
институциите на 
национално ниво во однос 
на постигнување целосна 
компатибилност со 
стандардите на НАТО 

интензивен развој и 
диверзификација на 
соработката со земјите 
членки на НАТО на највисоко 
ниво, односно ниво на земји 
сојузници 

-недоволна меѓу-
институционална 
координација  
-појава на нови и засилување 
на постојните глобални и 
регионални безбедносни 
прашања кои 
предизвикуваат 
нестабилност 

-Подготвеност на 
Министерството за надворешни 
работи успешно да одговори на 
предизвиците произлезени од 
пандемијата со КОВИД 19. 
 

ограничени  финансиски 
средства за непредвидени 
активности 
 
 
 

солидарноста создадена за 
време на  пандемиската  
криза меѓу ЕУ и ЗБ во пост-
пандемиската иднина може  
да се користи како двигател 
за конечно завршување на 
проектот на ЕУ за Европа 
цела слободна и во мир. 

отсуство на  креирани 
конкретни мерки како 
одговор за идни неочекувани 
критични епидемиолошки 
состојби  

- Министерството за надворешни 
работи успешно ја применува 
дигиталната дипломатија како 
современо средство за 
дипломатска комуникација 

-доизградба на технички 
капацитети во некои од 
ДКП-та на РСМ во 
странство  

Преку дигиталната 
комуникација МНР ја 
поставува РСМ на високо 
ниво во меѓународната 
современа дипломатска 
комуникација 

-недоволно обезбедени 
финансиски средства за 
постојана надградба на 
техничките дигитални 
средства за комуникација 
 

-МНР подготви  предлог-текст за 
нов Закон за надворешни работи, 
кој нуди предности во однос на 
утврдувањето на надлежностите, 
организацијата и работата на 
МНР и ја започна процедурата за 
негово донесување. 

Несоодветно екипирање на 
дипломатските и 
конзуларните 
претставништва.  
Недоволно развиен систем 
на награди и казни што 
придонесува кон нејасно 
исцртана траекторија на 
дипломатска кариера 

Новиот Закон за надворешни 
работи  овозможува 
современо и квалитетно 
дефинирање на правата, 
должностите и 
одговорностите на 
дипломатите во МНР и во 
ДКП-та и можности за 
унапредување на човечките 
ресурси. 

недонесување нов Закон за 
надворешни работи и 
соодветни интерни  
правилници и процедури  

-Висок степен на свест за 
потребата од широка 
рамноправна застапеност во 
однос на родова и етничка 
припадност, како и другите 
основи за еднаквост. 

Внатреинституционална 
нетранспарентност како 
причина за недоволна 
координираност и 
дуплирање на работата.  

Искористување на 
пристапниот процес за 
членство во ЕУ како 
механизам за создавање  
ефикасни и инкллузивни 
процеси за комуникација и 
одлучување. 

Незадоволство и 
нетрпеливост на ниво на 
професионални, колегијални 
и меѓучовечки односи  
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1.2.2. 
PEST анализа 

Политички фактори Економски 
фактори 

Социо-културни фактори Технолошки 
Фактори 

Влијанието на пандемијата 
на КОВИД- 19  како нов 
епидемиолошки, политички, 
економски, и безбедносен 
предизвик врз натамошните 
односи меѓу земјите на 
билатерално, регионално и 
меѓународно ниво 

Избувнувањето на 
пандемијата КОВИД-19, 
предизвика и веројатно ќе 
продолжи да предизвикува 
значително нарушување на 
глобалната економија и на 
македонската економија 

 

Продолжувањето на 
епидемиите може да 
предизвика натамошно 
ограничување на движењето и 
патувањата на луѓето, 
намалување и затворање на 
нивните работните места и 
опасности по нивното 
ментално здравје. 
 

пандемијата предизвика 
нови иновативни и 
флексибилни дигитални 
решенија за дипломатската 
комуникација на земјите на 
билатерално, регионално и 
меѓународно ниво  

Оствареното членство на РСМ 
во НАТО и позитивната 
одлука на Советот за општи 
работи на ЕУ за отпочнување 
на пристапни преговори со 
РСМ претставуваат важна 
рамка за насоките за 
работата на МНР.  
 

Соработката со НАТО и со 
земјите членки на ниво на 
сојузници овозможува 
интензивна диверзификација 
на економската соработка 
 
 

МНР,  како родово сензитивна 
институција, ги применува 
европските трендови/ 
поставени жени-амбасадори и 
ВР во важни европски центри 
и   раководни лица во МНР. 

 -МНР успешно ги применува 
современите дигитални 
технологии во 
билатералната, регионалната 
и меѓународната 
дипломатска комуникација  

Високото ниво на односи со 
евроатлантската заедница 
наспроти недоволно јасна 
конгломерација на односите 
со источните фактори во 
меѓународните односи. 

Традиционално поразвиениот 
економски Коридор 10 
оптоварен со политички 
противречности наспроти сѐ 
уште присутната 
недоразвиеност на Коридорот 
8. 
Контрадикторно- 
перспективен дуализам на 
економска врзаност со ЕУ 
наспроти висока  енергетска 
зависност од Русија. 
 

Сериозна емиграција на 
помладите и остручени кадри, 
вклучително и „brain-drain“, со 
загрозувачка тенденција по 
виталноста на општеството. 

Отсуство на иновативни 
технологии и одржлив 
напредок што овозможува 
компетитивност на 
меѓународен план и активно 
поставување кон целите 
зацртани во Агендата 2030 
на ОН. 
 

Имплементација на 
“Договорот за  пријателство, 
добрососедство и соработка” 
со Р. Бугарија и  на 
“Конечниот договор за 
решавање на македонско - 
грчкиот спор за името и за 
стратешко партнерство” со 
Грција. 
 

Перспективи за блиска 
економска соработка со Р. 
Бугарија и Р. Грција 
Во 2020 РСМ  ко-претседава со 
Берлинскиот процес заедно со 
Р. Бугарија  (можности за 
економско поврзување на 
регионално ниво). 

Интензивирани и збогатени 
контакти  од аспект на повеќе 
области на соработка со што 
директно се придонесува врз 
комуникациите помеѓу 
граѓаните на РСМ и граѓаните 
на Р. Бугарија и Р. Грција. 

Нови можности за заеднички 
проекти во областа на 
технолошкиот развој и  
инфраструктурно  
поврзување. 

Имплементација на Агендата 
2030 и 17-те Глобални 
одржливи цели на 
национално ниво. 

Унапредување на политиките 
за економски прогрес и 
просперитет. 

Вклучување во заедничката 
меѓународна акција за борба 
против сиромаштијата. 

Новата веб страна на МНР е 
високо квалитетен портал  
кој  овозможува пристап до 
сите информации во 
ингеренција на МНР. 
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1.3. МИСИЈА 
Во новиот мултиполарен свет и во контескт на новиот мултиполарен поредок во Европа, истовремено имајќи ги 
предвид и современите предизвици од различен тип, главната мисија на Министерството за надворешни за периодот 
2021-2023 е насочена кон: -промовирање стабилност во непосредното опкружување преку засилена комуникација и 
пријателска соработка со сите соседи; -зајакнување на регионалната димензија во   надворешната политика, како и 
зачувување и развивање на механизмите на безбедност и стабилност во кохезија со НАТО и ЕУ; -развивање на 
билатералната и мултилатералната соработка со другите држави во светот, во согласност со националните интереси и 
со духот на меѓународната соработка во поддршката на мултилатерализмот; -ревитализација и јакнење на 
перформансите на економската дипломатија, и -квалитетна заштита на интересите на граѓаните на РСМ, преку 
унапредување на конзуларните услуги 
1.4.ВИЗИЈА 
Креирање и спроведување активна билатерална и мултилатерална надворешна политика насочена кон развивање на 
соработка, сојузништво и партнерство во рамки на НАТО и ЕУ, но и надвор од нив во меѓународните односи, со цел 
остварување и заштита на националните интереси во согласност со темелните вредности на Република Северна 
Македонија. 
1.5. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ 
Согласно Уставот на Република Северна Македонија и Законот за надворешни работи, Министерството за надворешни 
работи ги спроведува следните задачи и обврски: - ја претставува и афирмира РСМ и ги развива и координира 
билатералните и мултилатералните односи и соработката со други држави и меѓународни организации;- ја спроведува 
надворешната политика; - обезбедува координација меѓу органите надлежни за вршење на надворешните работи во 
вршењето на надворешните работи;- води постапка за воспоставување и прекинување на дипломатски и конзуларни 
односи со други држави, како и постапката за зачленување и воспоставување на односи со меѓународни организации; - 
ги заштитува интересите, правата и имотот на државата и на нејзините државјани и правни лица во странство;- - ги 
презема активностите поврзани со спроведувањето на одлуките на СБ на ОН во поглед на рестриктивните мерки, 
усвоени согласно со одредбите на Поглавјето ВИИ на Повелбата на ОН; - го координира учеството на РСМ во Заедничката 
надворешна и безбедносна политика и Европската безбедносна и одбранбена политика на ЕУ; - обезбедува 
координација на надворешно-политичките аспекти од учеството на РСМ во мисиите и операциите за одржување на 
меѓународниот мир и безбедност; - го следи развојот на меѓународните економски односи и предлага соодветни одлуки 
до надлежните органи; - се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот, турскиот, влашкиот, 
српскиот, ромскиот, бошњачкиот народ и другите; - се грижи за положбата и човековите права на своите државјани кои 
живеат или престојуваат во странство; - ги организира и раководи со дипломатско-конзуларните и другите 
претставништва на РСМ и го организира системот на врски со нив; - учествува во склучувањето, подготвувањето за 
ратификација и чувањето на меѓународните договори кон кои пристапила РСМ; - го следи и придонесува во развојот на 
меѓународните односи и на меѓународното право; - ја определува и обележува државната граница, ги одржува и 
обновува граничните белези и учествува во решавањето на граничните инциденти; - ги предлага и спроведува визната 
политика и визниот режим на РСМ; - раководи со Визниот центар и со визниот информациски систем со кој се 
обезбедува поврзаност на сите сегменти во процесот на спроведувањето на визниот режим на РСМ; - комуницира и ја 
координира соработката со странските дипломатско-конзуларни претставништва и со мисиите на меѓународните 
организации во РСМ; - ги води протоколарната постапка за акредитација и постапката по акредитивните писма на 
странски амбасадори, протоколарната постапка за признавање на привилегии и имунитети на странските дипломатски 
претставништва, почесните конзулати и на претставништвата на меѓународните организации, во согласност со 
меѓународното право; - ја предлага, подготовува и ја води протоколарната постапка за именување и отповикување на 
шефовите на дипломатско-конзуларните претставништва и почесните конзули на РСМ;- jа спроведува постапката за 
продажба, купување, изградба и размена на недвижни ствари, врши работи кои се однесуваат на давање на користење 
и престанок на правото на користење на недвижни ствари, давање и земање во закуп, давање и примање на дар и 
одржување на недвижни ствари, што ги користат дипломатско-конзуларните претставништва на РСМ, - ја спроведува 
постапката за продажба и размена на движни ставри врши работи кои се однесуваат на давање на користење и 
престанок на правото на користење на движни ствари, давање и примање на дар на движни ствари, што ги користат 
дипломатско-конзуларните претставништва на РСМ, како и постапката за враќање на движни ствари од дипломатско-
конзуларно претставништво во Министерството за надворешни работи. - ја собира и чува домашната и странската 
документација од областа на надворешната политика и меѓународните односи на РСМ во Дипломатската архива на 
Министерството; - го известува Претседателот за најзначајните прашања во остварувањето на надворешната политика 
на државата и дава мислења и предлози во врска со надворешно-политичките прашања од негова надлежност, 
вклучувајќи ги и безбедносните и одбранбените аспекти кои произлегуваат од меѓународните односи; - учествува во 
подготовката и примената на актите и иницијативите на Претседателот, согласно со надлежностите на 
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Министерството; - остварува соработка со здруженија на граѓани и со научни и стручни институции; - го координира 
спроведувањето на политичките ставови за учеството во операции за одржување на меѓународниот мир и безбедност, 
во соработка со надлежните министерства и - врши други работи определени со закон. 
 
1.6. СПЕЦИФИЧНОСТ 
Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија континуирано работи на исполнување на 
највисоките приоритети во надворешната политика на државата преку континуиран развој нa добрососедските односи, 
регионалната соработка, билатералните односи и соработката во мултилатералните организации и преку промоција 
на македонските економски интереси во странство со цел привлекување странски инвестиции во земјата, во согласност 
со стремежите на Владата на Република Северна Македонија за обезбедување повисок стандард и благосостојба на 
своите граѓани. Министерството во континуите ги унапредува и техничките услови за функционирање и на 
Министерството и техничките капацитети на дипломатско-конзуларните претставништва на РСМ во странство, како 
главен предуслов за обезбедување квалитетни конзуларни услуги и успешна соработка со дијаспората. 
Министерството обезбедува високо ниво на национална меѓу - институционална координација,  со цел сеопфатно 
квалитетно дејствување на Државата на надворешен план. 
 
1.7. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО 
Хиерархиската поставеност на Министерството е утврдена на следните нивоа: 
 министер  
 заменик на министерот 
 државен секретар 
 директорати 
 сектори и  
 одделенија 
 
Организациските единици во МНР: 
 директорати 
 сектори   
 одделенија и 
 претставништва во странство 
 
Во Министерството се образуваат следните организациони облици: 
 Директорат за поддршка на активностите на министерот, заменик министерот и државниот секретар  
 Директорат за организациони работи  
 Директорат за билатерални односи со европски држави 
 Директорат за билатерални односи со воневропски држави 
 Директорат за мултилатерални односи и безбедносна соработка  
 Директорат за Европска Унија 
 Директорат за економска и јавна дипломатија 
 Директорат за меѓународно право и конзуларни работи 
 Директорат за дипломатски протокол 
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Министер

Заменик 
Министер

Државен 
Секретар

Директорат за 
биларетални 

односи со 
европски држави

Сектор за 
Југоисточна 

Европа

Одделение 
за 

непосредно 
соседство

Одделение 
за 

пошироко 
соседство

Сектор за 
Западна, 

Северна и 
Централна 

Европа 

Одделение 
за Западна 

Европа I

Одделение 
за Западна 
Европа II

Одделение 
за Северна 

Европа

Одделение 
за 

Централна 
Европа

Директорат за 
Европска Унија

Сектор за 
пристапува

ње кон 
Европска 

Унија

Одделение 
за 

пристапува
ње и 

преговарањ
е со 

Европска 
Унија

Одделение 
за 

билатералн
и односи и 
соработка 

со 
институции

те на 
Европска 

Унија

Сектор за 
политики 

на ЕУ

Одделение 
за 

заедничка 
надворешна 
безбедносн
а политика

Одделение 
за 

регионална 
соработка

Одделение 
за политики 

на ЕУ

Директорат за 
билатерални 

односи со 
воневропски 

држави

Сектор за 
Северна,Це
нтрална и 

Јужна 
Америка, 
Источна 

Азија, 
Австралија 
и Пацифик

Одделение 
за Северна, 
Централна 

и Јужна 
Америка

Одделение 
за Источна 

Азија, 
Австралија 
и Пацифик

Сектор за 
Евроазија, 
Африка, 
Блиски 
Исток и 

Јужна Азија

Одделение 
за Евроазија

Одделение 
за Африка, 

Блиски 
Исток и 

Јужна Азија

Директорат за 
мултилатерални 

односи и 
безбедносна 

соработка

Сектор за 
ООН и 

човекови 
права

Одделение 
за ООН и 

специјализ
ирани 

агенции на 
ООН

Одделение 
за човекови 

права

Одделение 
за 

разоружува
ње и 

контрола 
на оружје
Сектор за 
Совет на 
Европа и 
ОБСЕ и 
други 

меѓународн
и и 

регионални 
организаци

и

Одделение 
за Совет на 

Европа

Одделение 
за ОБСЕ

Одделение 
за 

Франкофон
ија и други 
меѓународн

и и 
регионални 
организаци

и

Сектор за 
НАТО

Одделение 
за НАТО

Одделение 
за за 

политичко-
безбедносн
а соработка

Директорат за 
економска и 

јавна 
дипломатија

Сектор за 
економска 
дипломатиј

а

Одделение 
за 

промоција 
и поддршка 

на 
економскит
е  интереси 

на 
Република 

Северна 
Македонија 

во 
европските 

и 
воневропск
ите држави

Одделение 
за 

меѓународн
и 

економски 
прашања, 
развојна 

соработка и 
хуманитарн

а помош

Сектор за 
јавна 

дипломатиј
а, дијаспора 
и соработка 

во 
културата

Одделение 
за јавна 

дипломатиј
а

Одделение 
за 

македонско 
национално 
малцинство 
и дијаспора

Одделение 
за 

соработка 
во 

културата

Директорат за 
меѓународно 

право и 
конзуларни 

работи

Сектор за 
меѓународн

о право

Одделение за 
меѓународно јавно 
право, правото на 

ЕУ и 
мултилатерални 

меѓународни 
договори

Одделение 
за 

билатералн
и 

меѓународн
и договори

Сектор за 
конзуларни 

работи

Одделение 
за 

конзуларни 
работи за 

Југоисточна 
Европа

Одделение 
за 

конзуларни 
работи за 

европски и 
воневропск

и држави

Сектор за 
визен 

центар

Одделение 
за 

национален 
визен 

информаци
ски 

систем(Н-
ВИС)

Одделение 
за визна 

политика и 
миграции

Одделение 
за пасоши, 
прелети, 

граници и 
легализациј

а

Директорат за 
организациони 

работи

Сектор за 
правни и 

општи 
работи

Одделение за 
правни работи и 

јавни набавки

Одделение за 
општи работи и 

имотни 
прашања

Одделение 
за 

преведувањ
е

Сектор за 
управување со 

човечки ресурси 
и едукација

Одделение за 
управување со 

човечки 
ресурси

Одделение 
за едукација 

и обука

Сектор за 
финансиски 

прашања

Одделение за 
буџет, буџетска 

контрола и 
финансиско 
управување

Одделение за 
сметководство

Сектор за 
информатички 
комуникациски 

технологии (ИКТ) и 
безбедносни 

прашања

Одделение за 
администрирање на 

информатички 
технологии (ИТ)

Одделение за 
системска 

поддршка и 
комуникациски 

технологии

Одделение за 
безбедносни 

прашања и крипто 
заштита

Директорат за 
поддршка на 

активностите на 
министерот, заменик 

министерот и 
државниот секратар

Сектор за 
организација и 

координација на 
активностите на 

министерот, 
заменик 

министерот и 
државниот 
секретар

Одделение за 
организација и 
координација 

на 
активностите 

на министерот

Одделение за 
организација и 
координација 

на 
активностите 

на заменик 
министерот и 

државниот 
секретар

Одделение за 
соработка со 
кабинетот на 

Претседателот 
на РСМ, 

Собранието на 
РСМ и Владата 

на РСМ

Одделение 
за односи 
со јавност

Сектор за 
аналитичко 

истражување и 
стратешко 
планирање

Одделение 
за 

аналитички 
и 

геостратешк
и 

истражувања

Одделение 
за 

стратешко 
планирање

Одделение 
за 

дипломатск
и архив

Директорат за 
дипломатски 

протокол

Сектор за 
дипломатски 

протокол

Одделение за 
посети и 

церемонијал

Одделение за 
дипломатска 

преписка

Сектор за 
дипломатск

и сервис

Одделение 
за 

привилегии 
и 

имунитети

Одделение за 
акредитации

Одделение 
за 

внатрешна 
ревизија
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1.8. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ 
 
Органи во состав на Министерството се претставништва во странство: 
 Дипломатски претставништва   
 Конзуларни претставништва 
Претставништвата во странство се составен дел на Министерството и се образуваат како: 
 Амбасада  
 Постојана мисија 
 Генерален конзулат 
АМБАСАДИ  
 Амбасада на РСМ во Австралија со седиште во Канбера 
 Амбасада на РСМ во Република Австрија со седиште во Виена 
 Амбасада на РСМ во Република Албанија со седиште во Тирана 
 Амбасада на РСМ во Кралството Белгија со седиште во Брисел 
 Амбасада на РСМ во Босна и Херцеговина со седиште во Сараево 
 Амбасада на РСМ во Република Бугарија со седиште во Софија 
 Амбасада на РСМ во Сојузна Република Германија со седиште во Берлин   - Одделение Бон 
 Амбасада на РСМ во Италијанската Република со седиште во Рим 
 Амбасада на РСМ  во Обединетото Кралство со седиште во Лондон 
 Амбасада на РСМ во САД со седиште во Вашингтон 
 Амбасада на РСМ при Светата Столица со седиште во Ватикан 
 Амбасада на РСМ во Република Словенија со седиште во Љубљана 
 Амбасада на РСМ во Република Србија со седиште во Белград 
 Амбасада на РСМ во Канада со седиште во Отава 
 Амбасада на РСМ во Државата Катар со седиште во Доха 
 Амбасада на РСМ во Народна Република Кина со седиште во Пекинг 
 Амбасада на РСМ во Република Полска со седиште во Варшава 
 Амбасада на РСМ во Романија со седиште во Букурешт 
 Амбасада на РСМ во Руската Федерација со седиште во Москва 
 Амбасада на РСМ во Република Турција со седиште  во Анкара 
 Амбасада на РСМ во Украина со седиште во Киев 
 Амбасада на РСМ во Унгарија со седиште во Будимпешта 
 Амбасада на РСМ во Француската Република  со седиште во Париз 
 Амбасада на РСМ во Кралството Холандија со седиште во Хаг 
 Амбасада на РСМ во Република Хрватска со седиште во Загреб 
 Амбасада на РСМ во Црна Гора со седиште во Подгорица 
 Амбасада на РСМ во Чешката Република со седиште во Прага 
 Амбасада на РСМ во Швајцарската Конфедерација со седиште во Берн 
 Амбасада на РСМ во Кралството Шведска со седиште во Стокхолм 
 Амбасада на РСМ во Кралството Шпанија со седиште во Мадрид 
 Амбасада на РСМ во Арапска Република Египет со седиште во Каиро 
 Амбасада на РСМ во Државата Израел со седиште во Тел Авив 
 Амбасада на РСМ во Република Индија со седиште во Њу Делхи 
 Амбасада на РСМ во Република Косово со седиште во Приштина 
 Амбасада на РСМ во Кралството Данска со седиште во Копенхаген 
 Амбасада на РСМ во Република Естонија, со седиште во Талин 
 Амбасада на РСМ во Кралството Норвешка со седиште во Осло 
 Амбасада на РСМ во Јапонија со седиште во Токио 
 Амбасада на РСМ во Обединетите Арапски Емирати со седиште во Абу Даби 
 Амбасада на РСМ во Република Казахстан со седиште во Нур-Султан 
 Амбасада на РСМ во Федеративна Република Бразил со седиште во Бразилија 
 Амбасада на РСМ во Република Грција со седиште во Атина 
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ПОСТОЈАНИ МИСИИ НА РСМ  
 Постојана Мисија на РСМ при меѓународни организации, со седиште во Виена 
 Постојана Делегација на РСМ при НАТО со седиште во Брисел 
 Постојана Мисија на РСМ при Европската Унија со седиште во Брисел 
 Постојана Мисија на РСМ при Обединетите Нации, со седиште во Њујорк 
 Постојана Мисија на РСМ при Совет на Европа, со седиште во Стразбур 
 Постојана Мисија на РСМ при Обединетите Нации, со седиште во Женева  
 Постојана Мисија на РСМ во ФАО, со седиште во Рим  
 Постојана Мисија на РСМ при УНЕСКО, со седиште во Париз 
 
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТИ  
 Генерален Конзулат на РСМ во Венеција, Република Италија 
 Генерален Конзулат на РСМ во Детроит, САД 
 Генерален Конзулат на РСМ во Њујорк, САД 
 Генерален Конзулат на РСМ  во Истанбул, Република Турција 
 Генерален Конзулат на РСМ  во Мелбурн, Австралија   
 Генерален Конзулат на РСМ  во Минхен, Сојузна Република Германија 
 Генерален Конзулат на РСМ во Торонто, Канада  
 Генерален Конзулат на РСМ во  Чикаго, САД 
 Генерален Конзулат на РСМ во  Солун, Грција 
 
1.9.  ПРИОРИТЕТИ НАМИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 
За време на периодот опфатен со Стратешкиот план 2021-2023 приоритетите на надворешната политика во 
наредниот мандат  се следните: 
 
1. Добрососедските односи како основа за стабилно и долгорочно пријателство 
2. Финализација на стартот на преговорите со ЕУ и поставување на систем за политичко водење на преговорите 
     согласно новата методологија 
3. Учество во регионалната стабилност, како искрен и стабилен партнер на САД и ЕУ 
4. Ревитализација и засилување на економската дипломатија согласно економските приоритети на Владата и со 

вклучување на дијаспората 
5. Активна поддршка на мултилатерализмот, подигнување на присуството во мултилатералните организации, како   

придонес кон светската стабилност и градење на меѓународната позиција и углед на Северна Македонија.  
 
Приоритетни цели 
 Натамошен развој на добрососедските односи и активно учество во регионалните иницијативи со цел постигнување 
 поцврста и поефикасна регионална соработка  
 Активно учество во регионалните политичко безбедносни иницијативи и формати;  
 Успешно спроведување на активностите во рамки на Регионалниот центар за дијалог „Преспа Форум” 
 Успешно претседавање на Република Северна Македонија со Фондот за Западен Балкан  
  Успешно спроведување на активностите во рамки Иницијатива 8 
 Активно учество на Република Северна Македонија во рамки на Берлинскиот процес 
 Зајакнати дипломатски активности за што поскоро отпочнување на преговарачкиот процес со ЕУ  
 Јакнење на капацитетите на Министерството за надворешни работи вклучени во преговарачките структури и во 
  Мисијата на Република Северна Македонија при Европската Унија во Брисел  
 Интензивирање на комуникацијата и соработката со земјите членки на Европската Унија и со дипломатско- 
 конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во функција на динамизирање на преговарачкиот  
 процес  
 Хармонизација на националната визна политика со визната политика  на ЕУ  
 Отпочнување преговори за визна либерализација со одделни држави; 
 Континуитет и унапредување на политичкиот дијалог со стратешиот партнер САД; 
 Соодветно претставување на Република Северна Македонија во НАТО, како полноправна членка и спроведување на  
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националните интереси согласно приоритетите на надворешната политика на земјата и обврските што 
произлегувааат од членството во НАТО Алијансата; 

 Заокружување и имплементација на нормативно правната легислатива на Република Северна Македонија како  
 полноправна членка во НАТО и на правната рамка согласно учеството во мировните мисии/операции на НАТО;  
 Зајакнување на економската дипломатија прекупромоција на македонските економски интереси во странство, 

унапредување на надворешно трговската соработка и привлекување на странски инвестиции во земјата 
 Интензивирање на економската соработка со земјите каде што има потенцијал за зголемување на обемот на    

трговската размена, туризам и инвестиции; 
 Реорганизирање на економската дипломатија преку упатување на Економски советници во ДКП-ата акредитирани во 

таргетираните земји; 
 Успешна промоција на Република Северна Македонија на ЕКСПО Дубаи. 
 Развој и понагласена динамика во соработката со влијателни земји во воневропскиот простор и проактивно 

дипломатско делување во државите каде што постојат услови и можности за динамизирање на соработката во 
одделни региони на светот (Австралија, Океанија-Пацифик, Блиски Исток, Источна Азија, Африка и Јужна Америка); 

 Активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и предизвици, вклучително
 тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот на странските борци, нелегалните миграции;  
 Активно учество и подобра соработка со меѓународните организации преку партиципирање, формулирање и 
 презентирање на нашите ставови во однос на главните теми на агендата на меѓународните организации; 
 Спроведување на политичките заложби и меѓународно-правните обврски на Република Северна Македонија кои 

произлегуваат од меѓународни договори, резолуции и конвенции; 
 Имплементација на Целите за одржлив развој согласно Агендата 2030 на ОН и Започнување на имплементацијата на  
 новата Рамка за развојна соработка со ОН за периодот 2021-2025; 
 Продолжување на праксата за поддршка на идеи и иницијативи на дијаспората, во форма на  конкретни проекти; 
 Јакнење на капацитетите и интензивирање на активностите на јавната и културната дипломатија, со цел поголема  
 промоција и присуство на Република Северна Македонија во земјите членки на ЕУ и НАТО, во институциите на земјите,  
 во медиумите, академските, научните  кругови и културната сфера со публикации, стручни и културни настани; 
 Еднаква родова застапеност на раководни позиции во Министерството и еднаква родова застапеност на  
 професионалните амбасадорски позиции; 
 
1.10. КУС ОСВРТ  НА  ГЛАВНИТЕ  ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 и 2020  ГОДИНА 
 
1.10.1.КУС  ОСВРТ  НА  ГЛАВНИТЕ  ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  ВО 2019 ГОДИНА 
Вотекот на 2019 година, Министерството за надворешни работиреализираше широки и интензивни дипломатски 
активности преку кои беше постигнат значаен напредок во остварувањето на стратешките приоритети и 
приоритетните цели на Владата на Република Северна Македонија. 
Активностите беа реализирани преку 10 (десет) Програми: 
 

1. Промоција на македонските економски интереси во странство и привлекување странски инвестиции во 
земјата  

 Беа реализирани средби и состаноци со странски бизнисмени од повеќе држави, на кои беа презентирани    
  можностите за водење бизнис и инвестирање во Република Северна Македонија. 
 Беше одржана Конференција за почесните конзули на Република Северна Македонијаво странство (РСМ, октомври). 
 Активно учество во работата на Мешовитата меѓувладина комисија меѓу Република Северна Македонија и Чешката  
  Република (април), како и со Руската Федерација (декември); 
 Учество во работата на Комесаријатот и работната група за учество на EXPO Dubai; 
 Активности за економска соработка со Јапонија;  
 Учество во активностите за посета на Деловниот Совет на Турција;  
 Учество во политичкитео консултации со Индонезија во МНР на РСМ; 
 Украина – учество во работна група за натамошна либерализација на ДСТ; 
 Учество на координативни состаноци во врска со BREXIT; 
 Поддршка на ДТИРЗ за отворање на претставништво во САД, Германија и Турција; 
 Организација на брифинг за заинтересираните стопански субјекти од РСМ, од страна на релевантни служби на НАТО,  
  за можностите и процедурите за учество на тендери во НАТО; 
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2. Интеграција на Република Северна Македонија во НАТО  
 По успешната ратификација на Преспанскиот Договор, на 6 февруари, во седиштето на НАТО во Брисел, во присуство  
  на ГС на НАТО, Столтенберг и МНР Димитров, постојаните претставници на 29-те земји-членки на НАТО го потпишаа 
  Пристапниот протокол за членство на РСМ во НАТО, по што отпочна и процесот на ратификација на Пристапниот   
  протокол во нивните национални парламенти.  
 Како резултат на дипломатските напори, до крајот на годината 28 земји членки на НАТО го ратификуваа Пристапниот  
  протокол за членство на РСМ во НАТО. 
 По потпишувањето на Пристапниот протокол за членство, РСМ како поканета земја за членство во НАТО, за првпат во  
  својата историја, го започна своето активно учество во сите состаноци и настани во рамки на НАТО.  
 МНР Димитров, на покана на ГС на НАТО Столтенберг и Дсек на САД, Помпео,  учествуваше на состанокот на МНР на  
  земјите членки на НАТО, (Вашингтон, 3-4 април) и на настанот  “NATO Engages: The Alliance at 70”, посветен на Јубилејот  
  70 години од постоењето на НАТО Алијансата.  
 На 2-3 јуни, Северноатлантскиот совет на НАТО, предводен од ГС на НАТО Столтенберг, престојуваше во официјална 
  посета на РСМ. Посетата претставуваше дополнителна афирмација на значењето на претстојното членство на земјата 
  во НАТО.   
 Со цел навремено исполнување на потребните просторни стандарди за членството во НАТО: -во МНР се спроведе  
  процес на соодветна адаптација на работниот простор каде ќе бидат лоцирани пристапни точки за непречено 
  одвивање на комуникацијата со НАТО, со што се постигнаа критериуми за физичка безбедност; и -Беше завршена и 
  постапката за купување простор во Брисел за потребите на Мисијата на РСМ при НАТО. 
 
3. Забрзување на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ 
 Остварени беа голем број средби на високо ниво, со сите тела и институции на ЕУ и со земјите членки со цел 

пренесување на заложбите на земјата за отпочнување на преговорите и лобирање за позитивен исход.  
 Редовно се одржуваа состаноците согласно Спогодбата за стабилизација и асоцијација (Советот, Комитетот и 

поткомитетите), а 15-от состанок на ССА се одржа на 19 март во Брисел.   
 Врз основа на Годишниот извештај на ЕК за РСМ (објавен на 31 мај 2019 година), со исклучително позитивни наоди и 

препорака за  неодложено носење на одлуката за почеток на преговори, Европскиот совет/Советот за ошти работи во 
јуни 2019 година ги потврди наодите на ЕК, но сепак носењето на одлуката го одложи за октомври 2019 година.  

 И покрај реалните очекувања за донесување на одлука започеток на преговорите со ЕУ, одлуката од октомврискиот 
Совет на ЕУ беше неповолна за РСМ.  

 МНР ги координираше и спроведуваше активностите на РСМ во рамки на Берлинскиот процес и во тој контекст сите 
активности за време на полското претседавање, во чии рамки беше договорено РСМ заедно со Бугарија да 
копретседаваат со процесот во текот на 2020 

 Успешно беа реализирани:-средбите на МНР Димитров со претставниците на земјите членки на кои беа презентирани 
постигнувањата на земјата и беше лобирано за отворање на пристапните преговори; и регионалните настани и 
настаните организирани во рамките на последните претседателства со ЕУ (Романија и Финска), (ЕУ-ЗБ Самит, Гимних 
Самити и сл). 

Во рамките на регионалната соработка, го бележиме учеството на РСМ следните настани: 
 Централноевропска иницијатива (ЦЕИ) – за време на италијанското претседавање со ЦЕИ: - Состанокот на МНР на 

ЦЕИ, Трст (11 јуни); Министерски состанок на ЗЧ на ЦЕИ на маргините на ГС на ОН Њујорк (25 септември) и; Самитот 
на шефови на влади на ЦЕИ, Рим (19 декември). 

 Процес за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ): - Министерски состанок на земјите на ПСЈИЕ во Сараево (8 јули); 
- Самитот на шефови на држави и влади на ПСЈИЕ во Јахорина (9 јули) и; неформалниот состанок на МНР на земјите 
учеснички на ПСЈИЕ во рамки на Косовското претседавање, на маргините на ГС на ООН, во Њујорк (25 септември). 

 Регионална иницијатива за миграција, азил и бегалци – МАРРИ: - Состанокот на МАРРИ комитетот и Форумот на МВР 
на земјите учеснички на оваа иницијатива, во Сараево (12 јуни), и Состанокот на Комитетот на МАРРИ во Скопје (23 
декември).  

 Јадранско-јонската иницијатива (ЈЈИ): Во рамки на црногорското претседавање со ЈЈИ: Состанок на високи офицери на 
ЈЈИ, Брисел (20 февруари) и; - EUSAIR Форум и Министерски состанок, Будва (10 јуни). 
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4. Јакнење на позицијата на РСМ во меѓународната заедница преку развивање и зајакнување на односите на 
билатерално ниво со европските и воневропските земји што се залагаат за демократија, владеење на правото и 
подобрување на заштитата на човековите права и унапредување на добрососедските односи за подобра и 
поефикасна регионална соработка 
 Во текот на 2019 беа остварени многубројни билатерални активности и билатерални средби на највисоко државно 

ниво со земјите од соседството, од Европа и од воневропските земји. На средбите беа презентирани постигнувањата 
во реформите спроведени од Владата на РСМ на внатрешен и надворешен план, а со цел забрзан развој на земјата и 
остварување на членството во НАТО и отпочнување на пристапните преговори со ЕУ. Истовремено беше афирмиран 
интересот на РСМ за што подинамичен развој и унапредување на билатералните односи преку диверзификација на 
областите на соработка. Како најважни постигнувања во 2019 ги бележиме следните: 

 МНР Димитров оствари повеќе билатерални работни и официјални посети на странски држави (некои од нив ги 
посети во повеќе наврати) и во тој контекст ги идвојуваме посетите на; САД, Бугарија, Грција, Албанија, Германија, 
Холандија, Естонија, Романија, Италија, Белгија, Франција, Шведска, Данска, Франција, Велика Британија,Турција.  

 РСМ ја посетија повеќе министри за надворешни и европски работи: Литванија-Линкевичиус; Албанија-Цакај; Грција-
Анагностопулу; Чешка-Петржичек; Словачка-Лајчак; Норвешка-Сореиде; Турција-Чавушоглу; Финска-Хависто; 
Австрија-Шаленберг; Германија-Мас; Шведска-Линде и Грција-Дендиас, државниот секретар на САД Помпео. 

 Посебен белег во 2019 претставуваат и посетите на највисоките странски претставници на РСМ, за време на 
инаугурацијата на ПРСМ Пендаровски. 

 Како специфична дипломатска активност во 2019 беше и присуството на ПСРСМ Џафери, МНР Димитров и други 
високи претставници на РСМ,  во националните парламенти на 28-те земји членки на НАТО, кои во текот на 2019 го 
ратификуваа Протоколот за пристапување на РСМ во НАТО.   

 По успешната ратификација на Договорот од Преспа, РСМ и Грција во 2019, го подигнаа нивото на Дипломатско 
конзуларните претставништва на двете земји во Амбасади и Генерални конзулати. 

 Беше одржана заедничка владина седница на Владите на РСМ и Црна Гора.  
 Беа воспоставени дипломатски односи со следните земји: со Грузија(Минхен,16февруари), со Република Кореја 

(Њујорк,18 јули), со Кипар (Хелсинки,30 август), со Федерацијата на Свети Кристофер и Невис (Лондон,12септември), 
со Република Ерменија (Њујорк,28 септември), со Принципатот Монако (Њујорк,27септември), со Сан Марино 
(Њујорк, 27септември) и со Тунис (Њујорк, 28септември). 

 Беа упатени нови амбасадори/шефови на Мисии на РСМ во следните земји: Обединети Арапски Емирати, Словенија, 
Австрија (Амбасада и ПМ Виена), Шведска, Украина, Унгарија, БиХ, Шпанија и СР Германија.  

 Со дополнителна надлежност за други земји и во улога на нови нерезидентни амбасадори, започна постапката за 
именување на шефовите на следните мисии на РСМ во странство: ДКП Осло–Норвешка и за Исланд, ДКП Лондон–В. 
Британија и за Ирска, ДКП Париз–Франција и за Португалија, ДКП Мадрид–Шпанија и за Андора, ДКП Стокхолм–
Шведска и за Финска, ДКП Букурешт–Романија и за Молдавија, ДКП Берн–Швајцарија и за Лихтенштајн и ДКП 
Варшава–Полска и за Литванија. 

 Беа назначени нови генерални конзули на РСМ во: Истанбул, Солун, Детроит, Тотова, Минхен, Мелбурн и Венеција 
 Новоименувани странски амбасадори, акредитирани во и за РСМ, во 2019, се амбасадорите на следните земји: 

Суверениот воен болнички ред на Свети Јован од Ерусалим, Родос и Малта, Естонија, Гана, Уганда, Црна Гора, Финска, 
САД, Шведска, Холандија, Кина, Австрија, Грција, Латвија, Луксембург, Ирска, БиХ, Малезија, Нов Зеланд, Виетнам, 
Хрватска и Турција ги предадоа акредитивните писма на Претседателот на Република Северна Македонија. 
 

5. Натамошни чекори за активно учество и интензивирање на соработката со меѓународните организации 
Во 2019 година МНР ги координираше и учествуваше во активностите на меѓународните организации. Од 
многубројните реализирани активности како најзначајни ги издвојуваме: 
 Успешно учество на 74-то Генералното Собрание на ОН. 
 Редовна дисеминација на резолуции и информации за состаноците од органите на ОН. 
 Континуирано следење на работата на Советот за безбедност на ОН.  
 Во септември, беше презентирана кандидатурата на РСМ за членство во Советот за човекови права за 2025-2027. 
 Учеството во: -Извршниот комитет на УНХЦР (Женева), -40-та сесија на Ген.конф. на УНЕСКО (Париз), -Глобалниот 

форум за бегалци (Женева), -4-от состанок на Заедничкиот управен комитет за Рамката за развојна соработка со 
ОН(УНДАФ)2016-2020, со кој ко-претседаваа МНР Димитров и РК на ОН во РСМ, Дуџак, -25-та Конференција за 
климатски промени на ОН (Мадрид), -Конвенцијата против корупција на ОН (Абу Даби).  

 Беше подигнат статусот на РCМ во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот (ИХРА) наесенските пленарни 
состаноци на ИХРА (Луксембург 2-5 декември), односно на РСМ ѝ беше доделен статус на придружна членка во ИХРА. 
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 Продолжи интензивната соработка со специјализираните мониторинг тела на Советот на Европа (СЕ), како 
Советодавниот комитет за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, Европскиот комитет 
против расизам и нетолеранција (ЕКРИ), Групата на држави за борбата против корупцијата (ГРЕКО), Секретаријатот 
на Конвенцијата на СЕ за акција против трговијата со луѓе (ГРЕТА)и со Европската комисија за демократија преку 
правото – Венецијанска комисија; 

 Преку Постојаната мисија на РСМ при СЕ во Стразбур, активно беше следен процесот на имплементацијата на 
пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на заштитата на правата на македонското 
малцинство во Бугарија и во Грција, како и имплементација на акциските планови за пресудите против РСМ. 

 Во рамки на соработката со ОБСЕ успешно беа реализирани: - двете посети на ВК за национални малцинства на ОБСЕ 
Заниер (Скопје,4-5април и 30септември–3октомври); -учество на Неформалниот министерски состанок на ОБСЕ (8-
9јули,Словачка);-посетата на шефот на Мисија за набљудување избори во РСМ Јонкер(29 април-5мај) -Конференција 
на ОБСЕ и земјите партнери од Медитеранот (Тирана, 24-25октомври), -26-от Министерски совет на ОБСЕ 
(Братислава, 5 и 6 декември); 

 Во рамки на франкофонијата беа реализирани следните активности: -потпишан Меморандум за партнерство помеѓу 
МНР и МОФ за периодот 2019-2022(октомври); - Организиран семинар во МНР во соработка со МОФ, за економско 
зајакнување на жените во земјите од Централна и Источна Европа, (Скопје, 10септември); -Учество на Делегација на 
РСМ на 36-та министерска конференција на земјите членки на Франкофонијата,(Монако, октомври); -Учество на 107-
та сесија на Постојаниот совет на Франкофонијата (Париз,2јули); -Учество на Конференцијата за употребата на 
францускиот јазик и промовирањето на мултилингвизмот во европските институции (Брисел, 26 март). 
 

6. Дипломатска едукација  
 Континуирано се реализираа обуки за стручно оспособување на вработените во МНР.  
 Twining проект коорганизиран од МНР и Франциуската Амбасада/одржана работилница „Симулација на меѓународна 

конференција“, на француски јазик (на 29 и 30 мај). 
 Беше реализирана Регионалната школа  за дипломатија 2019: „Градење мостови преку решавање на конфликти во 

балканските држави“ (Скопје 6-9октомври ) во организација на МНР и со поддршка на Федералната Канцеларија за 
надворешни работи во  Германија.  

 Со цел развој на соработката со други институции, дипломати од повисок ранг во МНР одржаа предавања за 
студентите од правните студии на ФОН Универзитетот од Скопје (декември 2019) 
 

7. Подобрување на конзуларните услуги на Република Северна Македонија во странство 
 Во 2019, преку Визниот центар беа примени 2.698 барања за визи од странски државјани, од кои одобрени беа 2.198. 

Одбиени беа 317 барања, а за 183 продолжи натамошна постапка. 
 Согласно заложбите на МНР за поефикасни конзуларни услуги, активно се користи Глобал СОС систем, преку кој се 

даваат соодветни информации за успешно решавање на прашања од конзуларната проблематика. 
 Беше успешно имплементиран Акциониот план на Владата на РСМ за 2019 година за прием на барања и  издавање на 

пасоши преку ДКП-ата на РСМ. 
 Во рамките на активностите на Комисијата за чување, одржување,  обновување и обележување на граничната линија 

и граничните ознаки на РСМ со соседните држави и Комисијата за отварање нови гранични премини на РСМ со 
соседните држави, беа одржани повеќе средби со: Бугарија (Софија, 25-26 февруари,), со Косово (Приштина, 3-4 април 
и Скопје, 16-17октомври), со Грција (Скопје, 7 јуни) и со Албанија (Тирана,14-15 мај). 

 Беа потпишани: Спогодба за отворање на граничен премин со Грција во подрачјето на Преспанското Езеро, Маркова 
Нога-Лемос (Скопје, 8 февруари); Спогодбата за отварање нов граничен премин со Грција, Мајден-Промахои (Скопје, 
2април); Спогодба со Србија за отварање на граничниот премин Лојане-Миратовац (16 декември, Скопје) 

 Во рамки меѓународно-правните активности, МНР иницираше, ги координираше и учествуваше во преговорите и 
склучувањето на билатералните договори на РСМ со други меѓународно-правни субјекти.  

 МНР го следеше развојот и кодификацијата на меѓународното јавно и приватно право и активно учествуваше во 
работата на Комитетот на правни советници за меѓународно јавно право на Советот на Европа. 

 Беа потпишани четирите меѓународни инструменти на Хашката конференција, што е значаен чекор во 
хармонизацијата на законодавството на РСМ со правото на ЕУ(-Конвенцијата за надлежност, меродавно право, 
признавање, извршување и соработка во поглед  на родителската одговорност и за мерките за заштита на децата, од 
19 октомври 1996; -Конвенцијата за спогодбите за избор на суд, од 30 јуни 2005; -Конвенцијата за меѓународно 
остварување на правата за издржување на детето и други облици на издржувањена семејството, од 23 ноември 2007и 
- Протоколот за меродавното право кое ќе се применува на обврските за издршка, од 23 ноември 2007). 
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8. Подигање на квалитетот на грижата за дијаспората 
 Продолжија активностите за јакнење на комуникацијата и збогатување на содржините на соработка со дијаспората на 

македонскиот народ и со деловите од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот 
народ, бошњачкиот народ и другите од Република Северна Македонија, низ официјални контакти со дијаспората и 
поддршка на конкретни проекти на дијаспората. 

 Во рамки на подршката на проектните иницијативи за дијаспората кои имаат за цел реализирање на правото на 
национален, јазичен и културен идентитет, во2019 беа поддржани вкупно 19 проекти. 

 Согласно годишната програма на Владата, се одржа летниот камп ,,Ја сакам мојата татковина“ (Охрид, 15-22 јули). На 
кампот учествуваа 70 лица со македонско потекло од Албанија, Косово, Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, БиХ, 
Австрија, Белгија и Велика Британија, како и ученици со турско потекло од РСМ. 

 
9. Зајакнување на капацитетите на јавната и културната дипломатија 
 Беа преземени бројни мерки за зајакнување на капацитетите и интензивирање на активностите на јавната и 

културната дипломатија 
 МНР учествуваше во организацијата на Четвртиот министерски форум за културна соработка помеѓу НР Кина и 

земјите од Централна и Источна Европа (Процес 17+1), што се одржа во Скопје (25-26 ноември). 
 Во организација на МНР на РСМ и Дипломатскиот клуб –беше одржана Конференција „50 години Македонска 

дипломатија”. Скопје (11 декември) 
  На 18 декември беше свечено отворен Културно-информативниот центар на РСМ во Истанбул. 

 
10.Програма за активностите на институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика  
 Програмата, поради внатрешна реорганизација на МНР, не е реализирана во планираниот формат, но предвидените 

активности беа трансформирани и процесуирани како активности во рамки на другите програми. 
 
 
1.10.2 КУС  ОСВРТ  НА  ГЛАВНИТЕ  ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  ВО 2020 ГОДИНА 
 
 Во март 2020 постигнавме историски исчекор во однос на главните стратешки надворешно-политички приоритети, 
Република Северна Македонија стана полноправна членка на НАТО и беше добиена позитивната одлука од Советот за 
општи работи на ЕУ за отпочнување пристапни преговори со ЕУ.  
 Во истиот период се соочивме со новиот глобален предизвик произлезен од појавата на пандемијата со КОВИД 19, 
која спречи многу нешта во вообичаените дипломатски активности, но не и развојот на пријателството и креативноста 
кои придонесоа кон диверзификација на соработката и солидарноста со другите земји на билатерално, регионално и 
меѓународно ниво и воспоставување нови начини на дипломатска комуникација преку дигиталните технологии.  
 Како никогаш дотогаш на тест беа ставени способностите за промптната адаптација, мобилизација и реакција на 
секоја од државите и нивните институции.  
 Министерството за надворешни работи ги спроведе сите неопходни дипломатски мерки и активности за успешна 
соработка и успеа да ја постави Република Северна Македонија на ниво на вистински способен сојузник со европските 
држави во заедничката регионална и глобална акција за справување со пандемијата. 
 Исто така, Министерството одигра клучна улога во процесот на репатријацијата на граѓаните на Република Северна 
Македонија од странство во земјата, преку организирање координација на хуманитарните летови и воедно и во 
процесот на враќање  на странските државјани во нивните матични земји. 
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Преглед на процесот на репатријација на македонски државјани и примената хуманитарна помош 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

РЕПАТРИЈАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ 

Во периодот март-јуни 2020, во борбата со 
Пандемијата, огромен ангажман беше посветен на 
напорите за репатријација (отворање 
хуманитарни коридори, организирање 
специјални хуманитарни летови) за 
македонските државјани од целиот свет, како и за 
странските државјани затечени на наша 
територија. Севкупниот ангажман беше 
реализиран од страна на формираниот Кризен 
штаб во МНР во тесна соработка со Владата и сите 
инволвирани министерства, нашата ДКП мрежа, 
како и странските ДКП акредитирани во нашата 
земја. Во услови на затворени граници и изменети 
режими на патување/движење МНР посредуваше 
и за непречено движење на лица што имаа 
потреба од лекарска помош во други земји, 
посмртни останки, пренесување на органи за  
трансплатација и други специфични видови  
помош. 
Во периодот март-јуни беа вратени вкупно 5876 
лица: -со специјални летови од 13 држави 
(Малта, Хрватска, Словенија, Германија, Австрија. 
Швајцарија, ВБ, Белгија, Франција, Шведска, 
Данска, Холандија, Италија) и 15 града  (Валета, 
Загреб, Љубљана, Минхен, Берлин, Бон/Келн, 
Биена, Базел, Лондон, Брисел/Париз, Стокхолм/ 
Копенхаген/ Ајндховен и Венеција; - со 
хуманитарни конвои (автобуси, автомобили)  од 
ЦГ, БиХ, Турција, Словенија, Австрија и Италија; 
како и за слетување на аеродромите во Софија, 
Солун, Истанбул и Тирана, преку соработка со 
други земји (вратени од Л. Америка, Абу Даби, 
Нигерија, Швајцарија, Русија, Малта, САД-
Барбадос, Саудиска Арабија, Полска). 
Дополнително околу 800 странски државјани од 
повеќе земји беа репатрирани од Северна 
Македонија. 

ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 
ЕУ -  обезбеди66 милиони евра за справувањето на 
РСМ со кризата со корона вирусот-средства за 
повеќенаменска цел, и дополнително пакет од 160 
милиони евра макрофинансиска помош за буџетот 
на земјата во форма на заеми за управување со 
фискалните последици од кризата предизвикана од 
Ковид-19. РСМ беше поврзана со Европскиот 
договор за јавни набавки за медицинска опрема и 
Системот на ЕУ за брзо предупредување за заразни 
болести. ЕУ го ослободи од рестрикции извозот на 
медицинска опрема за земјите од ЗБ вклучително и 
РСМ. Како земја-партнер, РСМ бара и добива 
поддршка и од Механизмот за цивилна заштита на 
ЕУ, што резултираше со испорака на опрема 
НАТО-додели донација од 60 транспортни 
респиратори за РСМ 
Билатерална хуманитарн помош: РСМ доби 
хуманитарна помош од следните држави:  САД, 
Канада, НР Кина, Јапонија, Државата Катар, 
Словачка, Франција, Германија, Австрија, Полска, 
Чешка, Унгарија, Холандија, Обединето Кралство, 
Норвешка, Швајцарија, Романија, Словенија, Турција 
и Литванија.  
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ПОЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО 
На почетокот на 2020, МНР ги интензивираше дипломатските активности со цел 
заокружување на процесот за стекнување полноправното членство на РСМ во НАТО.  
По ратификувањето на Протоколот за пристапување на РСМ во НАТО од страна на сите 
земји-членки, на 27март, во Стејт Департментот беше депониран Инструментот за 
пристапување на РСМ во НАТО, со што РСМ официјално стана 30-та земја членка на 
Алијансата.  
Соработката на РСМ со земјите членки и службите на НАТО во рамки на заедничките 
обврски и одговорности на Алијансата, беше интензивирана на ниво на сојузништво и 
воедно се овозможи целосно учество на РСМ во структурите, состаноците и комитетите 
на НАТО. 

Како прва официјална меѓународна посета на новата Влада на РСМ и потврда за посветеноста за активно учество и 
исполнување на обврските од членството во НАТО, Владина делегација предводена од ПВРСМ Заев, во придружба на 
МНР Османи и МО Шеќеринска, оствари официјална посета на седиштето на НАТО во Брисел, на 8 октомври 2020. 
На почетокот на декември месец, МНР Османи учествуваше на Министерскиот (видео)Состанок на Северно Атлантскиот 
Совет на НАТО(1-2 декември) 
 
ОДЛУКА ЗА ПОЧЕТОК НА ПРЕГОВОРИ СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
Клучен приоритет во дипломатските активности на МНР во 2020 беше 
добивање позитивна одлука и започнување пристапни преговори со ЕУ.  За 
време на Хрватското претседавање со ЕУ, на 2 март беше објавен ажурираниот 
Извештај за РСМ во кој беше дадена позитивна оценка во исполнување на 
реформите во бараните 4 области. Постигнувањата на РСМ без валоризирани 
на Советот за општи работи на ЕУ  и потоа потврдени од страна на Европскиот 
Совет на 26 март, со донесување на одлуката за РСМ за почеток на преговорите 
за членство во ЕУ. 
По овој успех, во текот на Германското претседавање со ЕУ, МНР продолжи со 
интензивните дипломатски активности и лобирање кај земјите членки на ЕУ и 
високите претствавници на ЕУ со цел до крајот на 2020 да биде усвоена  
преговарачката рамка за РСМ и одржувањето на првата меѓувладина 
конференција, односно формално започнување на преговорите. 
На 10 декември МНР Османи имаше обраќање пред европратениците-членови на Комисијата за надворешни работи на 
Европскиот Парламент(АФЕТ)со цел обезбедување поддршка и поттик за РСМ да продолжи со позитивниот тренд на 
клучните национални реформи и посветеноста за градење мостови на добрососедство, регионална и меѓународна 
соработка како главна патека кон започнувањето преговори за идно членство во ЕУ.Воедно повеќе од 20 европратеници 
потпишаа декларација за Северна Македонија (и Албанија), со која се повикаа сите инволвирани страни да најдат 
решение пристапните преговори да започнат пред крајот на 2020. 
И покрај сите вложени дипломатски напори,  Советот за општи работи, поради противењето од Бугарија, не успеа да 
постигне консензус за усвојување на преговарачката рамка. Дури и заклучоците посветени на СА процесот и покрај 
внесувањето на референца во генералниот дел посветен на добрососедските односи и регионалната соработка за 
“погрешно толкување на историјата“ наидоа на спротивставување од страна на Чешка и Словачка и не беа усвоени што 
претставува неуспех за ЕУ и наштетува на кредибилитетот на процесот на проширување со земјите од ЗБ. 
 
ПРЕТСЕДАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА СО БЕРЛИНСКИОТ ПРОЦЕС 

МНР како координатор на активностите во рамки на Берлинскиот процес, се фокусираше 
на исполнување на сите активности за успешна реализација на приоритетите на 
Заедничкото ко-претседавање на РСМ и РБ. Во март 2020 беше организиран првиот 
настан во рамки на ко-претседавањето–Министерскиот состанок за надворешни работи, 
во Скопје, а последователно и други настани на високо ниво кои финишираа со 
завршниот Самит во Софија. 
На 9 ноември МНР Османи заедно со МНР Захариева беа домаќини на Состанокот на 
Министрите за надворешни работи на Берлинскиот Процес. На Состанокот 6-те земји од 

ЗБ го поздравијауспешното ко-претседателството и постигнатите цели како конкретен ефективен придонес во однос 
на подобрувањето на поврзаноста во ЗБ во сите аспекти: транспорт, енергија, дигитална поврзаност, зближување на 
младите, заштитата на животната средина.  
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На 10 ноември во Софија, се одржа Лидерскиот Самит на Берлинскиот Процес на кој лидерите на земјите од ЗБ ги 
потпишаа;-Декларацијата за заедничкиот регионален пазар за подлабоката регионална економска интеграција и за 
чекор кон единствениот пазар на ЕУ и -Декларацијата за зелена агенда на ЗБ. 
 
ОДНОСИ СО СОСЕДИТЕ 
Билатералните односи со земјите од соседството, и покрај пандемијата која предизвика попречување на физичките 
контакти и средби, се карактеризираа со интензивна соработка и конструктивен дијалог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Република Бугарија (РБ) – Во текот на 2020 МНР 
водеше интензивни комуникации со МНР на 
Бугарија, главно врз основа на три аспекти;  
1.Во контекст на соработката околу справувањето 
со пандемијата Ковид 19: во периодот април-јули  
околу 3.400 граѓани од разни дестинации во 
светот беа транзитирани низ територијата на РБ 
и аеродромот во Софија. РБ, во неколку наврати, 
донираше медицинска и заштитна опрема на РСМ.  
2.Заедничкото ко-претседавање на РСМ и РБ со 
Берлинскиот процес, во чии рамки беа одржани 
повеќе средби и настани на високо ниво. 
3.Во контекстна барањата на РБ за дополнителни 
услови во врска со постојниот Договор за 
пријателство, добрососедство и соработка.  
Со цел зајакнување на политичкиот дијалог, како 
прва посета на странска држава по неговото 
стапување на новата функција,МНР Османи 
оствари работна посета на РБ (9 октомври). 
Беше водена интензивна дипломатска 
комуникација со цел изнаоѓање компромисни 
решенија. Воедно МНР изготви и достави Акциски 
план и Road Map со конкретни чекори за 
продлабочување на соработката и посгигнување  
решение 

Република Грција(РГ)- Во односите со РГ продолживме со 
активно имплементирањена Преспанскиот Договор,   
паралелно работејќи и на проширување на меѓусебната 
соработка, со посебен фокус на економијата, 
инфраструктурата, енергетиката и др.Во таа функција, 
веднаш на почетокот на мандатот на новата Влада, голема 
Владина делегација, предводена од ПВРСМ Заев беше во 
посета на Атина, каде беа поставени одлични односи со 
Владата предводена од премиерот Киријакос Мицотакис. 
Како дел од делегацијата предводена од ПВРСМ Заев,МНР 
Османи,на 15-16 септември, во Атина учествуваше и на  
Конференцијата на „Економист“, каде што оствари и одвоена 
билатерална средба со грчкиот МНР, Дендијас.  
Успешно беа реализирани соработката и активностите за 
обезбедувањето на воздушниот простор на Северна 
Македонија од грчкото воено воздухопловство, како и за 
подготовките за отворање на Граничниот премин Маркова 
Нога-Лемос. 
На 7 декември, МНР Османи оствари проштална средба со 
амбасадорот на РГ во РСМ, Димитрис Јанакакис 

Република Албанија (РА) 
-24-25 јануари, Тирана - работна посета на 
ПСМКТ.Џафери на РА; 
-19март- Телефонски разговор на поранешниот 
МНР Димитров со МНР Цакај, за олеснување на 
поврзаноста во време на кризата со Ковид19 и 
обезбедување непречен транспорт на стоките и 
враќање на затекнати граѓани низ светот; 
-14 април-тел. разг ПРСМ Пендаровски и ПРА Мета 
на тема надминување на кризата со Ковид 19; 
-17 септември-работна посета на МЕНР Цакај 
наМК; 
-28 ноември, по поводДенот на независноста на 
Република Албанија, беше реализирана видео 
средба на МНР на Северна Македонија, Косово и 
Албанија, Бујар Османи, МелизаХарадинај–Стубла 
и ГентЦакај 
Други активности: 
-7 октомври-потпишан Договор за соработка во 
фитосанитарната област; 
-Спогодба за за заедничко одржливо управување 
со риболовот во Охридското и Преспанското Езеро; 
 

Република Србија (РС) - Меѓусебните напори за 
зајакнување на билатералната соработка беа потврдени и 
во контекст на кризата со Ковид-19, преку споделување 
информации за епидемиолошките состојби во двете 
држави. 
-15.01.20-потпишан е Договор за заедничко признавање 
на одобренија на стопански субјекти за сигурност и 
безбедност (AEOS); 
- На 25.02 стапи во сила Спогодбата за признавање на 
квалификувани услуги од доверба, според која, двете 
страни се обврзуваат на признавање на: квалификуван 
електронски потпис, електронски печат, електронски 
времен жиг и регистрирани системи за електронска 
идентификација, како дел од иницијативата „мал шенген“. 
-На 24.11 стапи во сила  Спогодбата меѓу владите на МК и 
РС за взаемно давање на квалификуваните доверливи 
услуги. 

Република Косово (РК) 
-23 октомври, Скопје – во рамките наофицијалната 
посетана ПВРК, Хоти на МК, МНР Османи оствари 
средба со МНРД на РК, М. Х. Стубла; 
-20 ноември,Струга –беше отворен Генерален конзулат 
на Република Косово во РСМ - Агим Крсниќи е именуван 
за генерален конзул. 
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АКТИВНОСТИ СО ЗЕМЈИТЕ ОД ПОШИРОКО СОСЕДСТВО И ДРУГИТЕ ЕВРОПСКИ ЗЕМЈИ ВО ЕВРОПА 
Во текот на 2020, билатералната соработка со државите од пошироко соседство и со другите држави во Европа, и покрај 
новонастанатите услови со пандемијата, се одвиваа преку заемни заложби за одржување на традиционално добрите и 
пријателски односи и нивно натамошно унапредување. 
МНР ги иницираше, реализираше и координираше интензивните дипломатски активности и напори за што поблиска 
соработка и контакти на највисоко ниво со сите Европски земји, членки на НАТО и ЕУ. 
Сите овие земји изразија недвосмислена, принципиелна и прилично гласна подршка за нашите европски интеграции. 
Беа потпишани неколку позначајни билатерални Договори, од кои ги издвојуваме следниве: -Спогодбата за 
партнерство, трговија и соработка меѓу МК и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, која е од 
исклучително значење за продолжување на трговската размена со ОК кој е втор трговски партнер на нашата земја. МНР 
Османи во Унгарија(17.12.) потпиша: Програма за соработка во областа на високото образование и науката за периодот 
2020–2022 и Меморандум за разбирање и соработка во делот на дипломатска едукација.   
 
БИЛАТЕРАЛНИ ПОСЕТИ И ВИДЕО СРЕДБИ НА НИВО НА МИНИСТРИ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Беа реализирани бројни билатерални посети на ниво на министер за надворешни работи во скоро сите европски 
држави: Германија (03.03, 19.03, 02.11, 16.11),Обединето Кралство (10.03), Шпанија (19.02), Холандија (10.02), Италија 
(11.02), Франција (13.02), Чешка (26-27.02, 15.12), Бугарија (09.10), Грција (16.09), Словенија (19.10), Хрватска (02.03, 
20.10), Турција (06.11), (Романија (16.12.), Унгарија (17.12.), Австрија (21.12.). 
Поради сосстојбите со пандемијата,дел од физичките билатерални посети, беа заменети со ВТЦ разговори  и во 
тие рамки беа реализирани разговори со хомолозите од: Холандија (16.03., 10.12), Ирска (30.09), Шпанија (29.05) 
Франција (28.05), Словенија (08.06), Ц.Гора (20.03), Норвешка (25.05), Германија (19.03, 30.09), Австрија (20.03, 25.09), 
Полска (24.11), Чешка (26.10), Словачка (16.10), Данска (13.11), Литванија (30.10), Шведска (18.06.,28.10), Естонија 
(27.10), Латвија (15.10), Обединето Кралство (23.09, 14.12) 
Посета на РСМ во текот на 2020 остварија МНР на: Полска, Литванија, Латвија и Естонија (04.03), Големото Војводство 
Луксембург (09.03) Унгарија (06.04) Албанија (17.09) и Косово (23.10) 
 
РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И АКТИВНОТО УЧЕСТВО ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ИНИЦИЈАТИВИ 
Особено внимание посветивме на Регионалната соработка како еден од клучните приоритети на надворешната 
политика. Во 2020 беше постигнат конкретен исчекорпреку новостекнати регионални позиции на РСМ. 
 
Членство на РСМ во Организацијата за Црноморска  економска  соработка (БСЕК) 

На 9 ноември 2020 РСМ официјално стана 13. земја-членка на Организацијата за 
Црноморска  економска  соработка (БСЕК).  Членството во БСЕК е од особено значење 
поради тоа што БСЕК е организација која се протега на два Континенти, Европа и Азија, 
економски поврзува три различни региони - Балканот, Кавказот и Црното Море со над 
350 милиони жители, чиј обем на меѓусебна трговија изнесува приближно 170 
милијарди долари годишно; земјите членки на БСЕК  претставуваат втор најголем извор 
на нафта и природен гас (по регионот на Персискиот Залив) и еден од главните 
снабдувач на енергија за Западна Европа. 
На 27 ноември, во рамки на првото присуство на РСМ како членка во БСЕК, МНР 
Османи учествуваше на 42-риот состанок на Советот на министрите на 

Организацијата. Во своето обраќање МНР Османи истакна дека РСМ како најнова членка на БСЕК активно ќе 
придонесува во исполнување на целите на Организацијата и ќе се залага кон зголемување на нејзината ефикасност 
преку постигнување конкретни економски резултати особено во областа на транспортното поврзување и енергетиката 
преку конструктивна регионална соработка. 
 
Претседавање на РСМ со Фондот за Западен Балкан- 
МНР ги започна подготовките за едногодишното Претседавање на РСМ 
со Фондот за Западен Балкан, кое започнува од јануари 2021. 
Во таа функција, на 12 ноември 2020, МНР Османи оствари средба со 
извршниот директор на Фондот, Ѓерѓ Мура на која беше 
разговараноза главните аспекти врзани за претседавањето, како и за 
неопходните активности за унапредување на целокупната регионална соработка и успешна имплементација на 
проектите во рамки на Фондот. 
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„Преспа Форум„ 
 
Во врска со нововоспоставениот Регионален центар за дијалог „Преспа Форум“, (ноември 
2020) кој ќе претставува платформа за промоција на пријателството и добрососедството, но 
и форум од каде ќе произлезат нови инцијативи за регионална соработка, МНР формираше 
работна група која ги започна активностите за функционирање на  центарот и организирање 
на првата конференција во рамки на Форумот за дијалог, во средината на 2021 г. 

 
„Учество на регионални состаноци и настани:  И покрај ограничувањата и рестрикциите поради кризата со КОВИД-
19, МНР ги презеде и спроведе интензивни дипломатски активности за успешно активно учество во рамки на 
состаноците на регионалните иницијативи (ЦЕИ, ПСЈИЕ, СРС, МАРРИ, ЦЕФТА, Респа, РАКВИАК, ЗМЈИЕ, СЕЛЕК, ФЗБ, РИКО, 
ЈЈИ, СЕУЈЈР, В4 различни нивоа.Во тој контекст поважни настани во 2020 се следните: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АКТИВНОСТИ СО ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 
Во текот на 2020 беа реализирани бројни дипломатски контакти и беше обезбедена значителна билатерална помош од 
САД, Канада, Народна Република Кина, Јапонија и Државата Катар за справување со пандемијата предизвикана од 
вирусот Ковид 19.  
САД-Веднаш попреземањето на должноста Шеф на Дипломатијата на РСМ, на 31.август, МНР Османи -оствари 
телефонски разговор  со помошникот државен секретар на САД, Филип Рикер, Честитајќи му ја новата позиција на МНР 
Османи, амабасадорот Рикер ја реафирмираше силната поддршка на САД за РСМ, имплементирана преку стратешкото 
партнерство помеѓу двете земји, како и прекунововоспоставеното партнерство во НАТО.                 
МНР Османи во септември и ноември оствари одвоени средби со Амбасадорот на САД во РСМ, Кејт Мари Брнз  
На 22 декември, МНР Османи заедно со пом државен секретар на САД Рикер, на свечен он-лајн состанок, ја промовираа 
поштенската марка издадена од Поштата на РСМ, по повод јубилејот-25 години од воспоставување дипломатски односи 
помеѓу МКД и САД,  
Канада- на 1 октомвриМНР Османи имаше проштална средба со амбасадорката на Канада во РСМ (со седиште во 
Белград), Кетлин Чаба, , 
Јапонија- на 24 септември МНР Османи оствари проштална средба со амбасадорот на Јапонија, Кеико Ханеда (првиот 
резидентен јапонски амбасадор во РСМ). Во таа прилика МinisterotOсмани и врачи плакета-благодарница на 
амбасадорката Ханеда, за нејзиниот извонреден ангажман и личен придонес во развојот на билатералните односи 
помеѓу Северна Македонија и Јапонија.  
На 2 ноември МНР Османи ги прими копиите од акредитивни писма на новиот амбасадор на Јапонија во РСМ, Хиронори 
Савада 
Израел-7 декември – остварен телефонски разговор на МНР Бујар Османи со МНР Габи Ашкенази по повод 25 
годишнината од воспоставување дипломатски односи меѓу двете земји. 
Украина-13 ноември, Скопје – МНР Бујар Османи оствари телефонски разговор со неговиот украински колега Дмитро 
Кулеба. 
 

Процес за соработка во 
Југоисточна Европа (ПСЈИЕ) 
На 6 ноември МНР Османи 
учествуваше на Состанокот на 
Министрите за надворешни 
работи на земјите членки на 
ПСЈИЕ, во рамките на турското 
претседавање.  
 

Централно Европска Иницијатива (ЦЕИ) 
На 24 септември, МНР Османи учествуваше на редовниот министерски 
состанок на земјите членки на ЦЕИ, посветен на изнаоѓање начини за 
поуспешно прилагодување кон новата нормалност во сегашниот и пост-
КОВИД-19 период. Во својот настап МНР потенцираше дека како највисок 
приоритет на надворешната политика на РСМ се поставени 
добрососедските односи, со особен акцент кон интензивирање и поддршка 
на регионалната соработка, што соодветствува и со темата на Состанокот 
 

САД-Јадранската повелба 
МНР даде свој придонес и учествуваше во  активностите на САД-Јадранската повелба, во рамки на едногодишното 
претседавање на БиХ со Повелбата во текот на 2020 
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ПОДДРШКА НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ И УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
ПРЕТСЕДАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ОБСЕ  ВО 2023 ГОДИНА 

Посебен дипломатски успех во 2020 претставува прифаќањето на нашата 
кандидатура за Претседавање на РСМ со ОБСЕ во 2023 година, што беше потврдено 
со едногласната одлука на 56 земји членки на Министерскиот состанок на ОБСЕ  
што се одржа на 3 и 4 декември во Тирана. Претседавањето со ОБСЕ нуди можност 
за едно ново, подобро меѓународно позиционирање на РСМ како конструктивен 
меѓународен актер, што пак претставува и простор за реализација на сопствените 
меѓународно-политички приоритети. Тоа пред сѐ значи можност и за зголемена 
поддршка на јавното мислење во ЕУ за процесот на пристапување на РСМакедонија; 

но и можност за придонес во изградбата на репутацијата на земјата или политичкиот бренд - Република Северна 
Македонија, како стабилен меѓународен партнер. 
 
 
ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ 
На 26 октомври, МНР  Османи во име на Владата заедно со Резидентниот координатор 
на Обединетите нации во Република Северна Македонија Росана Дуџиак ја потпишаа 
новата Рамка за соработка за одржлив развој  (UNSDCF) за периодот 2021-2025. 
На 26 септември, МНР Османи, учествуваше на виртуелниот министерски состанок на 
Алијансата за мултилатерализмот-во организација на Министерот за Европа и 
надворешни работи на Франција, Жан-Ив Ле Дријан и Министерот за надворешни 
работи на СР Германија, Хајко Маас, на маргините на 75-то Генерално собрание на ОН. 
 
 
 
ФРАНКОФОНИЈА 

МНР Османи, учествуваше на 37-та Министерска конференција на Франкофонијата 
(24 ноември), и во своето обраќањеја изрази својата целосна поддршка за 
трансформација на Франкофонијата, насочена кон поефикасно функционирање, 
засновано врз транспарентност, агилност и строгост. Ја потврди нашата цврста осуда 
за терористичките акти и насилниот екстремизам, без оглед на мотивите и изрази 
целосна солидарност со земјите-членки и Владите на Франкофонијата, кои беа 
погодени од овие варварски акти. 
На 26 ноември МНР Османи ја отвори виртуелната изложба „50 години 
Франкофонија-поглед од Северна Македонија„ со која се одбележа 50-годишнината 

од втемелувањето на Франкофонијата. 
 
 
 
СОВЕТ НА ЕВРОПА 
МНР Османи учествуваше на 130-тата Сесија на Комитетот на министри на Советот на 
Европа  (4 ноември), под претседателство на Република Грција, а која се одржа по 
повод 70 годишнината од стапувањето во сила на Европската конвенција за човекови 
права. МНР Османи имаше обраќање на тема “Ефективен одговор на кризата во 
јавното здравство со целосно почитување на демократијата, владеењето на правото и 
човековите права” на видео- конференцијата на  сесијата на Комитетот на министри 
на Советот на Европа. 
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ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА 
Министерството презеде кокретни чекори за обновување засилување и ставање во функција на економската 
дипломатија како еден од приоритетите во надворешната политика на РСМ и важен елемент во создавањето услови за 
поголема економска соработка со земјите, за привлекување странски инвестиции и за поквалитетно учество во 
мултилатералните економски институции и организации.  
За таа цел формирана е работна група која изработи проект и акциски план, одобрен од страна на Владата; за упатување 
најмалку шест економски советници во 2021 во таргетирани европски и воневропски земји.Обуките  ќе почнат на 
самиот почеток на следната година. 
 
ГРИЖА ЗА ДИЈАСПОРАТА, ЈАВНА И КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА 
На почетокот на 2020, МНР објави Јавен повик за проектни апликации наменет за правни и физички лица од редовите 
на дијаспората и ги повика сите заинтересирани организации, здруженија и поединци, кои потекнуваат од  редовите на 
дијаспората, да поднесат проектни пријави кои опфаќаат идеи и иницијативи од нивен интерес. Утврдениот рок за 
аплицирање беше 20 април 2020 година, но поаради пандемијата со Ковид19, овој Јавен повик не се реализираше, а 
буџетот на МНР за проекти за соработка со дијаспората беше целосно пренаменет. Можностите за комуникација и 
средби со дијаспората беа ограничени. Имајќи ја предвид настанатата ситуација, МНР одржуваше постојани контакти 
со претставници на дијаспората користејќи ги новите технологии.  
Со формирањето на нова Влада  после изборите на 15ти Јули и укинувањето на функцијата министер без ресор задолжен 
за дијаспора, надлежностите во однос на дијаспората во целост потпаѓаат под Министерството за надворешни 
работи.Во текот на месец ноември беше преземен архивскиот материјал од Кабинетот на поранешниот  министерот без 
ресор задолжен за дијаспора и се пристапи кон анализа на истиот, како и продолжување на оние проекти чијашто 
реализација беше во застој. Воедно беше утврден и концепт за зајакнување на Одделението за дијаспора во ДЕЈД, како 
координатор на целокупните активности на дијаспората 
 
ИСПРАТЕНИ НОВОИМЕНУВАНИТЕ АМБАСАДОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО 
На 18-ти ноември 2020 г,. на новоименуваните амбасадори кои што се упатуваат во странство и им беа  врачени 
акредитивните писма за нивно назначување за Вонредни и ополномоштени амбасадори на Република Северна 
Македонија 
Данчо Марковски како вонреден и ополномоштен амбасадор во Република Албанија со седиште во Тирана, Фатон Бејта, 
како вонреден и ополномоштен амбасадор во Кралството Данска со седиште во Копенхаген, Шпреса Јусуфи, како 
вонреден и ополномоштен амбасадор во Република Косово со седиште во Приштина, Сали Лимани, како вонреден и 
ополномоштен амбасадор во Република Казахстан со седиште во Нур Султан, Шабан Јашари, како вонреден и 
ополномоштен амбасадор во Државата Катар со седиште во Доха, Дане Талески, како вонреден и ополномоштен 
амбасадор во Постојаната Делегација при НАТО во Брисел, Теута Агаи - Демјаха, како вонреден и ополномоштен 
амбасадор и Шеф на Постојаната Мисија при ООН во Женева и Марија Ефремова, како вонреден и ополномоштен 
амбасадор при Светата Столица, со седиште во Ватикан. 
 
НОВО ПРИСТИГНАТИ АМБАСАДОРИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
Во текот на 2020 година, Во Република Северна МАкедонија, своите креденцијали ги предадоа и стапија на должност 
новоименувани амбасадори на следните држави:Норвешка, Португалија, Куба, Египет, Германија, Кипар, Литванија, 
Словенија, Делегацијата на ЕУ во Скопје, Белгија, Данска, Италија, Јапонија, Франција, Грузија и Казахстан. 
 
ДИПЛОМАТСКИ ИМОТ – СУКЦЕСИЈА 
1.Сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ: 
Поради епидемијата со COVID 19, во 2020г. беа остварени само билтерални консултации со МНР на Република Србија и 
МНР на Република Хрватска во насока на подготовка на идниот состанок на Заедничкиот Комитет на државите 
сукцесори на СФРЈ за подeлба на дипломатскиот имот, планиран да се одржи во Сараево, а за другите подготвителни 
активности за состанокот се остварија и се остваруваат консултации по електронски комуникација 
2. Недвижен дипломатско-конзуларен имот  
- Во декември 2020г. до Владата на РСМ беа доставени предлози за решавање на статусот на дипломатски конзуларни 
имоти (Атина, Канбера, Будимпешта, Бразилија, Цирих, Хараре и Анкара) добиени од сукцесија на диполоматско 
конзуларниот имот на СФРJ и по други основи, 
- Се утврди динамика на реализацијата на активностите за реконструкции и реновирања со адаптации за 6-те 
дипломатско конзуларни имоти преку договори за повеќегодишни јавни набавки за 2021, 2022 и 2023г., со исклучок на 
Анкара за која статусот на градежниот плац во сопственост на Република Северна Македонија ќе се решава преку Јавно 
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приватно партнерство за добивање на простории за ДКП во Анкара, а воедно се одобри буџет во износ од 24.000.000 
денари за 2021г за отпочнување на сите проекти. 
- Во завршна фаза е постапката за упис на сопственоста на име на Република Северна Македонија во катастарот на Атина 
на објектот добиен од сукцесија на СФРЈ за потребите на ДКП на РСМ во Атина. 
- Течеа активности во врска со спорот кој се води во надлежен суд во Будимпешта во врска со објектот за сместување на 
ДКП во Будимпешта, а кој се однесува на спор за надомест на штета поради продажба на објект со скриени мани, при 
што спорот оди во позитивна насока за нашата страна согласно последната одлука на Врховниот суд во Будимпешта, 
која е во насока на обештетување во корист на Република Северна Македонија како тужител . 
-Мисијата на РСМ при НАТО во Брисел се пресели на 20-ти март 2020 година во просториите на новото седиште на НАТО, 
а заклучно со декември 2020г. се заврши адаптацијата и опремувањето на просториите на Мисијата 

 
*** 

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ ВО 2020 ГОДИНА 
 

   Јавни набавки 
- Спроведени се 38 постапки за јавни набавки со објава на оглас преку Бирото за  јавни набавки ( тендер) и 2 постапки 
со преговарање без објава на оглас и 2  АНЕКС—Измена на договор за транспортни услуги и саназија на облектот на 
амбасадата во Љубљана 
   Градежни активности 
 - Испланирани се низа  активности за консолидација на дипломатско-конзуларниот имот на Република Северна 
Македонија во странство, со рационално искористување на неговите просторни капацитети, односно ставање во 
функција на имотите добиени од сукцесија на диполоматско конзуларниот имот на СФРJ и по други основи, а кои заради 
потреба од реконструкции и реновирања, со потребните адаптации, веќе подолго време не се користат за потреби на 
ДКП на Република Северна Македонија во странство, аво функција на остварување на долгорочни буџетски заштеди на 
име закупнини кои тековно се плаќаат за простории на ДКП и станови за дипломати, кои беа усвоени со Заклучоци на 
Влада, 
- Во завршна фаза е постапката за упис на сопственоста на име на Република Северна Македонија во катастарот на Атина 
на објектот добиен од сукцесија на СФРЈ за потребите на ДКП на РСМ во Атина 
-  Завршена е санацијата  на објектот на Амбасадата на РСМ во Париз, освен обнова на фасадата која се очекува да биде 
завршена во почетокот на 2021г., а која се одложи заради добивањето на потребните дозволи од надлежните француски 
органи кои се очекуваат во првите денови на јануари 2021г.,  
-  Реновирање на објектот на Амбасадата во Љубљана во целост е завршено заклучно со октомври 2020г.  
- Заклучно со декември 2020г. се заврши адаптацијата и опремувањето на просториите на на Делегацијата на РСМ при 
НАТО во Брисел. 
   Активности за справување со пандемијата Ковид -19 
- Согласно Заклучокот бр. 13 од Записникот од 20-та Седница на Владата на РСМ, од 16.03.2017 год., како и 
известувањето за Договорните органи објавено од страна на БЈН на неговата веб страна од 17.03.2020 год. за 
спроведување на постапки за набавки со преговарање без објавување на оглас од причина на крајна итност кога 
директно се загрозени безбедноста, животот и здравјето на луѓето, директно поврзани со епидемијата од  COVIT-19 
вирусот, се спроведе постапка за  јавна набавка на средства за дезинфекција, заштитни средства како и сукцесивни 
услуги за дезинфекција на работните простории во МНР 
- Беа вршени редовни дезинфекции на просториите  во Министерството, се набавија мерачи температура и секојдневно 
се мери температура на вработените и странките 
- Беа доставени инструкции во ДКП кои се однесуваат на начинот на функционирање на ДКП во услови на епидемијата 
- Беше организирано транспортно преземање на заштитна опрема и средства обезбедени преку донации наменети за 
Министерството за здравство. 
-  Редовно известување до вработените во министерството за сите мерки и препораки превземени од страна на Владата 
на РСМ; 
- Инструкции за ослободување од работа и работни обврски на лицата кои живеат надвор од подрачјето на градот 
Скопје, хронично болните лица, бремените жени и родители на малолетни деца до 10 годинишна возраст. Моментално 
согласно последните заклучоци на ВРСМ на своите работни места вратени се само лицата кои живеат надвор од 
подрачјето на градот Скопје. Останатите категории остануваат и понатаму ослободени од работа и работни обрски се 
до укинувањето на оваа мерка од страната на ВРСМ. 
- Информирање на вработените за спроведување на мерките за спречување на појавата, раното откривање, спречување 
на ширењето и сузбивањето на коронавирус инфекцијата 
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- Доставувани редовни инструкции за скратеното работно време согласно заклучоците на ВРСМ во врска со забраната 
за движење (полициски час) 
- Редуцирање на бројот на вработени распоредени во еден канцелариски простор со воведување работа  во смени; 
- Препорака за извршување на работните задачи на начин кој не вклучува контакт меѓу вработените, или доколку 
истото е неопходно да се почитува правилото за одржување на препорачаното растојание и носење на заштитина 
опрема 
- Ослободување од работни обврски во период од 14 дена на вработение кои известиле дека биле во контакт со лица 
заразени со Ковид – 19  
   Управување со информатички технологии во МНР и ДКПата 
-Се работи континуирано на подобрување на безбедносната култура во МНР и ДКП,  зголемување на употребата на 
класифицираните системи на МНР за заштита на информациите и примена на мерки од информатичката безбедност за 
заштита на информациите и мрежата на Министерството согласно НАТО стандардите. 
-Се работи континуирано на подобрување на процесите во Системот за менаџирање со документи и информации 
(иДМС) 
-Во тек е опремувањето на новите простории на Постојаната мисија на РСМ при НАТО со соодветна опрема и системи за 
ефикасно извршување на задачите по приемот на РСМ во НАТО 
-Подготовка на Министерството за организација и учество на настани преку видеоконференциски алатки. 
-Подобрување на ИКТ процесите и услугите во МНР 
 
 
1.12. ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ЗА 2021 
Со цел ефикасна реализација на стратешките приоритети и цели во надворешната политика на РСМ, Министерството 
дефинираше шест (6) програми преку кои ќе ги спроведува надворешно-политичките активности:  
4. Унапредување на добрососедските односи и јакнење на развојот на односите и соработката со европските и
 воневропските земји 
5. Забрзување на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ; 
6. Јакнење на регионалната соработка и учество во регионалната стабилност  
7. Ревитализација и засилување на економската дипломатија, грижа за дијаспората, јавна и културна дипломатија  
8. Поддршка на мултилатерализмот, подигнување на присуството во мултилатералните организации, како придонес 
 кон светската стабилност и градење на меѓународната позиција и углед на Република Северна Македонија. 
9. Унапредување на квалитетот на конзуларните услуги; 
 

1.12.1.УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ И ЈАКНЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКАТА СО  
ЕВРОПСКИТЕ И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

За остварување на оваа Програма, МНР континуирано и интензивно ќе работи на натамошно унапредување на 
билатералните односи со соседните земји и земјите од поширокото соседство, како и на развојот на односите и 
соработката со другите земји од Европа и воневропските земји. За таа цел МНР ќе преземе конкретни активности за 
реализација на зголемен интензитет на билатерални контакти на високо и највисоко ниво,  иницирање конкретни 
заеднички проекти во разни области, како и развој на соработката со земјите во рамки на регионалните и 
меѓународните форуми и организации.  Со уште поголема динамика ќе продолжи и комуникацијата и соработката со 
претставниците на дипломатскиот кор акредитиран во и за РСМ, со цел продлабочување на билатералните и 
мултилатералните односи за сите прашања од заемен интерес. 
 
Унапредување на добрососедските односи 
Како прв приоритет на Министерството за надворешни работи се поставени добрососедските односи, со сериозна 
амбиција – во нивниот развој да се премине скалилото на добрососедство, и да се отворат можностите за длабоко и 
долгорочно пријателство со сите наши соседи. Во тој дух главниот фокус на активностите на МНР уште на самиот 
почеток на 2021 година ќе биде насочен токму на регионот и нашето соседство. МНР Османи во јануари ќе оствари 
посети на Тирана, Белград, Атина и Приштина, а скоро потоа и на Подгорица и Сараево, со што практично ќе започнеме 
со нашата цел за ревитализирање и интензивирање на билатералните односи со целиот Западен Балкан 
 Со Република Бугарија, и покрај моменталните предизвици во билатералните односи, во фокусот на соработката во 
наредниот период ќе биде продолжувањето на политичките консултации меѓу двете министерства, зачестени 
официјални посети и средби на високо и највисоко ниво. Нашите намери се со добра волја да се интензивира 
спроведувањето на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка и враќање на довербата од страна на 
Бугарија во неговата ефикасност и имплементација. На почетокот на 2021 се планира одржување на состанок на 
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Меѓувладината комисија за спроведување на Договорот за добрососедство. Целта е да се интензивира соработката во 
областа на културата и образованието, економијата, екологијата како и унапредување на транспортната 
инфраструктура меѓу двете држави на Коридорот 8. Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за 
историски и образовни прашања ќе ја продолжи својата работа и во 2021 година. Со продолжувањето на 
имплементацијата на ДПДС преку конкретен и предвидлив Акциски план и со именувањето на Специјален претставник 
на Владата за Бугарија се очекува дополнително динамизирање на политичките односи помеѓу двете земји и 
надминување на пречките за одобрување на ПР за МК и неодложно закажување на Првата МВК. 
 Република Грција: -ќе продолжиме со натамошната успешна и пријателска соработка во рамки на имплементацијата 
на Преспанскиот договор. Планирана е посета на МНР Османи на Атина на 14 јануари 2021за време на која ќе бидат 
потпишани и неколку договори кои прозлегуваат од Акцискиот план за имплементација на Преспанскиот договор. Се 
планира одржување и на вториот Совет за соработка на високо ниво на владите меѓу двете земји. 
 Република Албанија- Планирана е посета на МНР Османи на Тирана на 12 јануари 2021. Воедно се планира 
одржување втора Заедничка седница на Влади,  одржување политички консултации помеѓу МНР-ти и натамошна цврста 
соработка на регионално и меѓународно ниво;  
 Република Србија: Планирана е посета на МНР Османи на Белград на 13 јануари. Воедно се планира одржување на 
третата Заедничка седница на Влади,-одржување политички консултации меѓу МНР; 
 Република Косово:- Посети на највисоко ниво, -одржување Заедничка седница на Влади, -посета на МНР Османи на 
Приштина (15.01.2021), -билатерални средби на МНР Османиво рамки на регионалните и меѓународните настани; -
одржување политички консултации меѓу МНР-тa; 
 
 

Пошироко соседство и другите земји во Европа 
Со оглед на оствареното членство во НАТО во 2020 и можноста за отпочнување преговори со ЕУ,  развојот на односите 
со земјите членки на НАТО и ЕУ, во 2021 ќе биде поставен високо на агендата на МНР и односите ќе бидат развивани на 
највисоко ниво, односно на ниво на земји сојузници. 
Во тој контекст особено внимание ќе се посвети на односите со идните претседавачи со Европската Унијата 
(Португалија и Словенија во 2021г) и (Франција и Чешка во 2022).  
 
Воневропски земји 
Соединети Американски Држави: стратешкото партнерство со САД претставува еден од најважните столбови на нашата 
дипломатија, како нераскинлив дел од севкупната државна стратегија. Планираме реализација на посети на највисоко 
ниво, во двете насоки.,-билатерални средби на МНР во рамки на регионалните и меѓународните настани -Унапредување 
на договорната правна рамка и либерализација на визниот режим, како и натамошни активности за олеснувања на 
американскиот визен режим кон државјаните на РCМ,- привлекување нови директни инвестиции во САД (активна улога 
и на дијаспората), како и лоцирање на конкретни можности за соработка.  
Интензивна агенда планираме и за развој на односите преку посети на високо и највисоко  ниво и со другите влијателни 
воневропски земји, како Канада, Јапонија, Кина, Државата Израел, Австралија, Државата Катар,  Индија и др,  
 
1.12.2 ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ 
• Во рамки на исполнувањето на оваа програма која е посветена на вториот приоритет во надворешната политика, 
дипломатските активности на Министерството ќе продолжат со максимален интензитет во насока на обезбедување 
што поширока поддршка за што поскоро активирање на преговарачкиот процес и негово непречено одвивање. Нашите 
дипломатски напори ќе се фокусираат на можностите за постигнување исчекори за време на традиционалните Совети 
на ЕУ за општи работи во март, јуни, октомври/ноември и декември.  
• МНР максимално ќе се посвети на исполнувањето на новите обврски што ќе произлезат од приоритетите на следните 
претседателства со ЕУ (Португалското и Словенечкото во 2021година и Француското и Чешкото во 2022г година). Исто 
така, ќе обезбеди и интензивно дипломатско присуство и комуникација во земјите-членки на ЕУ и земјите-
претседавачи со ЕУ (договорено упатување на дипломат во Португалија од јануари 2021). 
• Во пресрет на клучните настани во рамки на Португалското и Словенечкото Претседавање со ЕУ (истото важи и за 
следните), МНР максимално ќе ги вложи сите напори за што поквалитетна и поширока афирмација на постигнувањата 
на МКД и во тој контекст интензивно ќе лобира кај највисоките претставници на ЕУ и на земјите-членки на ЕУ, МК што 
поскоро формално да ги започне пристапните преговори и понатаму да ги развива по утврдените секторски 
кластери/поглавја. 
• Во континуитет и со максимално внимание МНР ќе ги спроведува и активностите за: -Подготовки за процесот на 
преговори (фаза билатерален скрининг); учество во формирање и обука на преговарачките тимови; учеството и 
раководење со Работната група за ЗНБП при скрининг процесот и преговорите за пристапување; учеството во 
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подготовките на преговарачки позиции; доекипирање и јакнење на капацитетите во МНР и во ПМ на МКД при ЕУ во 
Брисел; интензивно учество на сите релевантни настани во рамки на ЕУ.  
•МНР ќе спроведува координативни активности во рамки на проектот “Nordic Support for progress in North Macedonia” 
за јакнење на капацитетите за ЕУ интеграција и реформите во ЕУ пристапниот процес. 
 
1.12.3 ЈАКНЕЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И  УЧЕСТВО ВО РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ 
Во регионот на Балканот и пошироко, ќе продолжиме да дејствуваме активно и конструктивно врз принципите на 
добрососедство, соработка и решавање на отворените прашања, со што ќе придонесеме за негово натамошно 
стабилизирање и просперитет. Ќе ги зајакнеме и продлабочиме врските и целокупната соработка со земјите во 
регионоти со фокусирање на специфични проекти. 
Ќе продолжиме со засилено проактивно учество во рамки на учеството во регионалните  иницијативи во кои активно 
партиципираме (ЦЕИ, ПСЈИЕ, СРС, МАРРИ, ЦЕФТА, Респа, РАКВИАК, ЗМЈИЕ, СЕЛЕК, ФЗБ, РИКО, ЈЈИ, СЕУЈЈР, В4). 
 Фондот за Западен Балкан -На 1 јануари 2021 Република Северна Македонија започнува со едногодишното 
претседавање со Фондот за Западен Балкан  
 „Преспа Форум„-во 2021 предвидуваме да го лансираме т.н. Регионален центар за дијалог „Преспа Форум“, наша 
автентична иницијатива, којa претставува платформа за промоција на пријателството и добрососедството, но и форум 
од каде ќе произлезат нови инцијативи за регионална соработка. МНР ќе ја организира првата конференција на Преспа 
форумот за дијалог, кон средината на 2021 г., на која се планира да бидат поканети претседатели на држави или влади, 
политичари и дипломати од висок ранг од државите од регионот, од други европски и воневропски држави, 
меѓународни и регионални организации - ООН, ЕУ, НАТО, СЕ, ОБСЕ, Советот за регионална соработка, ЦЕИ и др. -
локалните власти од трите држави на Преспанскиот регион, видни личности од академската, бизнис и медиумската 
заедница, граѓанскиот сектор, младинските организации и др. 
• Во рамки на Берлинскиот процес,Во наредниот период МКД останува посветена на реализирање на утврдените 
активности од Акцискиот план за Регионален заеднички пазар, потпишување на Регионалниот договор за слободно 
патување со лични карти во ЗБ, продолжување/поврзување на Зелените коридори од ЗБ6 со коридорите на ЕУ, како и 
постигнување на целите од Зелената агенда за ЗБ. Во текот на 2021, МНР ќе се фокусира на исполнување на задачите во 
пресрет на завршниот Самит во Берлин, планиран да се одржи во јуни 2021, а последователноќе се посветина 
исполнување на целите кои ќе произлезат од Самитот. 
 САД-Јадранската Повелба (А5) -МНР активно ќе учествува на состаноците на експертско и министерско ниво на во 
рамки на САД-Јадранската Повелба, со која во 2021 претседава Република Хрватска.   
 Иницијатива 8-Во рамки назаложбите за јакнење на регионалната соработка и регионалната безбедност и на 
основите на интенцијата за забрзување на инфраструктурните, енергетските и комуникациските инвестициски 
проекти, МНР ја подготви „Иницијативата 8„ која како мултидисциплинарна иницијатива и политичка платформае 
насочена кон трилатерална координација и соработка меѓу Северна Македонија, Бугарија и Албанија за поддршка на 
инвестициските проекти долж Коридорот 8. Отстранувањето на причините за постојаното одложување на овие проекти 
ќе претставува позитивен импулс за дополнителна политичка, економска, безбедносната, културна и општествена 
соработка меѓу трите земји; ќе има соодветен придонес и во унапредувањето на севкупната соработка и зајакнување на 
безбедноста во регионот, а ќе има особено влијание и врз заедничката цел за европските перспективи на целиот регион. 

1.12.4 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАСИЛУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ДИПЛОМАТИЈА, ГРИЖА ЗА ДИЈАСПОРАТА, ЈАВНА И КУЛТУРНА 
ДИПЛОМАТИЈА 
Во рамки на својот четврт приоритет, Министерството ги започна неопходните активности за обновување и засилување 
на економската дипломатија и нејзино ставање во функција како важен дел од севкупната дипломатска активност. Тоа 
е важен елемент во создавањето услови за поголема економска соработка со земјите, за привлекување странски 
инвестиции, како и за поквалитетен пристап и учество во мултилатералните економски институции. За таа цел 
Министерството изготви Проект и Акциски план, согласно кој во текот на 2021година, ќе биде започната подготовка и 
обука на најмалку шест економски советници кои ќе бидат упатени во таргетирани европски и воневропски земји. 
Целта е Министерството да добие и една попрактична, повидлива и директно поисплатлива улога во севкупната 
државна политика, согласно приоритетите на Државата и на Владата. 
Покрај имплементацијата на споменатиот проект, МНР ќе се фокусира и врз следните конкретни  активности : 
 Промоција на македонските економски интереси во странство, унапредување на надворешно трговската соработка и 
привлекување на странски инвестиции во земјата; 
 Реорганизирање на економската дипломатија преку упатување на Економски советници во ДКП-ата акредитирани во 
таргетираните земји; 
 Успешна промоција на РС Македонија на ЕКСПО Дубаи 2021-2022; 
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 Реализација на бизнис форуми во странство (во зависност од развојот на настаните со пандемијата); 
 Следење на развојот на меѓународните економски односи и предлагање соодветни одлуки  и мерки до надлежните 
органи; 
 Поврзување на странски и македонски компании и средби со странски претставници и бизнисмени во процесите на 
привлекување на странски директни инвестиции;  
 Средби со стопанските комори во земјата и организирање заеднички активности врзани за соработката со странство 
(бизнис форуми, конференции, Б2Б средби, меѓународни саеми); 
 Натамошно зајакнување и унапредување на соработката со мултилатералните економски организации и 
специјализирани агенции за финансиска и техничка соработка; 
 Имплементација на Целите за одржлив развој согласно Агендата 2030 на ОН и Започнување на имплементацијата на 
новата Рамка за развојна соработка со ОН за периодот 2021-2025; 
Дијаспора 
 Јакнење на комуникацијата и збогатување на содржините на соработката со дијаспората на македонскиот народ и со 
деловите од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ 
и другите од РСМ. 
 Поддршка на идеи и иницијативи на дијаспората, во форма на  конкретни проекти. 
 Континуирана грижа и унапредување на врските со РСМ. 
 Поттикнување на дијаспората за изготвување проекти кои ќе овозможат економска промоција на РСМ во странство, 
инвестирање во македонските капацитети и соодветно претставување на потенцијалите во РСМ пред заинтересирани 
странски субјекти. 
Јавна и културна дипломатија  
 Постигнување поголема препознатливост на РСМ во странство, преку засилена промоција на нејзините национални 
вредности, идентитет, јазик, култура и природни убавини. 
 Зголемување на видливоста на РСМ на светскиот пазар како привлечна дестинација за инвестиции, туризам и 
трговски партнер. 
 Јакнење на капацитетите на јавната дипломатија со посебен фокус на зголемување на примената на дигиталната 
презентација и користењето на социјалните мрежи. 
 Следење и публикување на ставовите на дипломатските претставници во земјава и во странство, на претставници на 
политичката јавност, експерти и културни дејци.  
 Јавната и културната промоција ќе биде насочена главно кон европските престолнини на културата, Брисел како 
европски главен град, земјите со кои сме склучиле/сме ги обновиле билатералните договори за соработка, земји каде е 
концентрирана дијаспората од РСМ, како и кон настани од големо меѓународно значење. 
 
1.12.5.ПОДДРШКА НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ, ПОДИГНУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КАКО ПРИДОНЕС КОН СВЕТСКАТА СТАБИЛНОСТ И ГРАДЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЗИЦИЈА И УГЛЕД НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 МНР ќе работи на интензивирање на меѓународната соработка и на зголемување на присуството во меѓународните 
организации во кои РС Македонија членува.  
 Клучен фокус во оваа насока ќе биде Претседавањето на РСМ со ОБСЕ во 2023. За таа цел МНР во периодот во 
наредниот период, организациски и суштински ќе ги заврши сеопфатните подготовки за успешно претседавање на РСМ 
со ОБСЕ во 2023. Претседавањето со ОБСЕ претставува дополнителна можност за меѓународна афирмација на државата 
 МНР ќе продолжи со силната поддршка на мултилатералната соработка како најефикасен начин за справување со 
современите глобални и регионални предизвици - тероризмот, организираниот криминал, климатските промени, 
нелегалната трговија, пролиферацијата на оружје, бегалските и мигрантските кризи, имплементацијата на развојните 
одржливи цели, справувањето со економските и социјални проблеми, унапредувањето на човековите права и др. 
 МНР ќе се фокусира и на изнаоѓање и примена на ефикасни начини за автентичен придонес во работата на ОН, СЕ, 
ОБСЕ  и другите меѓународни организации.  
 Континуирано ќе се работи на спроведување на политичките заложби и меѓународно - правните обврски кои 
произлегуваат од меѓународните договори и конвенции кои РСМ ги ратификувала. 
 Мултилатералната соработка ќе биде користена и за унапредување на билатералните односи со земјите, преку 
соработка во рамки на заеднички иницијативи, форуми како и организирање на билатерални средби на маргини од 
мултилатерални настани и поддршка на кандидатури; 
 МНР ќе продолжи со засилен ангажман во рамки на Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот (ИХРА) како 
и во останатите меѓународни организации како Франкофонијата, Заедницата на демократии, итн. 
 Ќе се градат синергии и ќе се развива блиска соработка со НВО секторот за конкретни специфични прашања 
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  НАТО 
 Во 2021 г. МНР ќе продолжи со креирање и реализација на сите активности што произлегуваат од членството на РС 
Македонија во НАТО и на национално ниво ќе ја спроведува успешно меѓу-институционалната координација. Во тој 
контекст МНР интензивно ќе ги вложи сите дипломатски напори за соодветно претставување на земјата во НАТО и 
интензивирана соработката со земјите членки и службите на НАТО во рамки на заедничките обврски и одговорности 
на Алијансата, со присуство на сите активности и состаноци на НАТО.  
 Најавено е одржување на Самит на земјите членки на НАТО за првата половина на 2021г.  
 На 25-26 март 2021г. е предвидено да се одржи Состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на 
НАТО во Рига, Латвија. 
 Во 2021 г. е планирано во РС Македонија да се одржи НАТО вежбата на ЕАДРЦЦ "Северна Македонија 2020", која 
претходно беше откажана поради состојбата со Коронавирусот (COVID 19). Конкретниот датум дополнително ќе биде 
определен.  
 Во рамки на конкретниот ангажман и придонес на РС Македонија во заштитата на меѓународниот мир и безбедност, 
МНР и во 2021г. ќе ги координира активностите во рамки на учеството на РС Македонија во операциите предводени од 
НАТО, ЕУ и ОН. Воедно, во однос на борбата против глобалните безбедносни закани, МНР ќе ги продолжи активностите 
за успешно учество на РС Македонија во Глобалната коалиција, предводена од САД, за борба против тероризмот.  
 Од 20.11- 01.12.2021 г. е предвидено да се одржи Состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на 
НАТО; 
 Натамошно заокружување на правната рамка во односите со НАТО и потпишување на одредени договори што 
произлегуваат од членството во Организацијата. 
 
1.12.6. УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ  
 Подобрување на конзуларните услуги на РСМ во странство е приоритет на МНР.  
 МНР ќе продолжи со редовните конзуларни консултации со други држави.  
 Со цел овозможување издавање нови биометриски пасоши за граѓаните на РСМ, кои  престојуваат во странство, МНР 
и натаму ќе продолжи со имплементација на годишниот Акционен план на Владата на РСМ за прием на барања и 
издавање на пасоши преку ДКП-та на РСМ во странство. Крајна цел е поставување базни станици во ДКП-та, 
првенствено во прекуокеанските земји, што ќе зависи од финансиските можности. 
 Националниот виза-информациски систем станува битен сегмент и во поширок контекст на поврзување со системи 
од други институции на ниво на РСМ, како на пример Интегрираната база на азиланти и странци, каде Н-ВИС ќе има 
исклучително битна улога. 
 Согласно препораките на ЕУ, дијалогот за либерализација на визниот режим и засилените напори на Владата на РСМ 
за исполнување на обврските согласно шенгенското законодавство, ќе бидат преземени мерки и активности како од 
законодавен така и од институционален карактер, со што ќе се изврши натамошна хармонизација на македонското 
законодавство во делот на визната политика со релевантното шенгенско законодавство. 
 Продолжување на преговори за овозможување на безвизен режим за краткорочен престој до 30/90 дена во период  
од 180 дена за носители на ДПИ и СПИ), и отпочнување на постапки за визна либерализација (во тек на 2021) 
 Ратификација на меѓународни кои произлегуваат од членство на РСН во Нато, како и ратификација на конвенции и  
билатерални договори 
 
 

*** 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ ЗА 2021 ГОДИНА 

 
1.Сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ: 
Се планира да се оствари активно учество на РСМ во работата на Постојаниот Комитет на високи претставници на 
државите наследнички на СФРЈ надлежен за сите анекси на Спогодбата за прашања на сукцесија од 2001г.. 
Активностите имаат за цел заштита на интересите на РСМ во распределбата на финсиските приходи и обврски, 
дипломатските објекти, архивите, уметничките добра и приватните имоти и стекнати права од СФРЈ, додека во делот 
на распределба на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ планирани се активности во насока на: -
соодветен придонес во забрзување на процесот на распределбата на преостанатиот дел од дипломатско конзуларните 
имоти на СФРЈ, - забрзување на активностите за физичка делба на големите дипломатски комплекси во ЊуДелхи и 
Москва, - идентификација на ново откриени дипломатско конзуларни имоти на СФРЈ кој не се опфатени со Анексот Б од  
Сопгодбата за прашања на сукцесија од 2001г.,- завршување на постапките на заедничка продажба на дипломатско 
конзуларните имоти на СФРЈ за кои државите наследнички не пројавиле интерес за користење. 
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Воедно активностите имаат за цел финална имплементација на Сопгодбата за прашања на сукцесија од 2001г., односно 
заштита на инересите на РСМ во процесот на сукцесијата и стекнување на имоти во соственост за потреби на ДКП, 
стекнување финансиски средства, заштита на имотните права на македонски правни и физички лица, враќање на 
уметничките добра и архивската граѓа. 
Со реализација на планираните активности во сукцесијата на СФРЈ ќе се остварат материјални (имоти, уметнички дела 
и историската граѓа) и финасиски придобивки (средства од продажби на имоти и средства од финансиските средствата 
на СФРЈ-предмет на наследството) за Република Северна Македонија. 
 
2.Недвижен дипломатско-конзуларен имот 
Испланирани се низа  активности за консолидација на дипломатско-конзуларниот имот на РСМ во странство, со 
рационално искористување на неговите просторни капацитети, односно ставање во функција на имотите, добиени од 
сукцесија на диполоматско конзуларниот имот на СФРJ и по други основи (Атина/користење за ДКП, Канбера 
користење за ДКП, Будимпешта користење за ДКП, Бразилија користење за ДКП, Цирих користење за ДКП, 
Хараре/размена или продажба), а кои заради потреба од реконструкции и реновирања, со потребните адаптации, веќе 
подолго време не се користат за потреби на ДКП на РСМ во странство, аво функција на остварување на долгорочни 
буџетски заштеди на име закупнини кои тековно се плаќаат за простории на ДКП и станови за дипломати,  
- Во почетокот на 2021г. се очекува да заврши постапката за упис на сопственоста на име на Република Северна 
Македонија во катастарот на Атина на објектот добиен од сукцесија на СФРЈ за потребите на ДКП на РСМ во Атина, 
- Се очекува со спорот, кој се води во надлежен суд во Будимпешта во врска со објектот купен за сместување на ДКП во 
Будимпешта, а кој се однесува на спор за надомест на штета поради продажба на објект со скриени мани, да се приведе 
кон крај во текот на 2021г., со оглед  дека последната одлука на Врховниот суд во Будимпештаа е во насока на 
обештетување во корист на Република Северна Македонија како тужител . 
 
3.Јавни набавки 
 Се планира реализација на постапки за јавни набавкиза за повеќегодишни договори за  јавни набавки на работи за 
периодот на 2021, 2022 и 2023г. за реконструкции и реновирања, со потребните адаптации, за ставање во функција на 
имотите во Атина, Канбера, Будимпешта, Бразилија и Цирих , за потреби на ДКП на Република Северна Македонија, како 
и за имотот во Хараре со цел на натамошна размена или продажба, додека за градежниот плац во Анкара ќе се спроведе 
постапка за воспоставување на Јавно приватно партнерство за добивање на простории за ДКП на РСМ во Анкара во 
идните  изградени градежни структури на плацот. 
Се планира и реализација на сите редовни постапки за јавни набавки за потреби на МНР и ДКП на РСМ за периодот на 
2021г.. 
 
4.Градежни активности 
Испланирани се низа  активности во насока на реализација на Заклучоците на Влада од декември 2020г. со кои беа 
усвоени предлози за решавање на статусот на 7 дипломатски конзуларни имоти (Атина, Канбера, Будимпешта, 
Бразилија, Цирих, Хараре и Анкара) добиени од сукцесија на диполоматско конзуларниот имот на СФРJ и по други 
основи, а кои заради потреба од реконструкции и реновирања, со потребните адаптации, веќе подолго време не се 
користат за потреби на ДКП на Република Северна Македонија во странство, аво функција на остварување на 
долгорочни буџетски заштеди на име закупнини кои тековно се плаќаат за простории на ДКП и станови за дипломати.,  
 Се утврди динамика на реализацијата на активностите за реконструкции и реновирања со адаптации за 6-те 
дипломатско конзуларни имоти преку договори за повеќегодишни јавни набавки за 2021, 2022 и 2023г. (Атина, 
Канбера, Будимпешта, Бразилија, Цирих, Хараре и Анкара), со исклучок на Анкара за која статусот на градежниот плац 
во сопственост на Република Северна Македонија ќе се решава преку Јавно приватно партнерство за добивање на 
простории за ДКП во Анкара. 
Воедно за реализација на планираните активности одобрен е буџет во износ од 24.000.000 денари за 2021г за 
отпочнување на сите проекти и работи, додека нивната финализација се очекува во еден дел во 2022г., а во друг дел во 
2023г. 
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ИНИЦИЈАТИВИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА 
 
 

Бр.                                                                                               Наслов  на иницијативата 
 ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ЕВРОПСКИ ДРЖАВИ и ЈИЕ  

1. Информација за одржување на прва заедничка владина седница со Република Косово 
2. Информација за одржување на втора заедничка владина седница  со Република Бугарија 
3. Информација за одржување на трета заедничка владина седница со Република Србија 
4. Информација за одржување на втора заедничка владина седница со Република Албанија 
5. Информација за одржување втора седница на заедничкиот совет за соработка со Република Грција    
6. Информација за одржување заедничка владина седница со Република Словенија 
7. Информација за одржување прва заедничка владина седница со Република Хрватска 
8. Информација за одбележување на 25-год.од воспоставување на дипломатски односи со Република Латвија 
9. Информација за одбележување на 25-год. од воспоставување на дипломатски односи со Република Србија 
 ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ВОНЕВРОПСКИ ДРЖАВИ  

10. Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со Кралството Бахреин 
11. Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со Држава Катар    
12. Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со ОАЕ 
13. Информација за воспоставување дипломатски односи со Република Филипини 
14. Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со Канада   

15. 
Информација за одбележување 20-год. од воспоставување дипломатски односи со Соединетите Мексикански 
Држави  

16. Информација за одбележување 25-год. од воспоставување дипломатски односи со Државата Израел 
                                                         ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМСКА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА  

17. 
Информација за организирање бизнис форуми во САД и Канада во соработка со дијаспората и мрежата на 
Почесни конзули на Република Северна Македонија, како и со американските/канадските бизнис заедници. 

18. Информација за организирање Бизнис форум: ,,Diaspora Investment Forum 2021“          
19. Информација за отварање “национална куќа на Република Северна Македонија” во Брисел 

                                                          ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА  

20. 
Информација 
заучествотонаРепубликаСевернаМакедонијавоЗаедничкатанадворешнаибезбедноснаполитиканаЕвропската
Унијавопериодот 1 јануари  - 30 јуни 2021 година 

21. 
Информација 
заучествотонаРепубликаСевернаМакедонијавоЗаедничкатанадворешнаибезбедноснаполитиканаЕвропската
Унијавопериодот 1 јули  - 31 декември 2021 година 

22. 
Информација за предлог-платформа за настап на состанокот на Советот за стабилизација и асоцијација помеѓу 
Република Северна Македонија и Европската унија 

23. 
Информација за програмата и приоритетите на Претседавањето на Португалската Република со Советот на 
ЕУ, со календар за одржување на неформалните министерски состаноци на Европската Унија 

 24. Информација за програмата и приоритетите на Претседавањето на Република Словенија со Советот на ЕУ, со 
календар за одржување на неформалните министерски состаноци на Европската Унија 

25. 
Информација за  подготовките за учество на делегација на Република Северна Македонија на Конференцијата 
на високо ниво за Западен Балкан -Берлински процес, со предлог платформа за настап на делегацијата 

26. Информација за претседателствотонаРепубликаСевернаМакедонијасоФондотзаЗападенБалкан 

27. 
Информација зазачленувањето на Република Северна Македонија во Организацијата за Црноморска 
економска соработка 

              ДИРЕКТОРАТ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСНА СОРАБОТКА  

28. 
Информација за Петтиот периодичен извештај по Меѓународниот Пакт за економски, социјални и културни 
права 

29. 
Информација за Комбинираниот единаесетти, дванаесетти, тринаесетти и четиринаесетти извештај по 
Конвенцијата за елиминација на расна дискриминација 

30. 
Информација  за Предлог - платформа за учество на делегацијата на Република Северна Македонија на 76-то 
редовно заседание на Генералното собрание на Обединетите Нации 
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31. 
Информација за реализација на обврските на Република Северна Македонија како полноправна членка на 
НАТО 

32. Информација за подготвителните активности во пресрет на претседавањето на Република Северна 
Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа  во 2023 

                                                      ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКИ ПРОТОКОЛ  

33. 
Информација за Предлог - Уредба за протоколарните правила, вршењето на протоколарните работи и 
начинот на нивното реализирање во Република Северна Македонија 

                                                     ДИРЕКТОРАТ ЗА КОНЗУЛАРНИРАБОТИ И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО 

34. 
Предлог-уредба за определување на држави чии државјани мора да поседуваат виза кога ја преминуваат 
границата на Република Северна Македонија и на оние држави чии државјани се изземени од таа обврска 

35. 
Предлог-уредба за листа на држави чии државјани треба да поседуваат аеродромска транзитна виза кога 
поминуваат меѓународна транзитна  зона на аеродромите во Република Северна Македонија  

36. Предлог закон за ратификација на Хашка конвенција за договорите за избор на надлежен суд од 30 јуни 2005 

37. 
Предлог закон за ратификација на Kонвенцијата за меѓународна издршка на деца и други облици на семејна 
издршка и на Протокол од 23 ноември 2007 година за правото што се применува на обврските за издржување 

38. 

Информација за Акционен план за периодот 1 јануари - 31 декември 2021 година, за прием на барања и 
издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на Република Северна Македонија 
во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин вклучително и Конзуларното одделение во 
Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана  

39. 
Информација со предлог за поведување постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу 
Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за укинување на визи 
за носители на дипломатски и службени пасоши.  

40. 
Информација за постапка за водење преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република 
Северна Македонија и Владата на Грузија за заемно укинување на визи за носители на биометриски патни 
исправи, со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик  

41. 
Информација за склучување Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на 
Кралството Тајланд за укинување на визи за носители на дипломатски и службени пасоши.  

42. 
Информација за поведување  постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на 
Република Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за ослободување од визи на носителите на 
дипломатски и службени пасоши со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик.  

43. 
Информација за постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република 
Северна Македонија и Владата на Република Азербејџан за услови за заемни патувања на државјаните на 
двете земји со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик. 

                                                  ДИРЕКТОРАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ  

44. 
Информација за активностите и очекуваните резултати во 2021 година од сукцесијата на дипломатско-
конзуларниот имот на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

45. Информација за  активностите и проектите на МНР планирани за 2021 година за консолидација на 
дипломатско-конзуларниот имот во сопственост на Република Северна Македонија во странство 

46. Предлог закон за надворешни работи 
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ПЛАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ  
 ЗА 2021-2023 ГОДИНА   
 
  П О И М Н И К  Н А  Н А Ј Ч Е С Т О  У П О Т Р Е Б У В А Н И  Т Е Р М И Н И 
ПРСМ – Претседател на Република Северна Македонија 
ВРСМ – Влада на Република Северна Македонија 
ПВРСМ – Претседател на Владата на Република Северна Македонија 
ЗПВРСМ – Заменик претседател на Владата на Република Северна Македонија 
МНР – Министерство за надворешни работи / министер за надворешни работи 
ДСек – Државен секретар 
Дир. – Директор   
ПД – Помошник директор 
НО – Началник на одделение 
ПК – Почесен Конзул 
МО – Министерство за одбрана 
ЦУК – Центар за управување со кризи  
ДБКИ – Дирекција за безбедносни класифицирани информации 
НАТО – Организација на Северно-Атлантскиот Договор  
ЕУ – Европска Унија 
АПЧ – Акционен план за членство 
ЕАПС – Евро-атлантски партнерски совет 
ГНПЧ – Годишна национална програма за членство на РСМ во НАТО 
ПЗМ – Партнерство за мир 
РАКВИАК-  Регионален центар за безбедносна соработка 
СЕДМ –  South-East Europe Defense Ministerial (SEDM) – Процес за соработка на министрите за одбрана од ЈиЕ 
СЕЕГРОУП –  Управна група за безбедносна соработка во ЈиЕ 
ССА - Спогодба за стабилизација и асоцијација 
ЗНБП – Заедничка надворешна безбедносна политика 
НБОП- Надворешна безбедносна одбранбена политика 
НПАА /-  Национална програма за усвојување на правото на ЕУ 
ГС на ОН – Генерално собрание на Обединетите Нации 
ЕКОСОК - Економски социјален совет на ОН  
ОЕЦД - Организација за економска соработка и развој 
ФАО - Светска организација за храна и земјоделие  
УНКТАД - Конференција на ОН за трговија и развој  
УНИДО - Организација за индустриски развој при ОН  
СЗО - Светска здравствена организација  
БСЕК- Организација за црноморска економска соработка



1. Програма: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ И ЈАКНЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОДНОСИТЕ И 
СОРАБОТКАТА СО ЕВРОПСКИТЕ И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
 

А: Оправданост и дизајн на Програмата 
Образложение: Програмата произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година  
1. Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните  
НПАА-во зависност од карактерот на соработката со одделните земји 
Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: Добрососедските односи како основа за стабилно и долгорочно пријателство; 
Цел на Програмата: Зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и 
мултилатералните односи со членките на НАТО и ЕУ и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор. 
Показатели за успех на Програмата:  Унапредена позиција на РСМ во меѓународната заедница и унапредени односи на билатерално ниво со земјите членки 
на НАТО и ЕУ и со другите земји од Европскиот и вон-европскиот регион 
Програмата е: хоризонтална                                    
Подпрограми (компоненти) од Програмата :    една потпрограма 
Потпрограма 1.1: Унапредување на билатералните односи и соработката со 
земјите од соседството, земјите членки на НАТО и ЕУ , и другите земји од 
европскиот регион  
Потпрограма 1.2. Унапредување на билатералните односи и соработката со 
воневропските земји и земјите членки на НАТО од вон-европскиот регион 

Показател за успешност: 
- Реализирани посети, консултации и средби; 
- Проширена договорна правна рамка на билатерално ниво;  
-Реализирани билатерални политички консултации со европските и 
воневропските земји;  
- Потпишани и имплементирани договори 

 
Б: План за спроведување на Програмата 

 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 1.1: Унапредување на билатералните односи и соработката со земјите членки на НАТО и ЕУ , и другите 
земји од европскиот регион  

 
Активност 

 
Одговорн

и 

 
Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски (MKД) 

I  
годин
а 

II 
годин
а 

III 
година 

I година II година III година 

1. Продолжување на 
предвидените активности 
согласно основните насоки за 
соработка  

Дир.М.Беле
вски 

Претседател 
на РСМ, 
Собрание на 
РСМ, Влада на 
РСМ и 
надлежните 
министерства 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
Дипло
мати 

   

2. Интензивирање на политичкиот 
дијалог на билатерално ниво, 
особено со земјите членки на 
НАТО и ЕУ  

Дир.М.Беле
вски 
Дир. 
M.Aпостол
ова 

1/2021 12/2023 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипло
мати 
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3.  Развој на односите со 
останатите европски земји, кои не  
се членки на ЕУ и НАТО.  

Дир.М.Беле
вски 

 

1/2021 12/2023 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипло
мати 

   

4. Инструкции до ДКП-ата на РСМ  
со цел континуирано и зајакнато 
презентирање на политичките 
ставови на РСМ  

Дир.М.Беле
вски 
 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

5. Соработка со странски 
дипломатски мисии.  

Дир.М.Беле
вски 
 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
Дипло
мати 

560.000 
ДБОЕД 

560.000 
ДБОЕД 

560.000 
ДБОЕД 

   

   
6.  Подготовка на актуелни 
информации за надворешната 
политика на  странските земји  

Дир.М.Беле
вски 
Дир. 
M.Aпостол
ова 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

7. Организација на официјални и 
работни посети на сите нивоа на 
државното раководство на РСМ и 
на соодветните држави. 

Дир.М.Беле
вски 
 

Претседател 
на РСМ, 
Собрание на 
РСМ, Влада на 
РСМ и 
надлежните 
министерства  
 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
Дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

7.581.000 
ДБОЕД 

7.581.000 
ДБОЕД 

7.581.000 
ДБОЕД 

   

   

8. Политички   консултации   меѓу 
соодветните сектори како дел од 
програмската соработка на МНР со 
овие земји.  

Дир.М.Беле
вски 
 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

2.136.500 
ДБОЕД 

2.136.500 
ДБОЕД 

2.136.500 
ДБОЕД 

   

   

9. Одржување Заеднички седници 
на Влади со земјите од соседството 

 
Дир. 
М.Белевск
и 

1/2021 12/2023 

20 
дипл. 

20 
дипл. 

20 
дипл. 

904.000 904.000 904.000 

10. Изработка на Извештаи од 
состаноците и посетите. 

Дир.М.Беле
вски 
 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

11. Информација за Владата на 
РСМ преку подготовка на 
материјали (платформа, нацрт 
оперативни задачи и  Информација 

 
Дир.М.Беле
вски 
 

1/2021 12/2023 

 
50 
дипл

 
50 

 
50 
дипло
мати 
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за Владата на РСМ со нацрт 
заклучоци) во врска со 
реализираните состаноци и 
разговори во однос на поставениот  
политички курс на Владата на РСМ 

омат
и 

дипл
омат
и 

Вкупно активности во I година:   11  11.181.500,000 
Вкупно активности во II година  :11  11.181.500,000 
Вкупно активности во III година:11  11.181.500,000 

Вкупно активности за потпрограма  1.1:  33  Вкупно: 33.544.500,000 

 
Б: План за спроведување на Програмата 

 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 1.2 Унапредување на билатералните односи и соработката со воневропските земји и земјите членки на 
НАТО од вон-европскиот регион 

 
Активност 

 
Одговорн

и 

 
Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски (MKД) 

I  
годин
а 

II 
годин
а 

III 
година 

I година II година III година 

1. Продолжување на 
предвидените активности 
согласно основните насоки за 
соработка  

Дир.M.Aпо
столова 

Претседател 
на РСМ, 
Собрание на 
РСМ, Влада на 
РСМ и 
надлежните 
министерства 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
Дипло
мати 

   

2. Интензивирање на политичкиот 
дијалог на билатерално ниво, со 
земјите членки на НАТО  

Дир. 
M.Aпостол
ова 1/2021 12/2023 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипло
мати 

   

3.  Развој на односите со 
воневропските земји.  

Дир. 
M.Aпостол
ова 

 

1/2021 12/2023 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипл
омат
и 

30 
дипло
мати 

   

4. Инструкции до ДКП-ата на РСМ  
со цел континуирано и зајакнато 
презентирање на политичките 
ставови на РСМ  

Дир. 
M.Aпостол
ова 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

5. Соработка со странски 
дипломатски мисии.  

Дир. 
M.Aпостол
ова 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
Дипло
мати 

   

704.000 
ДБОВЕД 

704.000 
ДБОВЕД 

704.000 
ДБОВЕД 

   



 
 

 3

6.  Подготовка на актуелни 
информации за надворешната 
политика на  странските земји  

Дир. 
M.Aпостол
ова 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

7. Организација на официјални и 
работни посети на сите нивоа на 
државното раководство на РСМ и 
на соодветните држави. 

Дир. 
M.Aпостол
ова 
 

Претседател 
на РСМ, 
Собрание на 
РСМ, Влада на 
РСМ и 
надлежните 
министерства  
 

1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
Дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

10.000.000 
ДБОВЕД 

10.000.000 
ДБОВЕД 

10.000.000 
ДБОВЕД 

   

8. Политички   консултации   меѓу 
соодветните сектори како дел од 
програмската соработка на МНР со 
овие земји.  

Дир. 
M.Aпостол
ова 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

3.500.000 
ДБОВЕД 

3.500.000 
ДБОВЕД 

3.500.000 
ДБОВЕД 

   

9. Изработка на Извештаи од 
состаноците и посетите. 

Дир. 
M.Aпостол
ова 1/2021 12/2023 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипл
омат
и 

50 
дипло
мати 

   

10. Информација за Владата на 
РСМ преку подготовка на 
материјали (платформа, нацрт 
оперативни задачи и  Информација 
за Владата на РСМ со нацрт 
заклучоци) во врска со 
реализираните состаноци и 
разговори во однос на поставениот  
политички курс на Владата на РСМ 

 
Дир. 
M.Aпостол
ова 
 1/2021 12/2023 

 
50 
дипл
омат
и 

 
50 
дипл
омат
и 

 
50 
дипло
мати 

   

Вкупно активности во I година:   10  14.204.000,000 
Вкупно активности во II година  :10  14.204.000,000 
Вкупно активности во III година:10  14.204.000,000 

Вкупно активности за потпрограма  1.2:  30  Вкупно: 42.612.000,000 
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2. Програма: ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ 
А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програмата произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година  
1. Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија  
НПАА:  содржано во сите поглавја. 
Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:  
Финализација на стартот на преговорите со ЕУ и поставување на систем за политичко водење на преговорите согласно новата методологија 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија  
Цел на програмата: Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување на Европската Унија и доследно исполнување на обврските од 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија 
Показатели за успех:  Започнување на пристапните преговори на РСМ со ЕУ во текот на 2021 година и подготвеност за отворање на поглавја 
Програмата е: хоризонтална 
Потпрограми (компоненти) од Програмата: три потпрограми 
Потпрограма 2.1:  Навремено започнување и динамично управување со 
процесот на преговори за пристапување на Република Северна Македонија во 
ЕУ  и паралелно  зајакнување и продлабочување на билатералните односи на 
РСМ со земјите членки на ЕУ, пред и во рамките на водењето на пристапните 
преговори;  
 

Показатели за успешност: 
- Формирани преговарачки тимови, подготвени нацрти на 
Преговарачките позиции (НБОП и другите поглавја); подготовка на 
патоказите за Кластерот Фундаменти 
- Одржани билатерални скрининг состаноци за НБОП; и останатите 
поглавја  
- Одржлив континуиран процес на зајакнати кадровски капацитети во 
Постојаната мисија при ЕУ-Брисел; 
- Реализирани билатерални политички консултации со земјите-
претседавачи на ЕУ, ЗЧ на ЕУ и земјите- кандидати; 
- Реализирани експертски консултации со земји-партнери со цел 
пренесување на искуства од процесот на преговори; 
- Испратени дипломати – ЕУ-офицери за врска во ДКП-а на МКД во 
земјите-претседавачи со Советот на ЕУ; 

Потпрограма 2.2.: Ефикасно спроведување на Втората фаза од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација, особено нејзините одредби кои се однесуваат на 
политичкиот дијалог, регионалната соработка и ЗНБП. 

Показатели за успешност: 
- Позитивни оценки од состаноците на работните тела од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација како и од Комитетот за стабилизација и 
асоцијација (КСА) и неговите работни тела; како и во Извештаите на ЕК и 
заклучоците на Советот на ЕУ;  

Потпрограма 2.3: Дополнителна и континуирана институционално-правна 
надградба на капацитетите на РСМ за учество во, и исполнување на обврските 
кои произлегуваат од НБОП. 

Показатели за успешност: 
- Реализација на активностите во делот на НБОП од НПАА, проследено со 
учество во мисии предводени од ЕУ; 
- Билатерални консултации со институциите на ЕУ, ЗЧ на ЕУ  
и земјите-кандидати за членство по прашања од НБОП; 
- Реализирани обуки за НБОП. 
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ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА  2.1  :  Навремено започнување и динамично управување со процесот на преговори за пристапување на 
Република Северна Македонија во ЕУ  и паралелно  зајакнување и продлабочување на билатералните односи на РСМ со земјите членки на ЕУ, пред и во 
рамките на водењето на пристапните преговори;  

 
 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултирани 

 
Временска рамка 

 

 
Потребни ресурси  

 
 

Почеток 
(месец / год.) 

Крај 
(месец / 

год.) 

   
Човечки Финансиски 

I 
год. 

II  
год. 

III 
год. 

I  
год. 

II  
год. 

III  
год. 

1.  Подготовки за процесот на 
преговори (фаза билатерален 
скрининг), формирање и обука на 
преговарачките тимови 

Директор  
Џ. Сејфула  
 

СРСМ, ПРСМ,  
ВРСМ,  СЕП  
на МКД и други 
министерства 
 
ДКП-а:  
ПМ на МКД при 
ЕУ и ДКП во  
ЗЧ на ЕУ /  ЗК  
за членство  
во ЕУ. 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   313,000 313,000 313,00
0 

2.  Учество на претставници од МНР 
во Работните групи за 
билатералната фаза од скрининг 
процесот (20 РГ со по 1 
претставник+ 8 РГ со по 2 
претставници) 

Директор  
Џ.Сејфула.  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

36   1,800,000 1,800,000 1,800,0
00 

3.  Активности за подготовка на 
меѓувладините  конференции МКД-
ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 1/2021 

 
12/2023 

15   250.000 250.000 250.00
0 

4.  Учество и раководење со 
Работната група за ЗНБП при 
скрининг процесот и преговорите 
за пристапување, учество во 
подготовки на Преговарачки 
позиции (4 претст. од ДЕУ , како 
носител на поглавјето 31- х 3 
сост.годишно) 

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 1/2021 

 
12/2023 

4 4 4 629,000 629,000 629,00
0 

5.  Континуирано доекипирање и 
јакнење на капацитетите во ПМ при 
ЕУ во Брисел 

Директор  
Џ.Сејфула.   
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

2 2 2 2,600,000 2,600,000 2,600,0
00 

6.  Подготвување и учество на 
состаноците во рамки  на редовниот 
политички дијалог со ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула.  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   1,080,000 1,080,000 1,080,0
00 
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7.  Учество на претставници  
од ДЕУ во експертски консултации 
со претставници од институциите 
на ЕУ, од земји-членки на ЕУ и од 
земјите – кандидати за членство во 
ЕУ  

Директор  
Џ.Сејфула  

 
 1/2021 

 
12/2023 

   934,000 934,000 934,00
0 

8.   Зајакнување на дипломат. 
присуство во земјите-претседавачи 
со ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 1/2021 

 
12/2023 

2 2 2 3,076,000 3,076,000 3,076,0
00 

9.  Посети на Министерот  за 
надворешни работи на 
институциите на ЕУ (Брисел)  
и на земјите-членки со ЕУ во 2021 / 
2022 / 2023г.  

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   4,921,000 
 

4,921,000 
 

4,921,0
00 

 

10.  Учество на претставници на 
директоратот на конференции и 
настани поврзани со ЕУ 
проблематика 

Директор  
Џ.Сејфула.  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   304,000 304,000 304,00
0 

11.  Зајакнување на дипломатското 
присуство во поголемите ЗЧ на ЕУ 
преку испраќање на дипломат 
задолжен за теми од ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула 
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

2 2 2 6,145,000 6,145,000 6,145,0
00 

12.  Одржување промотивни 
манифестации во седиштето  
на ЕУ во Брисел и во актуелната 
земја-претседавач, во пресрет 
на и по повод отворање на 
пристапни преговори со ЕУ  

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   1,555,000 1,555,000 1,555,0
00 

13.  Редовни контакти со дип. кор  
во Скопје/ЕУ-ЗЧ  

Директор  
Џ.Сејфула  

 
 1/2021 

 
12/2023 

   150,000 150,000 150,00
0 

14.  Организирање на Скопската 
конференција  

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 
 1/2021 

 
12/2023 

   151,000 151,000 151,00
0 

15.  Зголемување на бројот  
на вработени во Директоратот за 
ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула  

 
 
 1/2021 

 
12/2023 

1 1 1 736,000 736,000 736,00
0 

Вкупно активности во 2021: 15 
Вкупно активности во 2022: 15 
Вкупно активности во 2023: 15 

24,644,000 24,644,000 24,644
,000 

ВКУПНО активности за Потпрограма 2.1: 45                                                                   Вкупно 73,932,000 ден. 

Б: План за спроведување на Програмата 
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ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА  2.2 : Ефикасно спроведување на Втората фаза од Спогодбата за стабилизација и асоцијација, особено 
нејзините одредби кои се однесуваат на политичкиот дијалог, регионалната соработка и ЗНБП. 

Активност Одговорни Консултирани Временска рамка 
 

      Потребни ресурси 
 

Почеток 
(месец/год.) 

Крај 
(месец/год.) 

Човечки Финансиски (МКД) 

I  
год. 

II  
год. 

III 
год. 

I  
год. 

II  
год. 

III  
год. 

1.  Учество  на претставници од ДЕУ 
на состаноците на Советот  за СА, 
Комитетот за СА и Заедничкиот 
парлам. комитет МКД – ЕУ, Брисел.  

Директор  
Џ.Сејфула  
 

СРСМ, ПРСМ,  
ВРСМ,   
СЕП на МКД  
и други 
министерства 
 
ДКП-а:  
 
ПМ на МКД при 
ЕУ и ДКП во ЗЧ 
на ЕУ /  ЗК  
за членство  
во ЕУ. 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   600,000 600,000 600,000 

2.  Учество на состаноците на 
другите работни тела согласно 
ССА (поткомитети итн.)  

Директор  
Џ.Сејфула 
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   350,000 350,000 350,000 

3.  Јакнење на дип.комуникација, 
експертските консултации и 
соработка со институциите на ЕУ 
ЕК, Совет на ЕУ и ЕП)  

Директор  
Џ.Сејфула  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   500,000 500,000 500,000 

4.  Унапредување на регионалната 
соработка,  во функција на 
процесот на пристапување на МКД 
во ЕУ (Берлински процес) 

Директор  
Џ.Сејфула.  
 
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   304,000 304,000 304,000 

5.  Подготовка и учество на 
состаноците на Политичкиот 
форум ЕУ–ПСА и ЗБ-6 на ниво на 
МНР  

Директор  
Џ.Сејфула 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   1,690,000 
 

1,690,000 1,690,000 

6.  Учество на Министерот  за 
надворешни работи  на неформ. 
состаноци  на министрите за 
надворешни работи на ЕУ  и 
земјите-кандидати,  како и на 
состаноците на МНР со трети 
земји/организации, на покана на 
Претседателството  

Директор  
Џ.Сејфула 
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   1,500,000 1,500,000 1,500,000 

7.  Учество на неформалните 
состаноци на генералните 
директори за ЕУ во 
министерствата за надворешни 
работи на ЕУ и земјите-кандидати, 

Директор  
Џ.Сејфула  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   250,000 250,000 250,000 
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на покана на земјата претседавач 
со ЕУ   
8.  Учество на обуки за 
спроведувањето на ССА  
и пристапниот процес.   

Директор  
Џ.Сејфула  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   178,000 178,000 178,000 

Вкупно активности во 2021: 8 
Вкупно активности во 2022: 8 
Вкупно активности во 2023: 8 

5,372,000 5,372,000 5,372,000 

ВКУПНО активности за Потпрограма 2.2: 24                                                                                  Вкупно 16,116,000 ден. 

Б: План за спроведување на Програмата 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 2.3: Дополнителна и континуирана институционално-правна надградба на капацитетите на РСМ 

за учество во, и исполнување на обврските кои произлегуваат од НБОП. 
     
 

Активност 
 

Одговорни 
 

Консултирани 
 

Временска рамка 
 

 
 

                       Потребни ресурси 
 

Почеток 
(месец/год.) 

Крај 
(месец/год.) 

 
Човечки 

 
Финансиски 

I  
го
д. 

II  
год. 

III 
год. 

I  
год. 

II  
год. 

III  
год. 

1.  Имплементација на Националната 
програма за усвојување на Правото  
на ЕУ во делот на НБОП. 

Директор  
Џ.Сејфула  
 
 

Влада на РСМ,  
СЕП на МКД,  
сите други 
министерства. 
 
ДКП-а:  
 
ПМ на МКД при  
ЕУ – Брисел  
ДКП-а во ЗЧ  
на ЕУ и во ЗК  
за членство. 

 
 1/2021 

 
12/2023 

1 1 1 142,000 142,000 142,000 

2.  Зголемување на бројот  
на вработени во Директоратот за ЕУ 
(одделение за ЗНБП) 

Директор  
Џ.Сејфула  

 
 1/2021 

 
12/2023 

1 1 1 736,000 736,000 736,000 

3.  Координација на подготовките за 
учество на РСМ во мисии предводени 
од ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула  
ПД  

 
 1/2021 

 
12/2023 

   97,000 97,000 97,000 

4.  Координација во спроведување на 
заедничките позиции на ЕУ 

Директор  
Џ.Сејфула  

 
 1/2021 

 
12/2023 

   194,0000 194,000 194,000 

5.  Зајакнување на дипломатската 
комуникација и соработка со 
институциите на ЕУ, ЗЧ на ЕУ и ЗК,  за 
прашања од НБОП  

Директор  
Џ.Сејфула  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   500,000 500,000 500,000 
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6.  Учество во програми за обука на 
ЕУ и земјите членки  во областа на 
ЗНБП и ЕБОП 

Директор  
Џ.Сејфула  
 

 
 1/2021 

 
12/2023 

   400,000 400,000 400,000 

7.  Учество на состаноци на 
политички директори од земјите од 
регионот со ЕЕАС  

Директор  
Џ.Сејфула  

  
 1/2021 

 
12/2023 

   304,000 304,000 304,000 

Вкупно активности во 2021: 7 
Вкупно активности во 2022: 7 
Вкупно активности во 2023: 7 

 

2,373,000 2,373,000 2,373,000 

ВКУПНО активности за Потпрограма 2.3 : 21                                                                
 

  Вкупно 7,119,000 ден. 

 
3. Програма: ЈАКНЕЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И УЧЕСТВО ВО РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ 

А: Оправданост и дизајн на Програмата 
Образложение: Програмата произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на МКД содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година  
Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија 
НПАА:  содржано во сите поглавја. 
Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:  
Учество во регионалната стабилност, како искрен и стабилен партнер на САД и ЕУ 
Забрзување на процесот на интеграција на Република Северна Македонија во ЕУ 
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија  
Цел на програмата:  
Јакнење на регионалната соработка и учество во регионалната стабилност  
Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување на Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија 
Показатели за успех: Зголемена улога и влијание на Република Северна Македонија во регионалните иницијативи и активности насочени кон зголемена 
регионална и глобална стабилност, безбедност и соработка 
Програмата е: хоризонтална 
Потпрограми (компоненти) од Програмата: 2 
Потпрограма 3.1.. Регионална соработка и учество во регионалните иницијативи 
и активности насочени кон зголемена политичка, економска  и други видови 
проектна соработка и поврзаност во регионот 
Потпрограма 3.2. Регионална соработка и учество во иницијативите и 
активностите насочени кон регионалната и  глобалната безбедност, стабилност 
и соработка 

Показател на успешност: 
Зголемена улога на РСМ во регионалните иницијативи и активности 
насочени кон зголемена регионална и глобална стабилност, безбедност 
и соработка  

 
 

 
Б: План за спроведување на Програма 
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ПОТПРОГРАМА 3.1.  Регионална соработка и учество во регионалните иницијативи и активности насочени кон зголемена политичка, 
економска  и други видови проектна соработка и поврзаност во регионот.  
 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултиран
и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 
(месец/годи

на) 

Крај 
(месец/годин

а) 

човечки Финансиски (MKД) 
I  
година 

II година III 
година 

I  
година 

II година III година 

1. Процесот за 
соработка во ЈИЕ 
(ПСЈИЕ) преку учество 
во редовните 
активности: Самити, 
средби на високо ниво и 
др. во зависност од 
нивото на настанот 

Директор 
Џ.Сејфула 
 
 
 

Претседател 
на МКД, 
Собрание на 
МКД, Влада на 
МКД  

1/2021 12/2023 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
Дипло 
мати 

 
4 
диплом
ати 

500.000 500.000 500.000 

2. Совет за регионална 
соработка: учество  во 
работилници, 
состаноци на раб. тела и 
други активности  

Директор 
Џ.Сејфула 
 
 

Собрание на 
МКД, Влада на 
МКД 1/2021 12/2023 

 
4 
Диплом
ати 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
Диплом
ати 

4,220,000 4,220,000 4,220,000 

3. Централно европска 
иницијатива (ЦЕИ) 
преку учество во 
редовните активности: 
Самити на шефови на 
Влади, Средби на ниво 
на МНР, Комитет на 
нац.коорд и др. 

Директор 
Џ.Сејфула 
 
 
 

Собрание на 
МКД, Влада на 
МКД 

1/2021 12/2023 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплом
ати 

1,248,000 1,248,000 1,248,000 

4. МАРРИ, Регионална 
иницијатива за 
миграции, азил и 
бегалци - 
- учество на Нац.координ. 
- учество во Управ. 
комитет 

Директор 
Џ.Сејфула 
 
 

 

1/2021 12/2023 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплом
ати 

357,120  
 

357,120  
 

357,120  
 

5. СЕЕХН, Здравствена 
мрежа на ЈИЕ - 
координација, 
насочување и поддршка 

Директор  
Џ. Сејфула 

 

1/2021 12/2023 

4 
диплома
ти 

4 
диплома
ти 

4 
диплом
ати 

/ / / 

6. СЕКИ / СЕЛЕК 
Центарот 
- координација, 
насочување и поддршка  

Директор 
Џ.Сејфула 
 

 

1/2021 12/2023 

4 
диплома
ти 

4 
диплома
ти 

4 
диплом
ати 

/ / / 
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7. ДППИ, Иницијатива за 
подготвеност и 
превенција од 
катастрофи  
- координација, 
насочување и поддршка 

Директор 
Џ.Сејфула 
 

 

1/2021 12/2023 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплом
ати 

/ / / 

8. Јадранско јонска 
иницијатива 
Состанок на експертски 
групи на ЕУСАИР 
Состанок на Национални 
координатори на ЈЈИ 
Министерски состанок 

Директор 
Џ.Сејфула 
 

Собрание на 
МКД, Влада на 
МКД 

1/2021 12/2023 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплом
ати 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 

9. Фонд за Западен 
Балкан (WBF) 
Состанок на експертски 
групи  
Состанок на Национални 
координатори и 
Министерски состанок 
(МК претседава во 2021) 

Директор 
Џ.Сејфула 
 

Собрание на 
МКД, Влада на 
МКД 

1/2021 12/2023 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплома
ти 

 
4 
диплом
ати 

6,580,000  6,580,000  6,580,000  

10. Преспа форум за 
дијалог 

Организација на првата 
меѓународна 
конференција кон 
средината на 2021 г. 

Директор 
Џ.Сејфула 

 

 

1/2021 12/2023 

 

10 
диплома
ти 

 

10 
диплома
ти 

 

10 
диплом
ати 

15.840,000  15.840,000  15.840,000 

11. БСЕК  учество во 
редовните активности: 
комитет на 
координатори, 
министерски состанок   
Состаноци, средби на 
високо ниво и др 

Директор 
Џ.Сејфула 

 

Собрание на 
МКД, Влада на 
МКД 

1/2021 12/2023 

3 
диплома
ти 

3 
диплома
ти 

3 
диплом
ати 

4,714,214 4,714,214 4,714,214 

Вкупно активности во I година:   11 I година 34,459,334 
Вкупно активности во II година: 11 II година 34,459,334 
Вкупно активности во III година: 11 III година 34,459,334 
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Вкупно активности за потпрограма 3.1:   33 103,378,003 ден 
 

 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА 3.2:  Регионална соработка и учество во иницијативите и активностите насочени кон регионалната и  
глобалната безбедност, стабилност и соработка  

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултирани 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/ 

година) 

човечки Финансиски (MKД) 
I  
Година 

II година III 
година 

I  
година 

II година III година 

1. Политички 
консултации на ниво на 
државни секретари, 
директори,  
национални 
координатори 

Директор    
П.Авирвиќ 
 
 

Претседател на 
РСМ, Собрание 
на РСМ, Влада на 
РСМ и 
надлежните 
министерства  
 

1/2021 12/2023 20 
државни 
служ 
беници 

20 
државни 
служ 
беници 

20 
државни 
служ 
беници 

900,000 900,000 900,000 

2. Учество на средби и 
состаноци во 
регионален формат на 
работно и на 
министерско ниво и 
учества на Самити 

Директор  
П.Авировиќ  
 

1/2021 12/2023    909,000 909,000 909,000 

3. Учество во 
aактивностите на САД - 
Јадранската Повелба 

Директор    
П.Авировиќ  
 

1/2021 12/2023    250,000  250,000 250,000 

4. Учество во  рамките 
на други регионални 
иницијативи од 
областа на безбедноста 
и одбраната, меѓу кои 
РАКВИАК, СЕДМ, 
СЕЕГРОУП 

Директор   
П.Авировиќ  
 

1/2021 12/2023    750,000 750,000 750,000 

Вкупно активности во I година:    4 20 2.809,000 
Вкупно активности во II година:  4 20 2.809,000 
Вкупно активности во III година: 4 20 2.809,000 

Вкупно активности за потпрограма 1.2: 12  8.427,000 

 
4. Програма: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАСИЛУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ДИПЛОМАТИЈА, ГРИЖА ЗА ДИЈАСПОРАТА, ЈАВНА И 

КУЛТУРНАДИПЛОМАТИЈА 
1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програмата произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година. 
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Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните; 

НПАА Економски Критериуми, П1, Т6; 3.20 Претпријатија и индустриска политика П3, П1, Ц1; 3.30 Надворешни односи П1, П2, Ц2, А1 
Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 

Ревитализација и засилување на економската дипломатија согласно економските приоритети на Владата и со вклучување на дијаспората 
Зголемување на обемот на инвестиции преку директна поддршка на инвестициони активности на компании, унапредување и олеснување на 

инвестициската клима и интернационализацијата на бизнисите 
- Промоција и заштитата на економските интереси во странство, привлекување на странски инвестиции, енергетско и инфраструктурно поврзување 

-Имплементација на Целите за одржлив развој согласно Агендата 2030 на ОН и на Рамката за развојна соработка со ОН 2016 - 2020 (УНДАФ); 
-Јакнење на комуникацијата и збогатување на содржините на соработка со дијаспората на македонскиот народ и со деловите од албанскиот народ, 

турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите од РСМа; 
- Продолжување на праксата за поддршка на идеи и иницијативи на дијаспората, во форма на  конкретни проекти, со објавување јавен оглас на МНР; 

 
Цел на Програмата: 
Зголемување на обемот на странски директни инвестиции преку директна поддршка на инвестициони активности на компании, унапредување и олеснување 
на инвестициската клима и интернационализација на бизнисите 
- Подигање на квалитетот на грижата за дијаспората 
-Зајакнување на капацитетите на јавна и културна дипломатија и интензивирање на работата со јавноста 
Показатели за успех на Програмата: 
- Зголемен број странски директни инвестиции и нивна деловна соработка со македонски компании, зголемен обем на извозот и зголемен број на странски 
туристи 
- Зголемен број  активности и учество  на Република Северна Македонија во меѓународни економски организации и институции 
- Зголемен број на проекти за соработка со дијаспората 
- Поголема промоција на РСМ во медиумите, во научните и културните средини во светот. Поголема препознатливост на РСМ во странство, на нејзините 
национални вредности, нејзиниот идентитет, јазик, 
Програмата е:         хоризонтална 
Потпрограми (компоненти) од Програмата : четири потпрограми 
Потпрограма 4.1: Привлекување странски директни инвестиции 
и пораст на соработката со домашните компании, поттикнување 
на извозот и развој на туризмот 

Показател за успешност: 
Зголемен број промотивни активности и средби со потенцијални инвеститори 
подготвени за инвестирање, извоз на македонски производи и туристички посети на 
РСМ. 

Потпрограма 4.2: Јакнење на позицијата на РСМ во 
меѓународните економски организации и институции со 
засилено  учество и афирмирање на ставовите и интересите на  
државата 

Показател за успешност: 
Зголемен број  активности и учество  на РСМ во меѓународни економски организации и 
институции 

Потпрограма 4.3: Подигање на квалитетот на грижата за 
дијаспората 

Показател за успешност: 
- Финансирани годишни проекти на здруженијата и асоцијациите во странство; 
-финансирани конкретни проекти за изучување на македонскиот јазик; 
-организирање на летниот камп „Ја сакам мојата татковина“; 
-отворени културни катчиња во повеќе урбани центри надвор од РС Македонија 

Потпрограма 4.4. Зајакнување на капацитетите на јавната и 
културната дипломатија 

Показател за успешност: 
- Издадени двомесечни изданија на Македонски дипломатски билтен 
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 - Издадение на Crossroads 
- Издадени месечни изданија на Macedonian business monthly- 
- Поголема препознатливост на РСМ во странство, на нејзините национални вредности, 
нејзиниот идентитет, јазик, култура. 

 
Б: План за спроведување на Програмата 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 4.1: Привлекување странски директни инвестиции и пораст на соработката со домашните компании, 
поттикнување на извозот и развој на туризмот 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултирани 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски (MKД) 

I 
година 

II 
одина 

III 
година 

I Година II година III година 

1. Активно 
насочување, следење 

и оценка на 
активностите на ДКП 

-та во доменот на 
економската 
дипломатија. 

Дир Игор 
Попов 

 

Претседател 
на РСМ, Влада 

на РСМ и 
надлежните 

министерства 
 

1/2021 12/2023 10 
 
 
 
 

6 

10 
 
 
 
 

12 

10 
 
 
 
 

18 

4.360.500 
 
 
 
 

30.000.000 

4.360.500 
 
 
 
 

60.000.000 

4.360.500 
 
 
 
 

90.000.000 

2. Промоција на 
националните 

економски интереси 
и приоритети во 

странство на РСМ 
преку упатување на 

економски 
советници во ДКПата 

Дир Игор 
Попов 

1/2021 12/2023 

3. Следење на 
надворешно –

трговската размена 
во земјите со цел 

согледување 
можности за 

зголемување на 
домашниот извоз. 

 
Дир Игор 

Попов 

1/2021 12/2023 

4. Иницирање 
билатерални 
договори за 

економска соработка, 
за поттикнување и 
заемна заштита на 
инвестиции, како и 

Дир Игор 
Попов 

1/2021 12/2023 



 
 

 15 

одбегнување на 
двојното 

оданочување 
5. Информирање на 

странските ДКП-а во 
РСМ за економските 

потенцијали на 
нашата држава. 

Дир Игор 
Попов 

 1/2021 12/2023 

Вкупно активности во Iгодина:  5 16 34.360.500 
Вкупно активности во IIгодина: 5 22 64.360.500 
Вкупно активности во IIIгодина: 5 28 94.360.500 

Вкупно активности за потпрограма 5.1: 15  Вкупно                 193.081.500 
 

Б: План за спроведување на Програмата 
 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 4.2: Јакнење на позицијата на Република Северна Македонија во меѓународните економски 
организации и институции со засилено  учество и афирмирање на ставовите и интересите на  државата 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултирани 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски (MKД) 

I 
година 

II 
година 

III 
година 

I година II година III 
година 

1. Активности за 
поголема вклученост 
на РСМ во проектите 

на меѓународните 
економски 

организации и 
институции 

Дир Игор 
Попов 

Претседател 
на РСМ, 

Собрание на 
РСМ, Влада на 

РСМ и 
надлежните 

министерства 
 

1/2021 12/2023 5 
 

5 
 

5 2.983,000 
 

2.983,000 2.983,000 
 

2. Учество  на  
главните годишни 

настани и 
конференции на 

економските 
мултилатерални 

организации 

Дир Игор 
Попов 

1/2021 12/2023 

3. Активно следење и 
учество во работата 

на меѓународни и 
регионални 

економски настани. 

Дир Игор 
Попов 

1/2021 12/2023 
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4. Подготвителни 
активности за давање 

развојна помош 

Дир Игор 
Попов 

1/2021 12/2023       

5.  Активности за 
прифаќање на ЕУ 

регулативата за хум. 
помош и 

усогласување со 
Европскиот консензус 

за хум.помош 

Дир Игор 
Попов 

1/2021 12/2023 

Вкупно активности во I година:    5 5 2.983,000 
Вкупно активности во II година:   5 5 2.983,000 
Вкупно активности во III година: 5 5 2.983,000 

Вкупно активности за потпрограма 5.2: 15  Вкупно:                     8.950,500 
 
 

Б: План за спроведување на програмата 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 4.3: Подигање на квалитетот на грижата за дијаспората 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски (MKД) 

I  
годи
на 

II 
годинa 

III 
година 

I  
година 

II 
годин
а 

III 
годи
на 

1. Финансирање годишни проекти на 
македонски здруженија и асоцијации 
во странство;  
 

  

Дир Игор 
Попов  

 1/2021   12/2023 10              10          10 
 
 

24 мил.  30 
мил.  

30 
мил. 

 2. Финансирање на проекти за 
изучување на македонскиот јазик 
преку различни модалитети  

Дир Игор 
Попов  

 1/2021   12/2023 5   мил.  5 мил. 5   
мил. 

 3. Реализација на летниот камп “Ја 
сакам мојата татковина” за деца на 
училишна возраст од дијаспората  

Дир Игор 
Попов  

 1/2021  12/2023 3  мил.   4 мил. 5   
мил. 

 4. Отворање културни катчиња во  
урбани центри надвор од РСМ 

Дир Игор 
Попов  

 1/2021   12/2023 3    
мил. 

3 мил. 3   
мил. 

Вкупно активности во I година: 4  35 мил. 
Вкупно активности во II година: 4  42 мил. 
Вкупно активности во III година: 4  43 мил. 

Вкупно активности за потпрограма 5.3: 12  Вкупно:         120 мил. 

Б: План за спроведување на програмата 



 
 

 17 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА   4.4.: Зајакнување на капацитетите на јавната и културната дипломатија  
 

Активност 
 

Одговорни 
 

Консултиран
и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/годин

а) 

Крај 
(месец/годи

на) 

човечки Финансиски (MKД) 
I  
годин
а 

II 
годин
а 

III 
годин
а 

I  
Година 

II 
година 

III 
година 

 1. Македонски дипломатски билтен 
Macedonian Diplomatic Bulletin 

Дир Игор Попов  Кабинет МНР 1/2021   12/2023 6 6 6 1.470,00
0 

1.470,00
0    

1.470,0
00 

 2. Crossroads Дир Игор Попов  Кабинет МНР 1/2021   12/2023    370,000 370,000 370,00
0 

 3. Macedonian business monthly Дир Игор Попов  Кабинет МНР 1/2021   12/2023    830,000 830,000 830,00
0 

 4. Изработка на вести на англиски јазик Дир Игор Попов  Кабинет МНР 1/2021   12/2023    330,000 330,000 330,00
0 

 5. Поголема промоција на РСМ  во 
медиумите, во научните и културните 
средини во светот.  

Дир Игор Попов  Кабинет МНР 1/2021  12/2023    3.000,00
0 

3.000,00
0 

3.000,0
00 

Вкупно активности во I година:        5  6.000,000 
Вкупно активности во II година:       5  6.000,000 
Вкупно активности во III година:      5  6.000,000 

Вкупно активности за потпрограма 5.4:             15  Вкупно:                     
18.000.000 

 
5. Програма ПОДДРШКА НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ, ПОДИГНУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО ВО МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКО 
ПРИДОНЕС КОН СВЕТСКАТА СТАБИЛНОСТ И ГРАДЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЗИЦИЈА И УГЛЕД НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
А: Оправданост и дизајн на Програмата 

Образложение: Програмата произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година 
Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните 
Целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на меѓусебна 
толеранција и почитување 
2. НПАА, политички критериуми П3/П2,Ц1 учество во регионални иницијативи 

Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:  
Зголемено учество на Република Северна Македонија во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран капацитет за придонесување на 
агендата на меѓународните организации Јакнење на позицијата на Република Северна Македонија на мултилатерален план преку активно учество и подобра 
соработка со меѓународните организации 
Зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и мултилатералните односи со 
членките на НАТО и ЕУ и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор; 
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Цел на Програмата: Создавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во мултикултурализмот и 
интеркултурната комуникација. Задржување на финансиската и макроекономската стабилност, зголемување на конкуретноста на економијата и 
вработеноста. Зголемено учество на РСМ во активностите на меѓународните организации и јасно демонстриран капацитет за придонесување на агендата на 
меѓународните организации 
Показатели за успех на Програмата: Зголемена соработка и влијание на РСМ во рамки на меѓународните организации и профилираност како одговорен член 
во меѓународните организации 
Програмата е:  хоризонтална                                    

Потпрограми (компоненти) од Програмата : две потпрограми 

Потпрограма 5.1: Поактивно учество и подобра 
соработка со меѓународните организации и 
претседавање на РС Македонија со ОБСЕ 

Показател за успешност: 
Зголемен број на претставници од РСМ и број на учества во работата на меѓународните организации, 
зголемен број на реализирани проекти со меѓународните организации  
 
Успешна реализација на предвидената програма за Претседавањето на РС Македонија со ОБСЕ во 2023 г. 
преку исполнување на агендата за претседавањето, организација и  реализација на предвидените 
настани, со посебен акцент на успешно реализирање Министерски состанок и усвоен поголем број на 
одлуки од страна на земјите учеснички 

Потпрограма 5.2.: Учество на РСМ во активностите 
на  НАТО, како полноправна членка 

Показател за успешност: 
Успешно исполнување на обврските кои произлегуваат од членството во НАТО 

Б: План за спроведување на Програмата 

 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА   5.1.:  Поактивно учество и подобра соработка со меѓународните организации и претседавање на 
Република Северна Македонија со ОБСЕ 

 
Активност 

 
Одговорн

и 

 
Консултирани 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
Човечки Финансиски (MKД) 

I година II година III година I година II година III година 

1.Унапредување 
на соработката 
со ОН, ОБСЕ, СЕ и  
др. МО, и со 
нивните 
претставништва 
во РСМ/ 
спроведување на 
меѓународно - 

Дир.  
П. Авировиќ 

  
 
 

Претседател на 
РСМ, Собрание на 
РСМ, Влада на РСМ 
и надлежните 
министерства  
 

1/2021 12/2023 19 
дипломати 

19 
дипломати 

19 
Дипломати 

Вкупна сума за сите активности:  
програма 10 – Администрација, 
програма 20- ДКП на РСМ  
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правните 
обврски од меѓу. 
договори и 
конвенциите за 
човекови права,  
и конвенциите 
за контрола на 
оружје 
   

 
 
 
 
 
 
Претседател на 
РСМ, Собрание на 
РСМ, Влада на РСМ 
и надлежните 
министерства  
 

   
19 
дипломати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
дипломати 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 
дипломати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
дипломати 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 
дипломати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
дипломати 

 
2.  Учество  на  
главните 
годишни 
настани и 
конференции на 
сите меѓ, 
организации, и 
во работата на 
експертските 
тела 

Дир. Пајо 
Авировиќ  
 

1/2021 12/2023 2.186.00
0 

2.186.00
0 

2.186.000 

3. Учество на 
Делегација на 
РСМ на ген. деб. 
на ГС на ОН  

Дир. Пајо 
Авировиќ  
 

1/2021 12/2023 1.260,000 1.260,000 1.260,000 

4. Учество на 
првиот дел на 
заседанијата на 
ГС на ОН и 
учество на 
претставници од 
МНР на сесиите 
на комитетите 
на ОН (75, 76 и 
77 ГС на ОН)  

Дир. Пајо 
Авировиќ  
 

1/2021 12/2023 240.000 240.000 240.000 

5. Учество на 
редовните сесии 
на ОБСЕ  и на 
Министерскиот 
совет на ОБСЕ  
 

Дир. Пајо 
Авировиќ  

1/2021 12/2023 547.666 547.666 547.666 

6. Активности 
поврзани со 
подготовка и 

Дир. Пајо 
Авировиќ 

1/2021 12/2023 2.500.00
0 

За претседавањето на 
РСМ со ОБСЕ вкупната 
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реализација на 
претседавањет
о на РСМ со 
ОБСЕ 
 

финансиска проекција е 
615.000.000 денари 
(за човечки ресурси, нови 
простории на ПМ во Виена, 
организација на настани во 
Виена)  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   
7. Учество на 
редовната 
годишна сесија 
на Комитетот на 
министри на СЕ  

Дир. Пајо 
Авировиќ  

1/2021 12/2023 316.333 316.333 316.333 

8. Учество на 
консултации во 
Брисел со Евр.  
служба за 
надворешни 
работи со ЗК за 
ЧП и за прашања 
во рамките на 
ОН  

Дир. Пајо 
Авировиќ  

1/2021 12/2023 185.000 185.000 185.000 

9. Учество на 
состаноци на 
Меѓународна 
алијанса за 
сеќавање на 
Холокаустот 
(ИХРА), како и 
на други 
состаноци 
поврзани со 
Холокаустот и 
антисемитизмот 

Амб.  Јован 
Теговски, 
национале
н 
координат
ор 
 

1/2021 12/2023 511.000  511.000 
+ да се 
впише и 
годишна
та 
контриб
уција во 
денари 

511.000 
+ да се 
впише и 
годишната 
контрибуциј
а во денари 

10. Учество во 
рамки на 
Франкофонијата.  
 

Дир. Пајо 
Авировиќ 
и Нац. 
кореспонд
ент за МОФ  

1/2021 12/2023 2 
 

2 
 

2 
 

746,660 746,660 746,660 

11. Редовни 
активности и 
министерски 
состаноци на 

Дир. Пајо 
Авировиќ  

1/2021 1/2023 80.000 80.000 80.000 
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Заедницата на 
демократии 
12. Зачленување 
и учество во 
активностите на 
Европската 
организација за 
меѓународно 
право 

Дир. Пајо 
Авировиќ 

 1/2021 1/2023     20.000 20.000          20.000 
Доколку по 
зачленувањето се 
донесе одлука за 
полноправно 
членство во ЕОЈП 
годишната 
членарина би 
изнесувала  
6. 150,000 денари 

 

         
Вкупно активности во I година:     12  8,592,659 
Вкупно активности во II година:   12  319,742,659 
Вкупно активности во III година: 12  319,742,659 

Вкупно за потпрограма 4.2           36  Вкупно: 648.077.977 

   

 
 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 5.3: Учество на Република Северна Македонија во активностите на НАТО, како полноправна членка

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултирани 

Временска рамка Потребни ресурси 

Почеток 
(месец/година) 

Крај 
(месец/ 

година) 

Човечки Финансиски (MKД) 
I 

Година 
II година III година 

I 
година 

II година III година 

1. 
Унапредувањ

е на 
администрат

ивните 
капацитети 

на 
национално 
ниво, со цел 
квалитетно 

исполнување 
на обврските 
на РСМ како 

членка на 
НАТО 

Директор  
П.Авировиќ 

 
 

Претседател на 
РСМ, Собрание 

на РСМ, Влада на 
РСМ и 

надлежните 
министерства 

 

 
1/2021 

 
12/2023 

20 
државни 

служ беници 

20 
државни 

служ 
беници 

20 
државни 

служ 
беници 

Програма 
10 –

Програма 
20 

 

Програма 10 
– Програма 

20 
 

Програма 10 
– Програма 

20 
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2.Соодветно 
кадровско 

доекипирање 
на ДМОБС и 
Мисијата на 

РСМ при 
НАТО 

Директор   
П.Авировиќ 

 
 

1/2021 12/2023    1.130,000 1.130,000 1.130,000 

3.  
Информатичк
о, техничко и 
безбедносно 

прилагодувањ
е и 

доопремувањ
е на 

просториите 
на ДМОБС и 
Мисијата на 

РСМ при 
НАТО 

Директор   
П.Авировиќ/ 

Љ. Спахиу 
 
 

1/2021 12/2023    
1.000,000 

 
1.000,000 

 
1.000,000 

 

4. Учество во 
работата на 
комитетите 

на НАТО и на 
другите 
редовни 
средби и 

состаноци на 
Алијансата 

Директор 
П.Авировиќ 

 
1/2021 12/2023    435.000 435.000 435.000 

5. 
Финализирањ

е на 
нормативно 

правната 
рамка за 

полноправно 
членство на 
земјата во 

НАТО 

Директор 
П.Авировиќ / 

Директор Ј. 
Реџепи 

 

1/2021 12/2023       

6. Активности 
врзани за 

развивање на 

Директор 
П.Авировиќ 

 
1/2021 12/2023       
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односите со 
јавноста во 

НАТО 
контекст 

Вкупно активности во I година: 6 20 2.565,000 
Вкупно активности во II година: 6 20 2.565,000 
Вкупно активности во III година: 6 20 2.565,000 

Вкупно активности за потпрограма 1.1:18  7.695,000 

 
 

  

6 ПРОГРАМА: УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

А: Оправданост и дизајн на Програмата 
Образложение: Програмата произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на РСМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2021 година 

1. Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандарт и квалитет на живот на граѓаните 
2. Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија 

2. НПАА  Во рамки на усогласувањето на регулативите на РСМ со ЕУ во областа на визната политика и миграциите 
Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: 

Ревитализација и засилување на економската дипломатија согласно економските приоритети на Владата и со вклучување на дијаспората 
Обезбедување повисок квалитет на конзуларни услуги; 

Цел на Програмата:  Повисок квалитет на конзуларните услуги и имплементација на предвидените проекти со цел забрзување на процесите за полноправно 
членство на РСМ во ЕУ 

Зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и 
мултилатералните односи со членките на НАТО и ЕУ и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор 

Показатели за успех на Програмата: 
- Комплетна оперативност и надоградба на на Визниот центар 

- Ефикасен систем за издавање на пасоши во ДКП-та на РСМ 
- Воведување електронска евиденција во МНР на издадените дипломатски и службени пасоши и  визи 

- Продлабочување на конзуларната соработка со државите во светот од аспект на       конзуларно застапување во трети земји 
Програмата е:  хоризонтална 

Потпрограми (компоненти) од Програмата :    четири потпрограми 
Потпрограма 6.1: Набавка и инсталирање на опрема 

(хардвер и софтвер) за обработка и чување на биометриски 
податоци (отисоци од прсти) во рамките на Н-ВИС 

Показател за успешност: 
Усогласување на Регулативите на ЕУ во постапката за издавање визи. 

Потпрограма 6.2: Набавка, инсталирање и одржување на 
базни станици за прием на барања и издавање на пасоши во 

ДКП-та на РСМ 

Показател за успешност: 
Олесната и забрзана постапка за издавање на пасоши преку ДКП-та на РСМ 

Потпрограма 6.3: Набавка и инсталирање на софтвер за 
електронска евиденција на издадените дипломатски и 

службени пасоши и визи 

Показател за успешност: 
Воведена електронска евиденција согласно потребите на МНР за издадените дипломатски и 

службени пасоши и визи 
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Потпрограма 6.4: Интензивирање и продлабочување на 
конзуларната соработка со странските држави по пат на 
одржување на конзуларни консултации, иницирање на 

конзуларно застапување во трети земји 

Показател за успешност: 
Иницирани билатерални спогодби за конзуларно застапување во трети земји 

Б: План за спроведување на програмата 
ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 6.1.: Набавка и инсталирање на опрема (хардвер и софтвер) за обработка и чување на биометриски 
податоци (отисоци од прсти) во рамките на Н-ВИС 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/годин

а) 

Крај 
(месец/годи

на) 

човечки Финансиски (MKД) 
I  
година 

II 
година 

III година I  
Година 

II 
годи
на 

III 
годи
на 

1. Набавка и инсталирање на 
опрема (хардвер и софтвер) за 
обработка и чување на 
биометриски податоци (отисоци 
од прсти) во рамките на Н-ВИС 

Директор 
  Јакуп Реџепи 

МВР 01/2021 12/2023    10.000.000 10.00
0.000 
 

10.00
0.000 
 

2. Поврзување на НВИС и ИБАС  Директор 
  Јакуп Реџепи 

МВР 01/2021 12/2023       

3. Тековно одржување на Н-ВИС  Директор 
  Јакуп Реџепи 

 01/2021 12/2023    1.200,000 1.200
,000 

1.200
,000 

Вкупно активности во I година:        3 6 11.200,000 
Вкупно активности во II година:       3 6 11.200,000 
Вкупно активности во III година:      3 6 11.200,000 

Вкупно активности за потпрограма 6.1:             9  Вкупно:              33.600.000 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 6.2.: Набавка, инсталирање и одржување на базни станици за прием на барања и издавање на пасоши 
во ДКП-та на РСМ 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/годин

а) 

Крај 
(месец/годи

на) 

човечки Финансиски (MKД) 
I  
година 

II 
година 

III година I  
Година 

II 
годи
на 

III 
годи
на 

1. Набавка, инсталирање и 
одржување на базна станица во 
ДКП-тa на РСМ во Стокхолм, 
Брисел, Берн, Рим, Бон, Берлин   

Директор 
  Јакуп Реџепи 

 
МВР 

06/2021 12/2023 1 1 1 5.000.000 5.000
.000 

5.000
.000 

2. Набавка, инсталирање и 
одржување на базна станица во 
ДКП-то на РСМ во Мелбурн   

Директор  
 Јакуп Реџепи 

 
МВР 

09/2021 12/2023 1   2.500.000   
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3. Набавка, инсталирање и 
одржување на базна станица во 
ДКП-та на РСМ во Њујорк и Чикаго 

Директор  
 Јакуп Реџепи 

МВР 09/2021 12/2023  1   5.000
.000 

 

4. Набавка, инсталирање и 
одржување на базна станица во 
ДКП-то во Торонто  

Директор  
 Јакуп Реџепи 

МВР 09/2021 12/2023   1   2.500
.000 

Вкупно активности во I година:   2 2 7.500,000 
Вкупно активности во II година:  2 2                               10.000,000 
Вкупно активности во III година:2 2 7.500,000 

Вкупно активности за потпрограма 6.2:            6  Вкупно:            25.000,000 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 6.3: Набавка и инсталирање на софтвер за електронска евиденција на издадените дипломатски и 
службени пасоши и визи 

 
Активност 

 
Одговорни 

 
Консултирани 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 
(месец/годи

на) 

Крај 
(месец/година) 

човечки Финансиски (MKД) 
I  
година 

II 
година 

III година I година II 
годи
на 

III 
годи
на 

1. Набавка и инсталирање на 
софтвер за електронска 
евиденција на издадените 
дипломатски и службени пасоши и 
визи 

Директор  
Јакуп Реџепи 

 06/2021 06/2023 2 2  100,000   

2. Обука на вработените во ДКР за 
работа со елек. евиденција на 
издадените дипломатски и 
службени пасоши и визи 

Директор  
Јакуп Реџепи 

06/2021 12/2023  5     

Вкупно активности во I година:   1  100,000 
Вкупно активности во II година: 2   
Вкупно активности во III година: /   

Вкупно активности за потпрограма 6.3:     3  Вкупно: 100,000 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМА 6.4: Интензивирање и продлабочување на конзуларната соработка со странските држави по пат на 
одржување на конзуларни консултации, иницирање на конзуларно застапување во трети земји 

 
Активност 

 
Одговорн

и 

 
Консултиран

и 

Временска рамка Потребни ресурси 
Почеток 

(месец/година) 
Крај 

(месец/година) 
човечки Финансиски (MKД) 

I година II година III година I година II 
годи
на 

III 
годи
на 

1. Редовни конзуларни 
консултации со Турција, Србија, 

Директор  
Јакуп 

Реџепи 

 03/2021 12/2023 7 7 7 340,000 160,0
00 

80,00
0 
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Црна Гора, Албанија, Белорусија, 
Украина и Азербејџан 
2. Иницијални конзуларни 
консултации со Косово, Грузија, 
БиХ, Кина, Русија, ОАЕ 

Директор  
Јакуп 

Реџепи 

 03/2021 12/2023 5 5  1.100,000 20,00
0 

 

3.Иницирање на склучување бил. 
договори за конзуларно 
застапување во трети  земји со 
Србија, Хрватска, Црна Гора, 
Украина  

Директор  
Јакуп 

Реџепи 

 03/2021 12/2023  3   80,00
0 

 

Вкупно активности во I година:   2 7     580,000 
 

1. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 

Програма Резиме на потреба од нови 
вработувања 

Резиме на потреба од 
прераспределба на вработените 

Резиме на потребите од обука 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ 
ОДНОСИ И ЈАКНЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКАТА СО ЕВРОПСКИТЕ 
И ВОНЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

Има - Согласно диманиката на 
заминување и враќање од 
службување во ДКП-на РСМ 
 

Прераспределбата на вработените 
во Министерството е континуирана 
и се врши тековно на релација 
Министерство-ДКП, како и интерно 
во МНР, согласно потребите за 
реализација на Програмата. 

- Методи и техники за водење на 
билатерални имултилатерални 
преговори 
- Стратешки менаџмент  
- Запознавање со ЕУ системот 
- Специјализирана обука за ЕУ 
- Политика и стратегија за европски 
интеграции  
- Политика и стратегија за водење 
политики и стратегии со 
воневропските земји 

 

 

ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ 

 

 

Јакнење на Мисијата при ЕУ 
во Брисел согласно потребите  

Прераспределбата на вработените 
во Министерството е континуирана 
и се врши тековно на релација 
Министерство-ДКП, како и интерно 
во МНР, согласно потребите за 
реализација на Програмата. 

- Запознавање со ЕУ системот  
- Специјализирана обука за  ЕУ  
- Методи и техники за водење на ЕУ 
преговори  
- Влијанието на ЕУ врз македонското 
општество  
- Е-Влада  
- Е-Демократија   

 

ЈАКНЕЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА И 
УЧЕСТВО ВО РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ 

 
 

Има - Согласно диманиката на 
заминување и враќање од 
службување во ДКП-на РСМ 
 

Прераспределбата на вработените 
во Министерството е континуирана 
и се врши тековно на релација 
Министерство-ДКП, како и интерно 
во МНР, согласно потребите за 
реализација на Програмата. 

- Методи и техники за водење на 
регионални и мултилатерални 
преговори 
- Стратешки менаџмент  
- Запознавање со ЕУ системот 
- Специјализирана обука за ЕУ 
- Политика и стратегија за европски 
интеграции 
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РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ЗАСИЛУВАЊЕ НА 
ЕКОНОМСКАТА ДИПЛОМАТИЈА, ГРИЖА ЗА 
ДИЈАСПОРАТА, ЈАВНА И КУЛТУРНА 
ДИПЛОМАТИЈА 
 

 

Има - Согласно диманиката 
на заминување и враќање од 
службување во ДКП-на РСМ 

Прераспределбата на вработените 
во Министерството е континуирана 
и се врши тековно на релација 
Министерство-ДКП, како и интерно 
во МНР, согласно потребите за 
реализација на Програмата. 

--Специјализирана секторска обука  
- Обука за внатрешпно раководење и 
управување 
Обука на вработените во ДКП-та на 
РСМ, во однос на привлекувањето  
инвестиции во македонското 
стопанство 

 

 
ПОДДРШКА НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМОТ, 
ПОДИГНУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО ВО 
МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКО 
ПРИДОНЕС КОН СВЕТСКАТА СТАБИЛНОСТ И 
ГРАДЕЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЗИЦИЈА И 
УГЛЕД НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

 
 

 

 

Има - Согласно диманиката 
на заминување и враќање од 
службување во ДКП-на РСМ 

Прераспределбата на вработените 
во Министерството е континуирана 
и се врши тековно на релација 
Министерство-ДКП, како и интерно 
во МНР, согласно потребите за 
реализација на Програмата. 

 

- Методи и техники за водење на ЕУ 
преговори  
- Јавна дипломатија  
- Општа дипломатска обука 
- Специјализирана секторска обука 
- Методи и техники за водење на 
мултилатерални преговори 
- Обука за внатрешпно раководење и 
управување 
Потребна е постојана обука на 
сегашниот тим инволвиран во 
процесот на интеграција  на  РСМ 
кон НАТО 
- Политичка безбедносна и 
одбранбена стратегија  
- концептуални планирачки и 
оперативни аспекти на мировни 
операции 
- Управување со кризи 
- Подготовка и обуки на 
вработените во МНР за учество во 
комитетите на НАТО  

 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 
КОНЗУЛАРНИТЕ УСЛУГИ 

Има - Согласно диманиката 
на заминување и враќање од 
службување во ДКП-на РСМ и 
кадровски докомплетирање 
на ДМПКР 

Прераспределбата на вработените 
во Министерството е континуирана 
и се врши тековно на релација 
Министерство-ДКП, како и интерно 
во МНР, согласно потребите за 
реализација на Програмата. 

- Тренинг за меѓународни прописи 
за конзуларна дипломатија 
- Специјализирана секторска обука  
- Обука за внатрешпно раководење и 
управување 
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2. Принципи на правична застапеност 
Очекувано влијание во I година Очекувано влијание во II година Очекувано влијание во III година 

Министерството за надворешни работи во рамки на 
кадровската политика, води сметка за правичната 
застапеност на етничките заедници, согласно 
Законот за надворешни работи.  
- Преглед на застапеност:  
Македонци 70,59% 
Албанци 23,53% 
Турци 2,35% 
Роми 0,71% 
Срби 1,18% 
Власи 0,47% 
Бошњаци 0,24% 
Останати 5,88% 

Проекцијата за 2022 год. во однос на соодветната и 
правична застапеност изразена процентуално не 
може точно да се одреди, бидејќи зависи од повеќе 
фактори. 

Проекциите за 2023 год. неможе прецизно да 
се предвидат, поради истите причини 
наведени во 2022 година.  

3. Принцип на еднакви можности на жените и мажите 
Очекувано влијание во I година Очекувано влијание во II година Очекувано влијание во III година 
Подеднакво учество на жените и мажите во 
дипломатијата, преку преземање на позитивни 
мерки, со кои под еднакви услови ќе се дава 
приоритет на лица од помалку застапениот пол. 
 
  

Министерството за надворешни работи ќе продолжи 
со почитување на принципот на еднакви можности 
преку преземање на позитивни мерки, со кои под 
еднакви услови ќе се дава приоритет на лица од 
помалку застапениот пол, со цел подеднакво учество 
на жените и мажите во дипломатијата. 

Министерството за надворешни работи ќе 
продолжи со почитување на принципот на 
еднакви можности преку преземање на 
позитивни мерки, со кои под еднакви услови 
ќе се дава приоритет на лица од помалку 
застапениот пол, со цел подеднакво учество на 
жените и мажите во дипломатијата. 

4. Развивање на заедничките функции 

2021 планирани мерки 2022 планирани мерки 2023 планирани мерки 
Развивање политики 

-Зајакнување на постојниот капацитет на МНР за да се 
одговори на поставените цели  
-Ефектуирање на членството во НАТО  и доследно 
исполнување на сите обрски, конкретно учество во 
работата на сите НАТО инситуционални текови; 
-Фокусирање на подготовката на МНР на РСМ во 
услови на реформи на патот на македонското 
европско и евроатланско интегрирање; 
- Подигнувањето на влијанието на РСМ во 
меѓународната арена 
-Борбата  против  меѓународниот тероризам, 
трговијата со луѓе, сиромаштијата. 

- Подигање на капацитети со цел доследно 
исполнување на сите обрски кои произлегуваат од 
членството во НАТО; 
- Континуирано оддржување на капацитетите на МНР 
за спроведување на процесот на преговори со ЕУ 
-Зајакнување на позицијата на РСМ во регионот на ЈИЕ 
- Подигнувањето на влијанието на РСМ во 
меѓународната арена 
-Борба против меѓународниот тероризам, трговијата 
со луѓе, сиромаштијата. 

- Континуирано оддржување на капацитети за 
доследно исполнување на сите обрски кои 
прозилегуваат од членството во НАТО; 
- Континуирано оддржување на капацитетите 
на МНР за спроведување на процесот на 
преговори со ЕУ 
-Зајакнување на позицијата на РСМ во 
регионот на ЈИЕ 
-Подигнувањето на влијанието на РСМ во 
меѓународната арена 
-Борба против меѓународниот тероризам, 
трговијата со луѓе, сиромаштијата. 
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5.  Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот 

Согласно планираните приоритети и активнос-
ти со Стратешкиот план на МНР за 2021-2023, 
вклучително и потребните за тековно работење 
на ДКП-та, Предлог Буџетот на МНР за 2021 
година е планиран во вкупен износ од 
1.275.400.000 ден., за реализација на  следните 
програми: 
Програма 10 - Администрација –  износ од 
266.730.000 ден. 
Програма 20 - ДКП - износ од 993.800.000 ден. 
Програма 22 - Испомош во ДКП – Не се одобрени 
средства за оваа програма 
Програма 30 - Иселеништво, износ од 2.000.000 
ден 
Програма 41 - Јавна дипломатија, износ од 
3.068.000 ден. 
Програма 43 - Демаркација и одржување на 
границите на РСМ, износ од 600.000 ден. 
Програм К2 - Стручно оспособување -  износ од 
250.000 ден. 
Програм ВА - Интеграција на РСМ во 
НАТО,  износ од 8.952.000 ден. 

Согласно планираните приоритети и активности со 
Стратешкиот план на МНР за 2021-2023, вклучител-
но и потребните за тековно работење на ДКП-та, 
Предлог Буџетот на МНР за 2022 година е планиран 
во вкупен износ од 1.339.477.000 ден., за реализација 
на  следните програми: 
 
Програма 10 –Администрација- износ од 298.507.000 
ден. 
Програма 20 - ДКП - износ од 1.022.150.000 ден. 
Програма 22 -Испомош во ДКП- Не се одобрени 
средства за оваа програма 
Програма 30 - Иселеништво, износ од 5.200.000 ден 
 
Програма 41 - Јавна дипломатија, износ од 3.068.000 
ден. 
Програма 43 - Демаркација и одржување на 
границите на РСМ, износ од 2.100.000 ден. 
Програм К2 - Стручно оспособување -  износ од 
250.000 ден. 
Програм ВА - Интеграција на РСМ во НАТО,  износ од 
8.202.000 ден. 
 

Согласно планираните приоритети и активности со 
Стратешкиот план на МНР за 2021-2023, 
вклучително и потребните за тековно работење на 
ДКП-та, Предлог Буџетот на МНР за 2023 година е 
планиран во вкупен износ од 1.332.775.000 ден., за 
реализација на  следните програми: 
 
 
Програма 10 - Администрација –  износ од 
289.805.000 ден. 
 
Програма 20 - ДКП - износ од 1.024.150.000 ден. 
Програма 22 - Испомош во ДКП - Не се одобрени 
средства за оваа програма 
Програма 30 - Иселеништво, износ од 5.200.000 ден 
Програма 41 - Јавна дипломатија, износ од 
3.068.000 ден. 
Програма 43 - Демаркација и одржување на 
границите на РСМ, износ од 2.100.000 ден. 
Програм К2 - Стручно оспособување -  износ од 
250.000 ден. 
Програм ВА - Интеграција на РСМ во НАТО,  износ 
од 8.202.000 ден. 

6. Управување со човечки ресурси 

Во Министерството за надворешни работи во Скопје и во мрежата од педесет и шест дипломатско–конзуларни претставништва на РСМ во странство, работи посветен 
професионален кадар, со примарна цел да ги промовира и одбрани интересите на РСМ и нејзините граѓани во современиот свет полн со предизвици. Со оглед на 
спецификите во функционирањето на МНР ( редовно и вонредно упатување кадри во ДКП-та на РСМ во странство и нивно враќање во МНР), бројките за вкупниот број 
вработени и нивната распореденост се често променливи, 

Кадровската состојба во Министерството заклучно со јуни 2020 година е како што следи: 
(а)Во МНР и во ДКП-ата на РСМ во моментов има 420 вработени, од кои 67 лица имаат статус на помошно - стручни службеници/ конзуларно административни 
референти. 
(б)Во седиштето на Министерството во Скопје работат 288 лица. 
(в)Во ДКП-ата на РСМ работат  132 лица. 
(г)Од вкупниот број на вработени во Министерството за надворешни работи, 192 се жени, 228 се мажи 
Активности во 
насока на развивање 
на заеднички 
функции 

Активности кои се планираат во 2021 Мерки кои се планираат во 2022 Мерки кои се планираат во 2023 
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Сектор за управување 
со човечки ресурси 

Изработка на годишен план за вработувања на 
административни службеници за 2021 година. 
Полугодишни извештаи за реализацијата на 
планот за вработување, активно учество во 
постапките на вработување, унапредување и 
мобилност на административни службеници и 
други вработени во институцијата. 
Организирање и координирање на стручното 
усовршување, преку изработка на годишен 
план за обуки како посебни така и генерички 
за потребите на Министерството, а кои потоа 
би се инкорпорирале во Годишниот план за 
обуки на МИОА за наредната календарска 
година. 
Управувањето со учинокот на 
административните службеници и другите 
вработени во институцијата, целосно 
спроведување на оценувањето на 
административните службеници.  
Покрај горенаведените активности вршење на 
сите останати стручно оперативни задачи во 
функција на остварување на надлежностите на 
Секторот 

Изработка на годишен план за 
вработувања на административни 
службеници за 2022 година. 
Полугодишни извештаи за 
реализацијата на планот за 
вработување, активно учество во 
постапките на вработување, 
унапредување и мобилност на 
административни службеници и 
други вработени во институцијата. 
Организирање и координирање на 
стручното усовршување, преку 
изработка на годишен план за 
обуки како посебни така и 
генерички за потребите на 
Министерството, а кои потоа би се 
инкорпорирале во Годишниот план 
за обуки на МИОА за наредната 
календарска година.   
Управувањето со учинокот на 
административните службеници и 
другите вработени во 
институцијата, целосно 
спроведување на оценувањето на 
административните службеници. 
Покрај горенаведените активности 
вршење на сите останати стручно 
оперативни задачи во функција на 
остварување на надлежностите на 
Секторот 

Изработка на годишен план за вработувања на 
административни службеници за 2023 година. 
Полугодишни извештаи за реализацијата на планот 
за вработување, активно учество во постапките на 
вработување, унапредување и мобилност на 
административни службеници и други вработени 
во институцијата. 
Организирање и координирање на стручното 
усовршување, преку изработка на годишен план за 
обуки како посебни така и генерички за потребите 
на Министерството, а кои потоа би се 
инкорпорирале во Годишниот план за обуки на 
МИОА за наредната календарска година. 
Управувањето со учинокот на административните 
службеници и другите вработени во институцијата, 
целосно спроведување на оценувањето на 
административните службеници. 
Покрај горенаведените активности вршење на сите 
останати стручно оперативни задачи во функција 
на остварување на надлежностите на Секторот 

7. Управување со информатички технологии во МНР и ДКП 
 

Активност во насока на 
развивање на заедничките 

функции 
Мерки кои се планираат во 2021 Мерки кои се планираат во 2022 

Мерки кои се планираат во  
2023 
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ИКТ проекти 
 

Ажурирање на системската страна 
на Националниот визен 
информационен систем поради тоа 
што производителот не пружа 
повеќе поддршка за верзиите на 
Oracle кои ги поседува 
Министерството 
 
Потребни ресурси: 
За набавка на нови лиценци за 
базните и апликациските сервери, 
за замена на серверите и 
инсталација на системот на нив 

Замена на телефонските централи 
во МНР со нова VoIP телефонска 
централа 
Цел: Подостапни VoIP телефонски 
разговори МНР-ДКП, ВоИП 
корпорациска мрежа за 
комуникација со кратки пораки, 
смс и телефонска комуникација 
преку мобилните телефони, 
видеоконференциски врски и 
поедноставно менаџирање на 
телефонските услуги и трошоци 
во МНР 

Воведување на E-learning систем за вработените 
во ДКП  
Цел:  Ефтина и ефикасна постојана дообука на 
вработените во ДКП 
Резултат:  Систем за изработка и објавување на 
обуки од разни области на интерна веб страна 

Индикатори: Број на обуки поминати од страна на 
вработените во ДКП 
Потребни ресурси: За набавка на системот и за 
изработка на соодветни обуки 

Подобрување на безбедносната 
култура во МНР и ДКП и 
зголемување на употребата на 
класифицираните системи на МНР 
за заштита на информациите 

Изработка на апликативно 
решение за издадени 
дипломатски лични карти и 
поврзување на истото за пристап 
од други институции кои имаат 
потреба од информации 

 

Подобрување на процесите во 
Системот за менаџирање со 
документи и информации (иДМС) 

  

Опремување на новите простории 
на Постојаната мисија на РСМ при 
НАТО со соодветна опрема и 
системи за ефикасно извршување 
на задачите по приемот на РСМ во 
НАТО 

  

Набавка на опрема за 
овозможување на учество на 
настани преку 
видеоконференциски врски 

  

ИКТ проекти 
 

Учество во следните конзуларни 
ИКТ проекти: 
- е-дозволи за странци 
- ИБАС 
- мобилни станици за пасоши 
- интероперабилност 
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8. Внатрешна ревизија 
 2021 год. 2022 год. 2023 год. 

 
Мерки кои 
треба да се 
спроведат 

- изготвување на Стратешки и Годишен 
план за ревизија за 2021 г. врз основа на 
извршени проценки на ризиците во 
работењето 
- спроведување на квалитетни ревизии 
согласно Годишниот план за ревизија за 
2021 год. и ad-hoc  ревизии  
- изготвување План и Програма за секоја 
ревизија поединечно извршена во текот 
на 2021 година, вршење проценка на 
ризик, идентификување на контроли, 
составување записници за спроведени 
интервјуа, прашалници за ревизија и 
други обрасци согласно меѓународните 
стандарди  

- изготвување на Стратешки и Годишен план за 
ревизија за 2022 год. врз основа на извршени 
проценки на ризиците во работењето 
-спроведување на квалитетни ревизии согласно 
Годишниот план за ревизија за 2022 год. и ad-hoc 
ревизии во просек  од 5 до 8 и тоа : 3 до 4 
финансиски  ревизии, Ревизија на регуларност на 
попис – инвента-рисување на средствата на МНР , 
ревизија на капитални расходи, ревизија на 
регуларност / усогласеност на интерните акти со 
законските прописи, ревизија на регуларност на   
јавните набавки и Follow up ревизија на спроведена 
ревизија во текот на годината 
-сите останати мерки продолжуваат и понатаму 
како што се наведени и во 2021 год. 

- изготвување на Стратешки и  Годишен план 
за ревизија за 2023 год. врз основа на 
извршени проценки на ризиците во 
работењето 
- спроведување на квалитетни ревизии 
согласно Годишниот план за ревизија за 2023 
год. и ad-hoc ревизии во просек  од 5 до 8 и тоа 
: 3 до 4 финансиски  ревизии, системски 
ревизии,  ревизии  на регуларност / 
усогласеност на интерните акти со законските 
прописи и Follow up ревизија на спроведена 
ревизија во текот на годината 
 
- сите останати мерки продолжуваат и 
понатаму како што се наведени и во 2021 год. 

 
Резултати кои 
треба да се 
постигнат 

-остварување на ГП за внатрешна 
ревизија на МНР на РСМ и доставените 
барања,    
- работењето во Министерството и ДКП-
та да биде во согласност со законите, 
подзаконските и интерните акти што се 
во сила,  
-обезбедување финкционирање и 
унапредување на системите на 
внатрешна контрола  
-економично, ефикасно и ефективно 
работење и користење на средствата  во 
дефинирана област на активности и 
програми 
 

-остварување на ГП за внатрешна ревизија на МНР 
на РСМ и доставените барања,  
- обезбедување финкционирање и унапредување на  
системите на внатрешна контрола  
-економично, ефикасно и ефективно работење и 
користење на средствата  во дефинирана област на 
активности и програми 
- подигнување на нивото на финансиската 
способност на македонските  дипломатско-
конзуларни  претставници во извршувањето на 
работните задачи  
- постојано здобивање на знаење и вештини 
потребни за извршување на ревизорските 
должности  

-остварување на ГП за внатрешна ревизија на 
МНР на РСМ и доставените барања,  
- обезбедување,  финкционирање и 
унапредување на  системите на внатрешна 
контрола  
-економично, ефикасно и ефективно работење 
и користење на средствата  во дефинирана 
област на активности и програми 
- подигнување на нивото на финансиската 
способност на македонските  дипломатско-
конзуларни  претставници во извршувањето 
на работните задачи  
- постојано здобивање на знаење и вештини 
потребни за извршување на ревизорските 
должности 

Индикатори на 
успешност 
преку кои може 
да се отценат 
резултатите 

- висок степен на остварување на 
Годишниот план за внатрешна ревизија 
на МНР на РСМ и доставените барања, 
додадена вредност на работата,    
-обезбедување на законско и наменско 
користење на средствата кои 
претставуваат државни расходи   

- висок степен на остварување на Годишниот план 
за внатрешна ревизија на МНР на РСМ и 
доставените барања, додадена вредност на 
работата,   
-обезбедување на законско и наменско користење 
на средствата кои претставуваат државни расходи  
-зајакнато функционирање и унапредување на 
системите за внатрешна контрола  

- висок степен на остварување на Годишниот 
план за внатрешна ревизија на МНР на РСМ и 
доставените барања, додадена вредност на 
работата,   
-обезбедување на законско и наменско 
користење на средствата кои претставуваат 
државни расходи  
-зајакнато функционирање и унапредување на 
системите за внатрешна контрола  



 
 

 33

-зајакнато функционирање и 
унапредување на системите за внатрешна 
контрола  
-обезбедување правилно, економично, 
ефикасно и ефективно користење на 
ресурсите 
- oценување на значајните фактори на 
ризик и давање совети на раководителот 
на субјектот за намалување на факторите 
на ризик  
-овозможување раководството да 
преземе брзи и соодветни  корективни  
активности за надминување на 
слабостите и недостатоците,  
-едуцирани и квалитативно 
надградувани внатрешни ревизори  
 

-обезбедување правилно, економично, ефикасно и 
ефективно користење на ресурсите 
- оценување на значајните фактори на ризик и 
давање совети на раководителот на субјектот за 
намалување на факторите на ризик  
-овозможување раководството да преземе брзи и 
соодветни  корективни  активности за 
надминување на слабостите и недостатоците,  
-едуцирани и квалитативно надградувани 
внатрешни ревизори  

- обезбедување правилно, економично, 
ефикасно и ефективно користење на 
ресурсите 
- оценување на значајните фактори на ризик и 
давање совети на раководителот на субјектот 
за намалување на факторите на ризик  
-овозможување раководството да преземе 
брзи и соодветни  корективни  активности за 
надминување на слабостите и недостатоците,  
-едуцирани и квалитативно надградувани 
внатрешни ревизори  

Рокови за 
постигање на 
резултатите 

 - континуирано - континуирано - континуирано 

Потребни 
материјални 
средства 

-за организирање службени патувања на 
внатрешните ревизори при вршењето на 
ревизиите во ДКП-та на РСМ во странство 

- за организирање службени патувања на 
внатрешните ревизори при вршењето на  
ревизиите во ДКП-та на РСМ во странство 

- за организирање службени патувања на 
внатрешните ревизори при вршењето на  
ревизиите во ДКП-та на РСМ во странство 

 
 


