
МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА  

ПОМЕЃУ  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА  

И  

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Министерството за надворешни работи на Република Грција и Секретаријатот за европски 

прашања на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 

„Страните“); 

Врз основа на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во Резолуциите 817 

(1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите Нации, за престанување на 

важноста на Привремената спогодба од 1995 г. и за воспоставување на стратешко 

партнерство меѓу страните, потпишана во Преспа на 17 јуни 2018 г.; 

Подвлекувајќи ја заложбата на Страните за зајакнување на добрососедските односи; 

Потсетувајќи дека добрососедските односи претставуваат суштински елемент на процесот 

на пристапување;  

Имајќи предвид дека Република Северна Македонија има стратешка цел да стане членка на 

Европската Унија; 

Имајќи ја предвид цврстата насоченост на Република Северна Македонија кон ЕУ и 

обновените реформски напори чија цел е понатамошно забрзување на нејзиниот европски 

пат; 

Врз основа на заложбата на Грција за натамошно зајакнување на европската перспектива на 

Западен Балкан; 

Имајќи го предвид значајното искуство на Министерството за надворешни работи на 

Република Грција во врска со функционирањето на институциите на ЕУ и спроведувањето 

на политиките на ЕУ; 

го договорија следното: 

Член 1 

Страните дополнително ќе ја унапредуваат и поттикнуваат меѓусебната соработка и ќе ја 

охрабруваат истата помеѓу државните тела и институции, со цел да ѝ се помогне на Северна 

Македонија на нејзиниот европски пат, преку размена на искуства, експертиза и практично 

знаење во спроведувањето на политиките на ЕУ. 

Член 2 

Гореспоменатата соработка, меѓу другото, ќе се фокусира на политичките, економските, 

технолошките и културните аспекти на процесот на европска интеграција на Северна 



Македонија и регионалната соработка, вклучително преку: 

а) Понатамошно унапредување на политичката поддршка на Грција во процесот на 

интеграција на Северна Македонија во ЕУ; 

б) Фокусирање на прашањата поврзани со проширувањето на ЕУ и процесот на 

пристапување на Северна Македонија (пред отворањето на преговорите) и во 

областите опфатени со процесот на преговори за пристапување (откако ќе започнат 

преговорите); 

в) Поддршка на реформските напори на Северна Македонија во контекст на 

нејзиниот процес на пристапување; 

г) Споделување на искуствата и практичните знаења на Грција во однос на процесот 

на пристапување; 

д) Унапредување на развојот на институционалната инфраструктура во јавниот 

сектор, и 

ѓ) Унапредување на градењето капацитети во државната служба, што може да се 

постигне преку експертска размена и помош, програми за обука и семинари за 

државни службеници, како и заеднички студии и истражувања. 

Член 3 

За развојот и спроведувањето на овој меморандум, Страните се подготвени да основаат 

Заеднички комитет преку размена на вербални ноти, заради разменување идеи и предлози, 

како и изготвување релевантни акциски планови, во текот на втората половина од секоја 

година. 

Заедничкиот комитет, составен од претставници на Министерството за надворешни работи 

на Република Грција и Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република 

Северна Македонија и Министерството за надворешни работи на Република Северна 

Македонија, ќе одржува редовни состаноци, на соодветно ниво и во состав што ќе го 

одредат двете страни, со цел: 

а) подготовка на горе-споменатите активности; 

б) следење на спроведувањето на програмите за соработка, и 

в) решавање на прашања кои може да произлезат при спроведувањето на програмите 

за соработка. 

Комуникацијата помеѓу страните ќе се одвива преку дипломатски канали. 

Член 4 

Страните ќе ја испитаат можноста за финансирање на програмите за соработка и акциските 

планови преку користење на механизмите за институционална соработка и финансирање 

кои функционираат во рамките на ЕУ или од соодветните национални буџети согласно 

нивната расположливост. 

Член 5 

Овој Меморандум влегува во сила на денот на последната вербална нота со која страните ќе 

се информираат меѓусебно дека ги завршиле внатрешните постапки потребни за неговото 



влегување во сила. 

Тој останува во сила на неопределено време, освен ако некоја од Страните не сака да го 

откаже со писмено известување преку дипломатски канали. 

Овој Меморандум престанува да важи шест месеци откако некоја од Страните ќе го добие 

претходно споменатото писмено известување. 

Склучен во ........................................, на ............................. 2019 година, во два (2) оригинални 

примерока, секој на грчки, македонски и на англиски јазик, при што сите текстови имаат 

подеднаква важност. Во случај на разлики во толкувањето на овој Меморандум, ќе 

преовлада текстот на англиски јазик. 

 

За Министерството за надворешни работи За Секретаријатот за европски прашања на 

на Република Грција Владата на Република Северна Македонија 

 

 

Анастасиа Анагностопулу    Бујар Османи 

Алтернативна министерка за    Заменик на претседателот на Владата 

надворешни работи     задолжен за европски прашања 

 


