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ВО ОВОЈ БРОЈ:

÷ На едно од редовните среќавања на членовите на Ди пло мат
скиот клуб  Скопје се поведе дискусија околу неговите идни 
активности, и токму од тој разговор  про излезе заедничкото 
решение  да се обидеме пред пошироката македонска јавност 
да се претставиме со свое гласило. Се договоривме тоа да 
биде списание кое ќе носи наслов „ДИ ПЛОМАТСКИ ЛЕТОПИС“. 
Зошто списание и зошто „Ди пломатски летопис“?. Во овoј 
прв број на овие прашања ќе се обиде да одговори амбасадорот 
Никола ТОДОРЧЕВСКИ .........................................................  3

***

÷ Неопходно е најнапред на читателите поконкретно да им 
го претставиме ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ  СКОПЈЕ. Зошто 
и кога е формиран? Со кого соработувa? Какви се плановите 
за неговата иднина? На сиве овие и на други прашања, ќе ви 
одговорат првиот претседател на Клубот, амбасадорот 
Виктор ГАБЕР и актуелниот претседател, амбасадорот 
Данчо МАРКОВСКИ .............................................................. 5

***

÷ Редакцијата што ја формира Управниот одбор на  Ди
пломатскиот клуб  Скопје, заедно со одлуката за подготовка 
и издавање на „Летописот“, сметаше за потребно за не
говиот ПРВ број да го покани ПРВИОТ министер за на
дворешни работи на самостојна Република Македонија, про
фесорот на Правниот факултет, др Денко МАЛЕСКИ, на 
читателите да им се обрати со свој коментар од надворешно
политички карактер. Како резултат на неговата љубезна 
согласност, др Малески ги претставува  своите видувања  
околу „национализмот, идентитетот и надворешната 
политика на Република Македонија“  јавно соопштени на 
една меѓународна конференција во 2013 година  ставови зад 
кои професорот Малески стои и денес ................................ 11
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***

÷ Тоа што не е запишано  се заборава! Како и сите области 
од општествениот живот и дипломатијата има своја 
историја. „Дипломатскиот летопис“ ни се виде како корисно 
плато да се запишат, да се остават за идните генерации 
одделни документи, факти, сведочења, сеќавања кои, да 
очекуваме, еден ден, на проучувачите на македонската 
историја би можеле да им послужат како извори за пишување 
на историја на македонската дипломатија. Фактите за 
„Македонската дипломатија од АСНОМ до осамостојувањето 
на Република Македонија“ ги презентираат колегите Ахил 
ТУНТЕВ и Драган ЈАЊАТОВ, кои наедно потсетуваат и на 
личностите од Македонија кои во овој период ја прифатиле 
дипломатската служба како своја професија ...................... 17

***

÷ Нашиот колега Салим ЌЕРИМИ за овој број на ДИПЛОМАТСКИОТ 
ЛЕТОПИС отстапи делови од својата сè уште необјавена книга 
“Дипломатски дневник“, што се однесуваат на македонско
албанската соработка, воспоставувањето меѓусебни дипло
матски односи и отворањето на македонското дипломатско 
претставништво во албанскиот главен град Тирaна ......... 28

***

÷ И на крајот: меѓу кориците на Летописот, овдеонде, ќе 
наидете на МУДРИ МИСЛИ за дипломатот и допломатијата 
позајмени од „колекциите“ на колегите Душан БОЈЧЕВ и 
Драган ЈАЊАТОВ, како и бројни фотографии од фотоалбумот 
на амбасадорот Благој Зашов ................................................ 50
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Пишува: амбасадорот  Никола ТОДОРЧЕВСКИ

ЗОШТО ДИПЛОМАТСКИ ЛЕТОПИС?

Од истите причини заради кои е 
формиран и Дипломатскиот клуб!

Оние на кои им беше дадена честа 
да придо несуваат во претставувањето на 
Република Македонија во странство, да 
им помагаат на носителите на власта да 
ги извршуваат своите одговорни задачи, 
да бидат вклучени во оформувањето на 
надворешната политика или на нејзини 
одделни сегменти, тие да бидат при 
рака или да бидат дел од механизмот на 
донесување одлуки или макар само да 
го обликуваат начинот на изразување 
поддршка на една или друга определба на меѓународната сцена, оние што 
имаа задача да ги разгледуваат последиците од една или друга опција и 
можните исходи, ризици и предности за земјата, истите тие имаат потребa 
тоа насобрано искуство и умешност да го споделат пред сè во својот 
круг и во Дипломатскиот клуб и да се изложат на ризикот да се покаже 
дека нивните сознанија се во нешто надминати и дека можат/може и 
да се освежат. Треба да го земеме во вид и фактот дека станува збор за 
период од повеќе децении дипломатски активности во и околу Македонија 
којшто заслужува осврт, макар и низ ваков испис. Строго гледано, Клубот 
се активира со извесно задоцнување, а Летописот исто така не доаѓа 
истовремено, но сè уште е време да се остави траг за некои дилеми кои 
се јавуваат дополнително. Конечно, и задоцнетата дилема и мислење 
заслужуваат внимание и борба на ставови.

Но, и тоа треба да стане на одмерен начин: со издавање публикација 
скромна по обем и број на примероци, a доволен да се запознаат членовите на 
Клубот и да очекуваме, можеби, уште еден број љубопитни и дополнително 
заинтересирани поединци. Летописот треба да даде можност и да бидат 
забележени некои моменти, луѓе или настани, за кои сеќавањата се свежи, а 
учесниците живи и на нога. Во Летописот би се објавувале известувања за 
тоа што работел Клубот и што има намера да работи. Да потсетиме: до сега 
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Клубот има организирано содржајни средби и разговори со угледни домашни 
и странски дипломати и личности од јавниот живот, средби и расправи 
од поширок јавен интерес, а учествуваше и во меѓународни проекти. Од 
досегашната работа на ова, а можеби и на други слични здруженија е 
јасно дека едноумно и еднообразно мнение на повеќе од двајца членови 
на Клубот е неможно. Затоа, не треба да изненади од некое среќавање на 
членовите на Клубот да произлезе и потребата, а да се јави и желба, во 
Клубот и на страниците на Летописот да се искажат и некои предизвици, 
различни и/или спротивставени мислења.

Можеме да се надеваме дека ваквите написи објавени  во Летописот 
ќе бидат дополнување на сознанијата за учинокот на македонската 
дипломатија. Можеби некој настан да/ќе претставува предизвик за ново 
толкување, како и за предвидувања од интерес за проценување на актуелната 
надворешно- политичка власт или на академските кругови. Конечно, само 
според редоследот на искажување: кај некој млад читател на Летописот една 
белешка, сеќавање или анегдота може да поттикне негова трајна определба 
кон дипломатијата како животен и професионален избор со пресудно, да се 
надеваме, позитивно значење за дипломатот и за македонската дипломатија.

„Фактите не престануваат да постојат 
со тоа што ги игнорираш“ - Алдоус Хаксл
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Пишуваат: амбасадорите Виктор ГАБЕР и Данчо МАРКОВСКИ

ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ - МЕСТО 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И СТРУЧНА 

РАЗМЕНА НА МИСЛЕЊА

   Покренувањето, во мај 2009 година, на 
идејата за формирање на Дипломатски клуб во 
Скопје, како главен град на самостојна и суверена 
држава, во кој се концентрирани дипломатски 
мисии на други суверени држави, произлезе од 
потребата за постоење на еден простор и начин 
за професионално    и    вонинституционално    
артикулирање на најдобрите практики и 
искуства во иницирањето и реализацијата на 
надворешната политика на една независна и 
суверена држава. Притоа, не се запоставуваше 
потребата од интеракција на „домашните“ и 
„странските“ искуства во функционирањето 
на дипломатијата, со цел за унапредување на 
поставеноста на надлежниот државен орган во 
политичкиот систем на Република Македонија.

  „Дипломат е човек кој мисли едно,
  зборува друго, а прави  трето!“ - В.Черчил

За таа цел, на 9 мај 2009 година во бифето 
на МНР беше одржан состанок на кој беше 
формиран Иницијативен одбор за формирање 

на Дипломатски клуб, во чија надлежност беше изготвување на сите 
документи неопходни за регистрирање на Клубот, утврдување на текст на 
Предлог-статут, Предлог-програма и Предлог-лого на Клубот.
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 Гледано од хронолошки и од формално-правен аспект, на 5 
февруари 2010 година Иницијативниот одбор за формирање на Клубот 
свика Собрание на Клубот за 18 февруари 2010 година на кое беа усвоени 
основачките документи - Статутот и Програмата за работа и беа донесени 
другите неопходни одлуки за избор на раководните органи.
 По усвоените документи и дoнесените одлуки, на 18 март 
2010 година беше извршена регистрација на Клубот во Централниот 
регистар на Република Македонија, под ЕМБС 6570640. Оваа регистрација 
овозможи и изработка (и пријава) на соодветен печат на Клубот (тркалезен 
и регистарски), како и отворање на електронска адреса.

Паралелно, кон  основачките документи на Клубот беа усвоени 
и текстот на Пристапницата за членство во Клубот, како и Одлуката за 
критериумите за членство во Клубот. Со тоа започна и приемот на нови 
членови, за кои се изготвија и членските карти (со вградено лого на Клубот). 
До март 2016 година пристапници за членство во Клубот потпишаа 67 
активни и пензионирани дипломати на Република Македонија, а на 14 
странски шефови на ДКП им беа издадени почесни членски карти на Клубот.

„Песимистот гледа тешкотија во секоја шанса;
оптимистот гледа шанса во секоја тешкотија“
     - Винстон Черчил

Клубот како место, локација за средби и за одржување панел дискусии, 
односно средби и излагања на странските амбасадори, акредитирани во 
Република Македонија, во изминатиов период користеше сали во зградата 
на „Технометал - Вардар“, во Народната и универзитетска библиотека, во 
Министерството за надворешни работи на Република Македонија, како и 
во Правниот факултет на УКИМ, односно Домот на АРМ, Американскиот 

Од основачкото собрание на Дипломатскиот клуб
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универзитетски колеџ, Институтот ППСИ, Универзитетот МИТ... И покрај 
повеќекратни обиди сè уште не се реализирани барањата на ИО на Клубот 
за постојано користење на просториите на Клубот на органите на државната 
управа (т.н. Клуб на пратеници), некои локали во центарот на градот или 
оние на тенискиот клуб „АБЦ“.

Клубот како непрофитно 
здружение ги спроведува своите 
активности со скромните сред ства 
од чланарините и со до на ции 
кои му овозможија ор га низирање 
педесетина панел ди скусии, 
отворање своја интер нет страница, 
организирање се минари и значајни 
меѓународни конференции 
(како онаа на 27 јануари 2015 
година на тема „Дипломатијата 
и депортацијата на Евреите од 
Македонија во 1943 година“).

На дебатите и расправите за надворешната политика, меѓународните 
односи и дипломатијата во Клубот гостуваа педесетина шефови на ДКП 
акредитирани во Македонија, а расправите често наидуваа на значаен 
одглас во медиумите. Во јавноста Клубот се огласуваше и со свои 
соопштенија за теми од областа на дипломатијата и меѓународните односи. 
Шестгодишните активности го дефинираа местото на Клубот во јавниот 
простор на Република Македонија, како една независна, професионална 
организација, ангажирана на зачувување на кредибилитетот на професијата 
и афирмација на државата во контактите и соработката со странскиот 
дипломатски фактор.

Со цел за поттикнување на аналитичката и стручната функција 
на дипломатијата на Република Македонија, Клубот беше организатор 
и на серија промоции на дела од областа на меѓународните односи и 
дипломатијата (на Стево Пенда ровски, Драган Јањатов, Виктор Габер, 
Данчо Марковски и други).

Во  овој  шестгодишен  пе риод  не  изостана и соработка на Клубот 
со Министерството за на дворешни работи, со Синдикатот на македонската 
дипломатска слу жба, со универ зи тетите и научните институти, со 
Меморијалниот центар на хо локаустот на Евреите од Ма кедонија, со 
Сојузот на бор ците од НОБ и антифашисти на Македонија...
 Покрај тоа, членовите на Клубот, поведени од своите искуства во 
работењето, иницираа и расправи за функцијата на почесните конзули 
во односите со странскиот фактор, за проблемите во дејствувањето на 

Од конференцијата за депортацијата 
на Евреите од Македонија
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лек торатите и катедрите за маке-
донски јазик, литература и култура 
во странство, а неодминливи беа 
и напорите за одржување серија 
заеднички средби на членовите и 
нивните семејства по повод одделни 
празници, прослави...

Од првиот момент на своето 
активирање Клубот инсистира на 
следење на стратегиските интереси 
на Република Македонија за нејзино 
интегрирање во евроатлантските 
струк тури, неизоставувајќи го пер-
манентното внимание за суштинско 

Промоција на книга на Стево Пендаровски 
(27.12.2012 год.)

етаблирање на дипломатијата во 
системот на државната управа и 

одбрана на интересите на професионалните дипломати.
Во значаен дел од своите активности Клубот ја анимираше јавноста 

и дипломатскиот кор во Република Македонија за местото и улогата на 
дипломатијата како компонента на државната администрација, за нејзиниот 
придонес во реализацијата на надворешната политика и за уредувањето на 
односите меѓу државите.

Со упорно и доследно спроведување на оваа тенденција Клубот 
ја задржа својата активност во рамките на професионалниот интерес за 
дипломатијата и меѓународните односи и меѓународното право. Клубот 
успеа да се огради од дневно- политичкиот третман на секој настан и секое 
преземање во реализацијата на надворешната политика на Република Маке-
донија. По ниту една своја активност членовите на Клубот не усвојуваа 
специјални заклу чоци за дневно-политички те ми, не издаваа соопштенија 

за нив, не влегуваа во дебати 
во медиумите, а мислењата кои 
секој еден член ги истакнуваше 
во дебатите во Клубот или во 
јавноста беа стриктно лични.

Но објективно, заради 
не  мање постојана локација, 
со бирно место за средби и 
за дебати, опсегот  за делување 
и позначајно експонирање на 
Клубот во јавноста во голе-
ма мерка беше стеснет. Ра-Разговор со италијанскиот амбасадор 

Ернесто Белели (25.11.2015)
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ководството на МНР фор мал но ја правдаше својата неподготвеност за 
соработка и искористување на активностите на Клубот за натамошна 
афирмација на Република Македонија и за унапредување на нејзината 
меѓународна положба со образложение дека нема можности за вградување на 
Клубот во постојната систематизација на МНР. Излегувањето во пресрет 
за отстапување простор во МНР за одредени активности на Клубот беше 
единствената соработка на МНР со Клубот.

„Дипломатија е умеење  да направиш и кажеш 
најнепријатни работи на најубав начин“ - Исак Голдберг

Треба да се нагласи дека при изведувањето одделни активности на 
Клубот (барање на локација, организирање средби со амбасадори, потоа на 
семинари и конференции...), беше видливо дека од одделни претставници 
на МНР се правеа обиди и притисоци активностите на Клубот да добијат 
поинакви конотации од професионалните/дипломатските, зацртани во 
Статутот и Програмата на Клубот. Со таков белег беше и декуражирањето 
на дипломатите, особено на слушателите на Дипломатската академија на 
МНР, да земаат учество во активностите на Клубот, дури и кога тие се 
организираа во просториите на МНР.
 Сепак, во досегашниот пе-
риод членовите на Клубот  со  сво-
јата  активност  докажаа  дека на  др-
жавата,  на  македонската  дип ло ма-
тија ѝ се неопходни овие форми на 
слободна, професионална, стручна 
и вонинституционална обработка на 
теми од меѓународните односи и ди-
пломатијата. Клубот и во иднина 
со својата Програма на активности 

Разговор со амбасадорот на ЕУ Ерван Фуереќе се стреми кон привлекување 
мла ди дипломати, зголемување 
на член ството и за перманентно вклучување на странските дипломати во 
ак тив ностите на Клубот. Ќе аплицира за проекти од областа на дипло-
матијата и меѓународните односи и ќе соработува со научните институции и 
професионалните здруженија и експерти во третманот на теми од заеднички 
интерес. За подигање на квалитетот на дејноста останува потребата за 
натамошно зајакнување на структурата и логистиката на Клубот, како и 
изнаоѓање постојано седиште, создавање Секретаријат, квалитетна архива, 
сопствена библиотека, документационен фонд, како и  стабилни извори на 
финансирање.
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УТРИНСКИ ВЕСНИК, 10.05.2010 година

„Формиран Дипломатски клуб“
 Македонските дипло-
ма  ти вчера го промовираа Ди-
пломатскиот    клуб    во кој  ќе  
членуваат  сегашни,  пора-
неш ни, но и пензионирани ди -
пло мати, како и странски  ди-
пломати  што  се  на  служба во 
Македонија... Клубот е зами-
слен како место за дружење 
на дипломатите, за размена на 

информации, за одржување конференции   и   одржување   средби   на кои 
ќе се расправа за прашањата што ја засегнуваат македонската надворешна 
политика... тој ќе се финансира од проекти.

                            (Т.Г.)

Почитувани,

Добредојдовте во Дипломатскиот клуб во Скопје!

Да, во Скопје, во главниот град на Република Македонија, град кој веќе втора 
деценија е домаќин на десетици дипломатски мисии на странски држави. Во 
Скопје, град кој има долга дипломатско - конзуларна традиција од времето 
кога  и  Македонија  беше  во  составот  на  Отоманската  Империја,  кога  во 
него беа отворени и дејствуваа конзулатите на Франција, Италија, Србија, 
Бугарија ...  Денес, со задоволство можеме да констатираме дека во Република 
Македонија  и  во  нашето  Скопје  се  акредитирани  70  шефови  на  амбасади, од 
кои 25 се резидентни, 27 претставници на меѓународни организации и 13 почесни 
конзули (во Битола 10 и во Штип 1 почесен конзул). Воедно, во Скопје седиште 
имаат и неколку регионални организации (МАРРИ, Регионалната канцеларија 
на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа...).

.......
Сите сте добредојдени на овој сајт, но и на активностите на Клубот, независно 
дали сте активни членови или имате интерес за некоја од темите кои ние ги 
третираме или активностите кои ги организираме. Затоа, информирајте се 
за активностите на Клубот и согласно Вашите интереси земете учество...

Најавата за  веб сајтот на Дипломатскиот клуб - Скопје
www. diplomatskiklub.org.mk
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Пишува: Професор д-р Денко МАЛЕСКИ, 
прв министер за надворешни работи на РМ

ЗА   НАЦИОНАЛИЗМОТ,   ИДЕНТИТЕТОТ    И    НАДВОРЕШНАТА 
ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Еве ја накусо нашата ситуација. 
Дваесет и две години по независноста 
не ги остваривме стратегиските цели 
на нашата држава, формулирани во 
нејзината надворешна политика во 1991 
година – членство во НАТО и во ЕУ. 
Главна причина? Блокадата на Грција, а во 
поново време и Бугарија, држави-членки 

на овие сојузи, кои се формирани да ги бранат интересите на сојузот, а 
не интересите на кандидатите. Значи, како мала држава која нема моќ да 
влијае врз поведението на нашите соседи, а камоли врз другите држави 
во светот,  мора да видиме што е тоа во нашето поведение што ги иритира 
не само соседите, туку и нашите пријатели во светот. Одговорот е јасен – 
тоа, пред сè, е нашиот национализам, истото она што нас не` иритира во 
нивното поведение.
 Знам дека мнозина дома долго порекнуваа дека воопшто постои 
македонски национализам, но верувам оти денес ќе се согласиме дека 
онаму каде што има нација, има и национализам. Го имаше во минатото 
кога беше забрануван, го има особено денес во услови на демократија. 
Всушност, изминативе две декади, живеејќи како слободни луѓе,  учиме да 
го препознаваме не само туѓиот, туку и сопствениот национализам.  Учиме, 
се надевам, и дека во денешна Европа, национализмот не е исплатлив 
како државна политика, затоа што неговата исклучивост и авторитарност 
предизвикува  конфликти со други политички опции дома и конфликти со 
други држави надвор.
 Една од практичните лекции на изминативе две декади е дека 
животот во слобода за сите, животот во демократија, има своја цена. 
Цената е слободното артикулирање на сите политички идеи, вклучувајќи 
ги и оние кои лично не ни се допаѓаат. Зашто, токму демократијата, која на 
национализмот му дава право да се изрази себеси, ми го гарантира и моето 
право да се изразам себеси. Имено, да кажам дека нашиот национализам 
е плод на имагинација дека некогаш постоела држава Македонија во 
современа смисла на зборот, имагинација дека била наша етничка територија, 
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која нашите непријатели ја распарчале на почетокот од дваесеттиот век... 
Всушност, ни се допаѓало тоа или не, концептот е идентичен со оние на 
другите балкански национализми - со грчката Мегали идеја, со идејата 
за  Сан-Стефанска Бугарија, со  идејата за Велика Србија или со онаа за  
Илирида, сите производ на соодветниот национален романтизам, кој по 
дефиниција е незаинтересиран за  реалноста. 

Реалноста вели дека обидот да се заменат сегашните 
„политички” граници со оние „историските”води во војна, за 
што речито зборуваат двете светски војни, мноштво војни во 
Азија и Африка, како и војните во поранешна Југославија. 

 А реалноста вели дека таквите држави-конструкции на националните  
умови не постоеле како модерни политичко-територијални единици, а уште 
помалку дека биле исполнети со хомогено, „етничко-чисто”,  население. 
Реалноста, исто така, вели дека обидот да се заменат сегашните „политички” 
граници со оние „историските”  води во војна, за што речито зборуваат 
двете светски војни, мноштво војни во Азија и Африка, како и војните во 
поранешна Југославија. 
 Како се појави нашиот современ национализам? Ќе споделам со 
вас едно интересно искуство од најновата историја на грчко-македонските 
односи. Во првите години од независноста Грција беше во грозничава 
потрага по непријател од нашата страна на границата. Со идеите кои ги 
застапувавме претседателот Глигоров и јас, тие немаа случај за кавга, зашто 
за кавга треба двајца. Си спомнувам дека нивниот генерален конзул во 
Скопје ми ги потврди сомнежите дека неговата држава сака да испровоцира  
конфликт меѓу двата национализми, кога на моето прашање што е она што 
може да и` приговори на македонската политика, не најде друг аргумент 
освен да констатира дека има и други луѓе со поинакви идеи во Република 
Македонија. Тие други кои ги чекаше грчката држава беа политичките 
претставници на македонскиот национализам, ривалот на грчкиот. Чекаа 
на површината на македонската политика  одново да се појави  идејата за 
Обединета Македонија, ставена под контрола од претходниот комунистички 
режим, за тоа да биде доказот за нашиот иредентизам. Чекаа, провоцираа 
и дочекаа. Така, македонскиот национализам, таа моќна алатка за етничка 
мобилизација и национална кохезија, и не помалку важно, за победа на 
избори, се институционализира во услови на демократија.
  Се институционализира, така да речам, засекогаш. Имено, додека 
има демократија, секогаш ќе има националисти, секогаш ќе има либерали, 
секогаш ќе има социјалисти, фашисти и сето останато. Нашата недемократска 
политичка традиција не ни дава лесно да се прилагодиме на новите факти 
на животот. Мислам дека една од причините за жестокиот анимозитет во 
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домашната политика се должи и на фактот дека партиите во Македонија сè 
уште не ја апсолвирале лекцијата дека, во услови на демократија, другата 
поли тичка опција е тука, така да се изразам, „засекогаш”.  Но, ако е така, 
ако сите политички опции имаат право на постоење тогаш демократијата, 
на нешто подолг рок, има задача да нè научи, прво да престанеме да се те-
паме, потоа да почнеме да се трпиме, па да се толерираме и на крајот да 
се почитуваме. За ова последново, како што стојат во моментов рабо тите, 
особено по настаните во парламентот, ќе треба поприлично да приче-
каме. Размислувам: кога, во иднина, политичките опции, ослободени од 
сопствениот екстремизам, навистина взаемно ќе се почитуваат, нè чека 
уште едно изненадување. Имено, дека тој фамозен „македонски синдром на 
самоуништување” или како веќе се викаше таа клетва, не бил ништо друго 
туку отсуство на една „демократска состојба на умот” меѓу нас Македонците.
 Сега имаме сопствена држава, интересите на другите држави не се 
кршат директно врз грбот и главите на нашите луѓе разлеани по рабовите 
на посилните балкански земји, па ги нема историските причини за таквите 
крвнички непријателства. Освен, се разбира,  оние кои се производ на  
алчната човекова природа да контролира сè што може да се контролира. Но 
и за тоа има демократски лек.  

Денес, во услови на повеќепартиски демократски натпревар, 
улогата на претседателот, премиерот или министерот 
за надворешни работи е да ги помируваат политичките 
разногласија дома, со цел државата да зборува со еден глас 
во меѓународните односи. Тоа е ѓаволски тешка работа и во 
најнапредните демократии.

 Денес, плуралната демократија на политичарите им поставува  тешка 
задача: низ  еден  спор, конфликтен и комплициран процес на  прилагодување 
на интересите на различни политички опции да произведеме политика, која 
најдобро ќе го брани државниот интерес. Зашто, во услови на демократија, 
државен интерес е она што, низ еден демократски процес, политичките 
партии ќе го формулираат како државен интерес. Значи, обидот да се владее 
авторитарно во услови на демократија, на подолг рок, е осуден на неуспех, 
понекогаш и со лични последици по автократите. Минати и неповратни се 
времињата од еднопартискиот систем и оние од почетокот на деведесеттите, 
кога неконсолидираната демократија овозможуваше формулирање и 
спроведување на надворешна политика по замислата на претседателот и 
министерот за надворешни работи. Денес, во услови на повеќепартиски 
демократски натпревар, улогата на претседателот, премиерот или министерот 
за надворешни работи е да ги помируваат политичките разногласија дома, 
со цел државата да зборува со еден глас во меѓународните односи. Тоа е 
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ѓаволски тешка работа и во најнапредните демократии. 
Значи ли тоа дека успешниот демократски процес е лек и за 

национализмот? Да. Зашто, кога би го оспособиле демократскиот систем 
на Македонија успешно да функционира, кога би имале цивилизиран 
дијалог на патриоти од двете страни на расправата, финалниот производ, 
да речеме – надворешната политика, ќе ги зема предвид сите интереси, 
аргументи и политички позиции и нема да биде идентичен со ниту една 
партиска замисла. Така, на пример, во програмата на некоја партија може 
да биде запишано дека Македонија е до Индија, како што во програмата 
на индиската националистичка Џаната партија е запишано дека безмалку 
цела Азија е всушност „историска”  Индија, но државните политики на 
Македонија и на Индија ќе бидат нешто друго. Затоа што само со таквото 
поведение можеме да произведеме за својата држава она што секој од нас 
како човечко суштество го посакува – безбедност и благосостојба. Со 
денешен политички речник кажано  – НАТО и ЕУ.
 Да повторам уште еднаш: сè додека немаме цивилизиран дијалог 
меѓу партиите во Македонија, нема да имаме решение за крупниот проблем 
со кој се соочуваме - проблемот за името со Грција. Оптимизмот дека ние 
треба само цврсто да се држиме до нашето уставно име, а дека некаков 
надворешен посредник ќе ни донесе прифатлив предлог, надворешна 
политика која се практикуваше од 1993 наваму, е оптимизам од балкански 
тип - оној кој нема основа во реалноста, туку во самиот себе. Прашањето 
бара наш ангажман затоа што во позадината е многу сериозен идентитетски 
спор – со Грција околу древното минато, а со Бугарија околу поновата 
историја. И сега гледајте го слепилото на национализмот. Иако самиот 
спор во кој учествуваат три страни, е најдобра илустрација дека нема 
една вистина за Македонија, сите балкански национализми, одбивајќи да 
видат што е пред нивниот нос, го тврдат токму спротивното - дека постои 
само нивната вистина за Македонија. Притоа едните не туркаат од себе, а 
другите не влечат кон себе. Но, првите би сториле сè вторите да не успеат 
во намерата.  Минатата недела на тркалезна маса во Скопје, посочувајќи 
на несогласувања меѓу Македонија и Бугарија околу „историјата и 
идентитетот”, бугарскиот амбасадор побара од нас да се посветиме на „она 
што не обединува”. Грците, пак, како што знаеме, од нас го бараат токму 
спротивното – да се посветиме на она што не раздвојува. Можеби, со умна 
политика ќе успееме, прво заедно со соседите да ја прославиме нашата 
посебност, а потоа да го прославиме она што ни е заедничко.

Сè додека немаме цивилизиран дијалог меѓу партиите во 
Македонија, нема да имаме решение за крупниот проблем со кој 
се соочуваме - проблемот за името со Грција.
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 Визави домашната јавност, нашата политика е исправена пред 
најтешката задача, несразмерно потешка од онаа на соседите, иако и задачата 
на политичарите од Грција и од Бугарија, не е лесна. Доминантното чувство 
меѓу нас Македонците е дека грчкото поведение во минатото личи на обид 
да се уништи нашето постоење („тие ни ја зедоа земјата”), додека денес  
личи на обид, како што рекол Емануел Кант „да се уништи нашето постоење 
како морална личност” („сега сакаат да ни го земат името”). Зашто, факт е, 
да продолжам со цитатот на Кант, дека една држава е „општество на луѓе 
на кое никој нема право да му командува или да располага со него освен 
самата држава... Една држава е дрво со сопствени корења”. 
 Како тогаш до решение? Еден од идеолозите на грчката политика кон 
Македонија, алудирајќи на нашиот национализам, вели дека не името, туку 
идеологијата која се крие зад него е вистинската опасност за неговата држава. 
Се разбира, мисли за идеологијата за Обединета Македонија, за поделената 
татковина и т.н.  Тогаш, можеме ли да го дадеме нашиот национализам во 
замена за името? Одговорот е: не можеме. Веќе рековме дека каде што има 
нација, има и национализам, а во услови на демократија луѓето имаат право 
слободно да ги изразуваат своите политички погледи. Значи, национализмот 
е  легитимна политичка опција во една демократија. Она што порано или, 
кај нас очигледно подоцна, ќе се сфати дека национализмот не се исплатува 
како државна политика. Таа свест би требало да доведе до промени во 
ставовите на водството на националистичките партии, кои можат да станат 
поумерени. Зашто луѓето, сепак, учат од грешките во минатото и ги менуваат 
или барем ги ублажуваат своите политички погледи. Примерот на Србија 
кон Косово покажа дека, не народот, туку водствата на националистичките 
партии мора да ѝ свртат грб на сопствената радикална  националистичка 
варијанта и да го поведат во друга политичка насока. 
 Обвинувањето за попустливост насочено кон луѓе со поумерени  
политички погледи не е на место: во еден хипотетичен свет на либерални 
луѓе од двете страни на границата, тие, од грчката страна, би се срамеле 
да изнудуваат од нас промена на името, а ние, од македонската страна, 
не би се срамеле да кажеме дека, како и јазикот, нашиот базичен 
идентитет е словенски. Значи, не ставовите на либералните луѓе, туку 
националистичките политички опции со своите непомирливи ставови, во 
Грција и во Македонија, упатуваат на нужноста од компромис. Компромис 
кој ќе помине во парламентите на двете држави и, така, на голема врата ќе 
го отвори процесот на помирување помеѓу грчкиот и македонскиот народ.
 Националистите, пишува Орвел, имаат „навика да претпоставуваат 
дека човечките суштества може да бидат класифицирани како инсекти”. 
Јас лично, ја немам таа навика, но нашите конфликтни национализми ни го 
налагаат токму тоа – да се класифицираме себеси во идентитетска смисла. 
Исправени пред оваа задача, ние можеме и натаму да тврдиме дека сè што 
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се случувало на земјата и што останало под земјата македонска е дел од 
нашата историја, но мора да внимаваме каде во историјата ги поставуваме 
темелите на нашиот национален идентитет. Имено, да не градиме таму 
каде што знаеме дека ќе не рушат. Мислам дека, во овој триаголник на 
„љубов и омраза”, кога ние, всушност, бараме да ја споделуваме историјата 
со Грција, а Бугарија бара од нас да ја споделуваме историјата со неа, мора, 
како прво, да најдеме сопствена сигурна историска почва. Мојот личен став 
е дека, сопствена, сигурна историска почва на нашата нација и идентитет е 
онаа која е најблиску до објективната историска вистина: од преродбениците 
од 19 век, времето на последната европска провинција на Отоманското 
царство - Македонија, преку Мисирков, па до АСНОМ...  Јас излезот го 
гледам во обединување на политичките сили околу оваа интерпретација на 
нашата национална историја како државна политика, оставајќи го останатото 
во нашите приказни, во нашата митологија или во програмите на разни 
здруженија и партии. Мислам дека така ќе излеземе од овој триаголник 
кој ја попречува  натамошната афирмација на нашата нација, како членка 
на два моќни сојузи -  НАТО и ЕУ. Зашто, како што гледаме, регионалните 
орбити на интереси не се целосно поништени само затоа што соседите се 
во евроатлантската политичка орбита. Разумот, пак, ни кажува дека наша 
задача е да се оттргнеме од балканската орбита создадена од партнерството и 
ривалитетот меѓу Грција и Бугарија и да влеземе во евроатлантската орбита. 
 Овие исклучително емоционални прашања, името, нацијата, јазикот, 
не може да се решат со мајоризација, ниту пак треба да се користат за 
взаемно рушење на партиите во Македонија. Зашто, ако партијата која ќе 
се најде надгласана ја киднапира темата и ја изнесе на улица, ќе предизвика 
сериозни последици по стабилноста на државата. Најмногу зависи од 
спремноста на политичарите да поведат во нова насока. Но, за тоа ни е 
потребна дебата во услови на стабилност. Лошо ќе биде ако решенијата 
бидат изнудени од некаква внатрешна или меѓународна криза. За владата 
да ја донесе оваа непопуларна одлука, мора да биде постигнат консензус 
меѓу сите позначајни играчи на македонската политика околу природата на 
компромисот. 
 Дијалогот и демократијата се синоними. Дијалогот за градење 
внатрешен консензус  околу новата надворешна политика може да биде и 
почеток на градење на нашиот нов национализам кој обврзува да ја сакаме 
Македонија, таква каква што е, мултиетичка, а не каква што национализмите 
сонуваат да биде, етнички чиста. Каква врска има ова со надворешната 
политика? Најдиректна. Имено, таква домашна политика би била нашата 
најдобра надворешна политика, која би ја имала безрезервната поддршка 
од  САД и од ЕУ. Зашто да не заборавиме во кое време живееме – живееме 
во времето на американецот Барак Хусеин Обама и на германецот Месут 
Озил.
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Пишуваат: Ахил ТУНТЕВ и Драган ЈАЊАТОВ 

МАКЕДОНСКАТА ДИПЛОМАТИЈА 
ОД АСНОМ ДО ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 
 Според еден од обидите да се дефинира 
дипломатијата како поим, „што претставува 
прилично неблагодарна задача“1/, таа претставува 
средство и начин за остварување на надворешната 
политика на државите...усогласени со надворешно-
политичките цели на односната држава, имајќи 
ги предвид конкретните меѓународни услови. Не 
навлегувајќи овде во  натамошната разработка на 
овие и други дефиниции на дипломатијата, сепак 
клучните  зборови кои произлегуваат од нив се 
државата и надворешната политика.
 За овој обид да се определат почетоците на 
македонската дипломатија, веднаш се наметнува 
потребата да се определи фактот од кога може 
да се говори за држава - македонска, како и 
да се елаборираат надворешно-политичките 
определби на таа држава - македонска (во овој 
прилог - до  создавањето на независна и самостојна 
Република Македонија во 1991 година).
 Македонскиот, како еден од балканските 
народи, историски, последен, дури по Втората 
светска војна, ја создаде својата национална држава. 
Според некои мислења2/ практикувањето на државноста на Македонија 
хронолошки може да се подели на две фази: југословенска и фаза на 
самостојност и независност. Држи фактот дека државноста на Македонија 
во периодот од 1944/45 година до 1991 година била лимитирана, повеќе или 
помалку, во зависност од периодот, а поврзано главно со неколкуте уставни 
реформи (1946, 1953, 1963, 1974, 1988, 1991). Како и да е, неминовно мора 
да се посвети особено внимание на  асномските одлуки - првите акти од 

1/ в. Душан Бојчев, Дипломатски речник, Скопје 1998, стр.84, Виктор Габер, Дипломатија и политика, 
Скопје, 2013, стр. 14.
2/ в. „Нова Македонија“ од 10 февруари 2010
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државноправно значење, со кои била создадена современата македонска 
држава. Со нив се конституирани највисоките органи на власта во НРМ: 
АСНОМ, Президиумот на АСНОМ, Народното собрание и Владата.3/
 Меѓутоа, фактите говорат дека  во текот на своето историско 
постоење (деветнаесеттиот и првата половина од дваесеттиот век,  дури 
и пред формирањето на македонската држава), тој (македонскиот народ) 
имал свои автентични надворешно-политички определби во однос на 
актуелните меѓународни услови во регионот па и пошироко, и врз таа 
основа настојувал да биде активен фактор на балканската политичка 
сцена. И покрај тоа  што нему му било ускратувано правото преку свои 
државотворни институции и делегати да го манифестира своето право 
на меѓународен субјект, видни личности по потекло од Македонија, уште 
за време на отоманската окупација, како и по поделбата на Македонија по 
балканските војни, низ разни политички (револуционерни, културни и 
сл.) организации, здруженија, клубови и сл., како и низ одделни прогласи, 
резолуции или со непосредно учество на некои меѓународни собири, 
настојувале да го афирмират правото на Македонците да се ослободат, пред 
сè, од доминацијата на соседните држави и да формираат своја автономна 
држава - како трајна цел на револуционерната борба на македонскиот народ.
 Овој факт документиран и проучуван во македонската политичка 
и културна историја, и покрај тоа што не постоеле реални услови за 
единствен и консеквентен настап на тогашните македонски интелектуалци 
и револуционери, би можел да се означи (само) како  зародиш на  

македонската дипломатска активност. Притоа не 
треба да се заборави и фактот дека бројни личности, 
по потекло од Македонија, имале активно учество 
во активноста на дипломатските служби на одделни 
странски земји, што заслужува посебен осврт.

  Меѓутоа, реално, за почетоците на македонска 
дипломатија, би можело да стане збор дури по 
конституирањето на првата држава на македонскиот 
народ. А услови за тоа се создадени дури по по-
бедата што ја извојува народот од Македонија, 
здру жен со другите југословенски народи во чети-
ригодишната Народно-ослободителна војна во 

3/ формално, на 14 март 1944 година Иницијативниот одбор на АСНОМ упати писмо до НО одбори 
во Македонија во кое ја изнесува одлуката на Второто заседание на АВНОЈ, со која Македонија е 
призната за рамноправна федерална единица. Потоа, ја објаснува постапката за избирање легални и 
нелегални, општински, околиски и окружни НО одбори и делегати за Првото заседание на АСНОМ
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рам ките на aнти хитлеровата 
коа  лиција. Конкретно, тоа се 
сов паѓа со актите на Првото за-
седание на АСНОМ, одржано 
на 2 август 1944 година во ма-
настирот св. Прохор Пчин-
ски,  на кое претставниците на 
македонскиот народ и на дру-
гите националности во Ма ке-

донија ги поставија те ме лите 
на националната неза вис  ност 
на Македонија,  ка ко една од 
рамноправните феде рал  ни единици на повоената Де мократска Федеративна 
Југославија. 
 Народното востание во Македонија од 1941 година и вооружената 
борба за  социјална и национална слобода на македонскиот народ и 
припадниците на другите националности во Македонија, предводена од 
Комунистичката партија, од самиот почеток  се определуваат од нивниот 
антифашистички карактер  и нејзината поврзаност со борбата на Србите, 
Хрватите, Словенците, Црногорците и муслиманите во дотогашната 
југословенска монархија. Од овде би можеле да се извлечат и првичните 
изводи за надворешно-политичките определби на македонскиот народ и 
неговата борба од самите нејзини почетоци:  најширока борбена и политичка 
соработка со „збратимените југословенски народи“ и надворешно-
политичка припадност кон aнтифашистичката коалиција, „нашите големи 
сојузници СССР, Англија и Америка и сите други слободољубиви народи“. 
Тоа е содржано во документите на АСНОМ4/. Во прилог на тоа говори и 
податокот дека во салата во манастирот „Св. Прохор Пчински“ каде се 
одржувало Заседанието, била украсена со македонски знамиња, но и со 
слики на Тито и Гоце Делчев, како и на  Сталин, Черчил, Рузвелт.
 Како друга значајна, (условно наречено) надворешно-политичка 
одредница на македонската борба чиј врв претставува АСНОМ, е нејзината 
поддршка и  поврзаност со антифашистичките сили во соседните балкански 
земји и нивната борба против актуелните монархофашистички власти во 
Бугарија, Албанија, Грција, како за време на нивното владеење (окупаторско 
за македонскиот народ и територијата на Македонија, и непријателско 
кон македонската борба), така и по капитулацијата на Италија, Бугарија...
4/ на пр. в. Реферат на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, поднесен на Првото 
заседание на АСНОМ
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Посебна прикаска претставуваат поддршката што и беше пружена на 
вооружената борба  на демократските сили во Грција - Егејска Македонија, 
односот кон историскиот егзодус на Македонците од Егејска Македонија, 
формирањето на воени единици на отечествено-фронтовска Бугарија на 
територијата на Македонија  и сл. 

„Мудроста на Балканот е да се живее заедно - кој не може 
тоа да го оствари. ќе произведува постојани тензии, 
спорови, конфликти и нестабилност, на општа и на 
сопствена штета“ - Киро Глигоров

 
 Сè до формирањето на органите на власта, на републичко и локално 
ниво (народно-ослободителни одбори), практично, Президиумот на 
АСНОМ ги остваруваше сите функции на власта на новата македонска 
држава, како федерална единка на југословенската федерација. Тоа го 
реализираше преку посебни „поверенства“ (при што, сепак, треба да се 
одбележи дека не постоеше посебно поверенство за односи со странство). 
Значи не постоеше посебен орган задолжен да ги врши работите од 
областа на односите со странство, но, тоа не значи дека Президиумот или  
соодветните партиски тела во Републиката, низ секојдневната работа не 
се сретнувале со проблеми од надворешно-политички, економски и сл. 
карактер, како на пр. прашањата поврзани со македонското национално 
малцинство во соседните земји, македонската емиграција во странство и 
сл. Но, прашањата од тој вид повеќе се третирани на политичко ниво  и 
македонските позиции биле претставувани пред пошироката југословенска 
и светска јавност преку говори или статии на македонски актуелни 
политичари.  Како што може да се забележи овие теми  се вбројуваат меѓу 
трајните надворешно-политички преокупации на Република Македонија и 
во натамошниот период - сè до денес.
 Така, државното и политичко раководство на Македонија беше 
непосредно вклучено во низа надворешно-политички активности, пред сè на 
регионален план. Од особено значење се напорите да се унапредат односите 
и соработката со соседна отечествено-фронтовска Бугарија, а во таа смисла 
и поддршка на процесите на културна автономија на пиринските Македонци 
и сл. На другата страна, раководството, општествено-политичките орга-
ни зации и соодветните републички органи беа непосредно вклучени 
во поддршката на демократските сили во соседна Грција, прифаќање 
на протераните Македонци од нивните вековни огништа во Егејска 
Македонија и сл. Од македонски автори напишани се значајни дела на овие 
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теми кои остануваат трајни сведоштва за ставовите на новата македонска 
република кон македонското национално малцинство во соседните земји 
и македонската емиграција во странство. (Овие прашања заслужуваат 
и имаат значајно место во повоената македонска историографија, сè до 
денес.). Поедини квалификувани кадри од Македонија беа учесници во 
првите акции на воспоставување дипломатски односи со соседните и други 
пријателски држави (учество во првите југословенски мисии во Софија, 
Атина, Букурешт и др.).
 Меѓутоа, она што може да се нарече водење на надворешната 
политика и претставувањето на земјата во меѓународните односи, (на пр. 
според Уставот на ФНРЈ и Уставот на НР Македонија од 1948 година), било 
во исклучива надлежност на сојузните органи (Президиумот и Владата на 
ФНР Југославија). Всушност, народните републики, па според тоа и НР 
Македонија, според чл. 43 од својот Устав донесен на 31 декември 1946, 
„со цел да се оствари  економска и политичка помош и соработка, како 
и заедничка одбрана на националната слобода и независнот, Народна 
Република Македонија ги пренесе на Федеративна Народна Република 
Југославија определени работи содржани во чл. 44 од Уставот на ФНРЈ“. 
Меѓу нив, според точките 9,10 и 11 Президиумот на ФНРЈ  „ги ратифицира 
меѓународните договори“, „поставуе и одзива на предлог на Владата на 
ФНРЈ амбасадори, извонредни пратеници и ополномоштени претставници 
во туѓи  држави“ и „приема акредитивни и одзивни писма на кај него  
акредитирани дипломатски претставници на туѓи држави“5/, со еден 
збор, претставување на сојузната ФНРЈ, а според тоа и на Македонија,  во 
меѓународните односи.

„Дипломатијата е умешност да се извлекува корист 
и од сопствените загуби“ -  Волтер

  Во вакви услови, треба да се одбележи фактот дека сојузните државни 
и политички органи од областа на односите со странство, уште при крајот 
на војната, во активностите спрема одделни странски земји почнуваат 
да вклучуваат и поединци, истакнати кадри од Македонија6/. Некои од 
нив подоцна се именувани за шефови на југословенските дипломатски 
претставништва (амбасадори, генерални конзули, конзули) во странство 
5/ цитирано според оригиналниот текст на Уставот на ФНРЈ и Уставите на народните 
републики, издание на „Службениот лист“ на ФНРЈ од 1948 година.
6/ в.поопширно за ова кај Виктор Габер, За македонската дипломатија, изд. на Магор, 
Скопје, 2002 година, стр 51-57.
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или на одделни одговорни функции во сојузните органи за надворешни 
работи7/. Притоа треба да се нагласи дека  истакнати дипломати по потекло 
од Македонија биле именувани за амбасадори во клучните центри на 
меѓународната политика (ООН, Вашингтон, Москва, Париз и др.). Исто 
така, во целиот период на различни дипломатски функции се ангажирани 
и поголем број кадри од Македонија (според некои извори, околу 10% 
од вкупно вработените во сојузната служба за надворешни работи8/) со 
задачи во земјата или странство. Начинот на нивната „регрутација“ во 
службата одеше по пат на конкурс на ССНР, или со упатување од страна 
на републичките органи (РКМО, РСВР и др.), како што беше, впрочем, 
пракса и со кадрите од другите републики, според постојната пракса на 
функционирање на сојузните органи.
 Што се однесува за меѓународно-правната позиција на Републиката, 
како држава, таа останува непроменета и со Уставот од 1963 година, како и 
при другите уставни промени, во кои и покрај проширувањето на одредени 
надлежности на Републиката и нејзините органи, сепак односите со 
странство и водењето на надворешната политика остануваат во исклучива 
надлежност на Федерацијата9/. Дури со уставните промени од 1974 година во 

основа се втемелени нови, поинакви, 
демократски уставни начела според 
кои СР Македонија (како  впрочем и 
другите социјалистички републики) 
остварувањето на своите права 
и должности ги обезбедува по 
пат на соработка со органите на 
Федерацијата и другите републики и 
автономни покраини.. 
 Така, мошне децидно, според 

7/ детален преглед на кадри од Македонија иманувани за амбасдадори на СФРЈ во периодот 
од создавањето на новата југословенска федерација до осамостојувањето на Република 
Македонија, односно до одлуката на експертската влада на РМ од 21 јануари 1992 година 
за отповикување на кадрите од Македонија од сојузните органи - даден во посебен Прилог 
на Летописот.
8/ податок што го изнесува Александар Димитров , поранешен потсекретар на Републичкиот 
секретаријат  за односи со странство во интервју објавено на  5 август 2011 година. 
9/ в. Уставот на СФРЈ од 1963 година, чл. 108 во кој меѓу другото се вели дека со него 
се утврдуваат и некои права и должности на федерацијата кои не се во надлежност 
на соијалистичките републики, а меѓу нив покрај остварувањето и обезбедувањето на 
сувереноста, територијалната целокупност, безбедноста и одбраната на земјата спаѓаат и 
меѓународниуте односи на Југославија - в. чл.113
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Член 316 од овој Устав10/ Социјалис тичка Република Македонија учес твува 
рамноправно со другите соци  ја ли стички републики и со социјалистичките 
автономни покраини во утврдувањето и спроведувањето на надворешната 
политика на Соци јалистичка Федеративна Република Југославија и на 
нејзините односи со други држави и со меѓународни органи и организации. 
Социјалистичка Република Македонија остварува соработка со органи и 
организации на други држави и со меѓународни органи и организации, во 
рамките на утврдената надворешна политика и меѓународните договори 
на Југославија. Социјалистичка Република Македонија посебно се грижи 
за развивањето на политички, економски, културни и други односи со 
соседните како и со други држави и меѓународни органи и организации 
што се од значење за Републиката или за правата и интересите на нејзините 
работни луѓе и граѓани, македонскиот народ и народностите, организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници. 
Општините11/, организациите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници остваруваат соработка со соодветни странски и 
меѓународни органи и организации и со административните единици на 
странски држави12/, во рамките на утврдената надворешна политика и 
меѓународните договори на Југославија и политиката на Републиката за 
оваа соработка. Социјалистичка Република Македонија ја усогласува и 
насочува соработката на општините, организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници со соодветни странски и 
меѓународни органи и организации и со административните единици на 
странски држави.
 При оваа пригода би требало да се спомне и генезата на развиток на 
еден посебен орган на Владата на СР Македонија изникнат од потребата од 
систематско следење и документација на одредени области од надворешно-
политички карактер од посебен интерес за Републиката, како што се 
односите со соседните земји, положбата на македонското национално 
малцинство во нив, македонската емиграција и сл.13/ 
10/ цит.според „Службен весник на СРМ“ од 25 февруари 1974 година
11/ повеќе општини и градови од Републиката „се збратимија“ со повеќе градови и општини 
од разни земји, што е особено карактеристично за градот Скопје кој се збратими со голем 
број градови, особено по земјотресот од 1963 година
12/ СР Македонија на пр. воспостави непосредна соработка  со Аризона - САД, Северна 
Рајна Вестфалија-СР Германија, Узбекистан-СССР и др. На приложената фотографија се 
гледа претседаталот на Извршниот совет на СРМ Благој Попов, кој на чело на делегација 
на македонската Влада направи официјална посета на Австралија во 1978 година
13/ в. подетелно Ахил Тунтев, Република Македонија - Прва декада 1990-1999 година, 
Скопје 2005, прилог на стр. 405 - Кратка хроника на поранешниот Републички секретаријат 
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 Имено, уште во 1958 година при Кабинетот на Претседателот на 
Владата на НР Македонија Лазар Колишевски, за оваа цел е формирана 
работна група што ја сочинуваа Ванчо Апостолски, Иван Тошевски, Васко 
Христовски и  Ванѓа Чашуле, а две години подоцна е формирано Биро за 
документација во кое се ангажирани и други поединци. 
 На 29 април 1969 година  е воспоставен нов орган во состав на 
тогашниот Извршен совет на СРМ под назив Биро за односи со странство 
кој претставува прва републичка институција во чија надлежност се 
прашањата од надворешната политика и е претходник на Републичкиот 
секретаријат за oдноси со странство.14/

 Според други податоци, овој орган 
функционирал и пред тоа како Уред за 
документација на Владата чиј директор беше 
Димитар Колемишевски - Тени. Под негово 
раководство во 1971 година оваа служба е 
проширена и трансформирана во Секретаријат 
за односи со странство на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија15/. Во натамошниот 
период Секретаријатот го раководеа Благој 
Михов, а од март 1975 година Томислав Симоски. 
Во овој период Службата се прошири и почна 
да ги остварува своите нови уставни и законски 
надлежности при што во 1978 година, со новиот 
Закон за органите на републичката управа16/ е 

формиран Републички секретаријат за меѓународни односи, како нов орган 
на извршната власт. Со него, сè до пензионирањето (1986 год.) раководеше 
Томислав Симоски (заменик републички секретар беше Ахил Тунтев). 
До 1988 година овој орган претрпи неколку преименувања: Републички 
комитет за меѓународни односи17/, за согласно промените во државната 

за односи со странство (1958-1990 година), како и Виктор Габер, За македонската 
дипломатија, Скопје, 2002.  
Организирањето на  македонската дипломатско-конзуларна служба, со попрецизни  
податоци, го обработува Данчо Марковски, коишто ќе бидат користени во продолжение на   
текстот.
14/ в. Марковски, Данчо „Современи дипломатски методи и нивната примена во македон-
ската дипломатска служба“- докторски труд 2015.
15/ в. Сл. весник на СРМ бр.40 од 20.12.1971 година.
16/ в. Сл. весник на СРМ бр.15 од 18.04.1978 година.
17/ в. Сл. весник на СРМ бр.13 од 25.03.1982 година.
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администрација - републички секретаријат за односи со странство18. 
Кон овој републички орган се припои и дотогашниот самостоен орган -  
Републичкиот секретаријат за економски односи со странство, што дотогаш 
го раководеше Републичкиот секретар Срѓан Керим. Со ова се проширени 
надлежностите на РСМО и во економската област. Во натамошниот период, 
сè до промените во 1990 година, со Републичкиот секретаријат за односи 
со странство раководеа Милчо Балевски, до 1989 година, како и  Борис 
Рикаловски. Меѓувреме, во периодите кога се менуваа раководителите на 
органот, со РСМО, сè до осамостојувањето на Република Македонија и, 
прецизно, од 20 март 1991 година кога е формирано Министерството за 
односи со странство на Република Македонија со кое раководеше Денко 
Малески, овој орган го раководеше Александар Димитров, во функција 
потсекретар на  Секретаријатот.
 Би требало да се напомене дека во 1979 година, како самостојна 
единица, но во непосредна врска со РСМО е формиран Уредот за 
документација на Извршниот совет. За директор на Уредот  е поставен Иван 
Тошевски, а  од 1985 со Уредот раководеше Ванчо Андонов. Во тој период 
е издаден двотомниот  зборник „Документи за борбата на македонскиот 
народ за самостојност и за национална држава“, како значаен извор на 
сведоштва за македонската историја воопшто и посебно за историјата на 
македонската дипломатија19/. Подоцна Уредот 
повторно стана составна единиица на РСМО.
 Во целиот период од формирањето на 
Уредот па сè до 1990/91 година во оваа служба 
работеа поголем број лица кои се посветија 
на професионална дипломатска дејност. Тоа 
дотолку повеќе што овој републички орган 
непосредно соработуваше со Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи, a дел од 
неговите кадри беа упатувани и  ангажирани во 
службата за надворешни работи на СФРЈ20/.
 Во овој период во Републиката 
функционираа и други органи и тела од областа 
на односите со странство. Така  Републичката 
комисија за културни врски со странство, чии 
18/ в. Сл. весник на СРМ бр.20 од 13.06.1988 година.
19/ в. Сл. весник на СРМ бр.15 од 18.04.1978 година
20/ в. преглед  на дипломатски кадри  вработени во Републичкиот секретаријат за односи 
со странство на СРМ во посебен прилог на Летописот.
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претседатели беа познати културни работници како Владо Малески, Ацо 
Шопов, Матеја Матески, Цветан Грозданов, Луан Старова, Миле Б’нде и 
др. организираа успешни презентации на македонската култура во повеќе 
европски земји, како и традиционално одбележување на Кириловите денови 
во Рим; потоа Републичкиот завод за научно-техничка соработка еден од 
директорите беше инж. Филип Николовски, Матицата на иселениците 
на Македонија што ја имаат раководено Томе Буклевски - Маќули, Гојко 
Секуловски, Трајан Бафтировски итн.
 Не постои дилема околу надворешно-политичките преокупации на 
државното и политичко раководство на СР Македонија кое се раководеше 
од премисите на надворешната политика на СФР Југославија, утврдена 
со највисоките акти на државата и со принципите на меѓународното 
право. Почитувајќи ги начелата на Повелбата на Обединетите нации, 
земјата активно учествуваше во исполнување на своите меѓународни 
обврски. Минувајќи и самата низ историските етапи на тнр. „демократски 
социјалистички“ односи во меѓународната соработка, релативно набргу по 
крајот на војната, Југославија го зацрта својот автентичен вонблоковски 
меѓународен статус. Се залагаше за отфрлање на употребата на сила 
или застрашувањето со сила во меѓународните односи, за разоружување 
и прекин на нуклеарната трка меѓу големите сили и постојни блокови. 
Исто така, на  југословенската надворешна политика ѝ беше својствено 
залагањето за правото на секој народ слободно да го определува и 
изградува своето општествено и политичко уредување, се прокламираше 
правото на секој народ за самооопределување и национална независност, 
при што во меѓународните организации југословенската дипломатија (со 
активен прилог на ставовите утврдени на ниво на Републиката21/) покажа 
посебна грижа за утврдувањето на меѓународните норми за почитување на 
човековите права и слободи и правата на припадниците на националните 
малцинства - што впрочем беше и еден од нагласените национални интереси 
на Република Македонија. 
 Како резултат на таквата своја политика, СФРЈ под водството на 
претседателот Ј.Б. Тито стана лидер на  политиката на неврзување, со 
постојано залагање, во својата мултилатерална и билатерална меѓународна 
активност, за развој на неразвиените земји и намалување на јазот меѓу 
богатите и сиромашните во светот. Мирољубивата коегзистенција и 

21/ в. на пр. Меморандум за македонското национално малцинство, (подготвен во Скопје), што го 
поднесе делегацијата на СФРЈ на Вториот состанок на Конференцијата за човековата димензија на 
КЕБС - Копенхаген, јуни 1990 година, објавен  во  книгата „Македонски современи политички теми“ 
од Драгољуб Ставрев, стр.223,  Скопје, 1995 година.
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активната соработка  на рамноправните држави и народи, без разлика 
на нивното општествено уредување, претставуваше окосница на сите 
меѓународни активности, како на сојузно така и на републичко ниво, 
што високо го подигна меѓународниот углед на земјата. Тоа водеше и кон 
консеквентни добрососедски односи, како неопходен услов за обезбедување 
на мир, општествен напредок и соработка во регионот и пошироко. СР 
Македонија како активен учесник во формулирањето на ваквата политика 
континуирано се залагаше за сестрана политичка, економска, научна и 
културна соработка со сите држави и народи од заемен интерес.

 Средба и разговор со француската амбасадорка Лоранс Оер, Скопје, МНР, 13.6.2013 година

Средба и разговор со украинскиот амбасадор во Скопје, одржани на 18.4.2016 година
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Пишува: Салим Кадри ЌЕРИМИ  
                     
                                   
ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ  ОДНОСИ  
СО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ОТВОРАЊЕ ДКП 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ТИРАНА1   

 Донесувањето на актите за создавање 
самостојна и суверена држава и започнатиот 
процес на нејзиното меѓународно признавање, 
на самиот почеток на 90-те години на 20-от век, 
ја наметна потребата од отворање на ДКП на 
Република Македонија во државите што веќе ја 
признаа или беа на пат да го сторат тоа. Во врска 
со тоа се наметнуваше и прашањето за отворање 
вакво претставништво и во Република Албанија. 
Во Aмбасадата на СФР Југославија во Тирана 
во тоа време беа ангажирани двајца македонски 
претставници: Виктор Габер, прв политички 
советник и вршител на работите и административниот работник Николчо 
Николовски. По давањето согласност за прифаќање на Одлуката на Владата 
на Република Македонија за отповикување на македонските дипломатско-
конзуларни кадри од Сојузниот секретаријат за надворешни работи (ССНР), 
веднаш уследи одлуката за “замрзнување на работното место“ на В. Габер, 
со рок за враќање во земјата и раскинување на договорниот работен однос 
до 31 јануари 1992 година.

На 6 февруари 1992 година, В. Габер го информира министерот за 
односи со странство Денко Малески за активностите околу отворањето 
на дипломатско претставништво на Република Македонија во Република 
Албанија, сè до воспоставувањето целосни дипломатски односи меѓу двете 
држави, кога претставништвото би се трансформирало во амбасада. На 15 
февруари 1992 година, министерот Малески  испрати писмо до тогашниот 
МНР на Албанија Илир Бочка (Ilir Boçka) во кое, покрај изразувањето на 
интересот за натамошно проширување на односите и соработката меѓу 
двете земји, истовремено соопштуваше дека од тој момент натамошното 
претставување на Република Македонија од страна на југословенските 
федерални власти во Албанија е невозможно, упатувајќи барање за отворање 
дипломатско претставништво во Тирана што е можно поскоро. Во врска со 
тоа во писмото министерот Д. Малески истовремено ја најави потребата 
од доаѓање во Тирана на експертска група од Македонија за разговори и 

1 извод од необјавената книга на Салим Ќерими “Дипломатски дневник”
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договарање на деталите околу ова прашање.
По налог на тогашното највисоко раководство на Република 

Македонија и во договор со албанските власти, В. Габер ја напушти 
југословенската дипломатска служба, беше назначен за шеф на првото 
дипломатско претставништво на Република Македонија во странство,  и 
истото го отвори на 1 март 1992 година во неговиот стан на Булеварот 
“Скендербеу“ (“Skenderbeu”) во центарот на Тирана. Заедно со него во 
Претставништвото работно беа ангажирани уште Н. Николовски како 
административно-конзуларен референт и Никола Беровски од Тирана, кој 
извесен период договорно беше ангажиран како преведувач. Во јуни 1992 
година Претставништвото започна со вршење и на конзуларни услуги. 
Претходно В. Габер, уште како вршител на работите на Амбасадата на 
СФРЈ во Тирана, организира посета на Република Албанија на премиерот 
Н. Кљусев и на одделни министри на Владата на Република Македонија, 
произлезена од изборите во 1990 година.

На 3 август 1993 година шефот на Претставништвото В. Габер 
на средбата со МНР Алфред Сереќи (Allfred Serreqi) информирал за 
привршувањето на неговата мисија во Тирана и за негово скорешно враќање 
во земјата. По неговото враќање во земјата и сè до назначувањето на Никола 
Тодорчевски, помошник министер за односи со странство, за нов шеф на 
Претставништвото, за времени вршители на оваа функција во Тирана од 
МНР беа упатени колегите Миомир Ристовски,  Константин Дораковски и 
Лилјана Наумова - Марчетиќ. 

На 20 октомври 1993 година во Република Албанија беше упатен Н. 
Тодорчевски. Два дена по неговото пристигнување во Тирана, на средбата 
со МНР А. Сереќи, го предал писмото со кое се информира за неговото 
назначување за шеф на Претставништвото на Република Македонија во 
Тирана. Неколку месеци потоа, односно на 1 декември истата година, во 
Претставништвото почнав и јас со работа во својство на советник. Три 
недели по моето пристигнување во Тирана, односно на 24 декември 1993 
година, меѓу двете држави беа воспоставени дипломатски односи на ниво 
на амбасади. Во февруари 1994 година во Тирана пристигна и вториот 
секретар Васил Пановски, додека во својство на техничка секретарка на 
работа беше примена Арјана Шутку - Чезманџиу од Тирана.

Вака екипирани со уште поинтензивно темпо продолживме да ги 
исполнуваме обврските од разните области на соработката меѓу двете 
земји. Инаку во Амбасадата, поради малиот број вработени, немавме 
некоја стриктна поделба на работите. Но во принцип и по редот на 
нештата амбасадорот Тодорчевски, покрај раководењето и организирањето 
на работата во Амбасадата, ги реализираше позначајните контакти 
со институциите на земјата на приемот и со неговите хомолози од 
дипломатскиот кор. Јас го минував најголемиот дел од работното време 
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во секојдневно систематско следење на албанските медиуми, посебно 
на пишаните оти Амбасадата беше претплатена на околу десет дневни 
весници. Во тоа време во Албанија се емитуваа само радио и ТВ програми 
на државната RTVSH, бидејќи емитувањето приватни радио и ТВ програми 
сè уште не беше дозволено. Јас, исто така, покрај повремените средби со 
моите колеги од другите амбасади, редовно учествував на најголемиот дел 
на средбите на амбасадорот Н.Тодорчевски во МНР и во другите институции 
на Албанија.  Тие години кога меѓу Македонија и Албанија постоеше визен 
режим, албанските граѓани желни за патување во странство Македонија 
ја користеа како транзитна земја за патување во Европа и светот. Ова 
беше главна причина за секојдневни турканици пред вратата на нашата 
Амбасада за добивање визи - дневно во просек околу стотина албански 
граѓани поднесуваа барање за визи. Со оваа активност во Амбасадата беше 
задолжен В. Пановски, но понекогаш по потреба му помагавме и ние - 
амбасадорот Тодорчевски и јас. 

Неопходноста од брзо отворање дипломатско претставништво 
на Република Македонија во Албанија, покрај другите фактори, се 
наметнуваше и поради присуството на македонско национално малцинство 
(МНМ) кое е распространето во повеќе подрачја, а особено во реоните 
вдолж нашата граница. Претставништвото и потоа Амбасадата во голема 
мера ја олеснуваа комуникацијата и на припадниците на МНМ со Република 
Македонија. ДКП во Тирана подолг временски период, исто така, беше од 
голема полза и за останатите граѓани на Република  Албанија за кои нашата 
држава претставуваше еден од главните прозорци кон Европа и светот.

*     *     * 
При посетата на тогашниот МНР на Албанија Илир Бочка на Република 

Македонија (21-22 јануари 1992 година), тој го услови признавањето на 
нашата држава и воспоставувањето дипломатски односи со признавањето 
на Косово и со признавањето на Република Македонија од страна на ЕЗ. 
Демократската партија (PD) пак, која тогаш беше опозициона партија во 
албанскиот Парламент, признавањето го условуваше со „промена на односот 
на македонските официјални институции кон Албанците во Македонија“. 
За Сали Бериша беше неприфатливо „40% од населението на Македонија 
да нема право да биде конститутивен народ на државата, односно неговиот 
мајчин јазик да не биде признат како втор службен јазик на земјава“. И покрај 
наведените различни „условувања“, обидувајќи се да бидат реални, сите 
албански политички личности изјавуваа дека „признавањето на Македонија 
претставува неминовност, тргнувајќи пред сè од албанските интереси, само 
прашање на време е кога тоа ќе биде сторено“.       

На 17 декември 1993 година на средбата со директорот на Дирекцијата 
за соседни земји во МНР на Албанија Еќерем Мете (Eqerem Mete), а на 
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која учествував и јас, шефот на Претставништвото Н.Тодорчевски на 
соговорникот му предаде копија од Изјавата на претседателот К. Глигоров  
по повод признавањето на Република Македонија од страна на шест 
западно-европски земји. Притоа од наша страна беше покренато прашањето 
за воспоставување дипломатски односи меѓу двете земји. Е. Мете одговори 
дека и албанските надлежни органи  го разгледуваат ова прашање, но до тој 
момент не донеле одлука за тоа. Неколку дена по оваа средба, односно на 
24 декември 1993 година, двете држави воспоставија дипломатски односи 
на ниво на амбасади. Со тоа дотогашното претставништво во Тирана 
се трансформира во амбасада. На церемонијата на воспоставувањето 
дипломатски односи меѓу двете држави од наша страна, покрај Н. 
Тодорчевски, учествував и јас. По овој повод Министерството за односи со 
странство на Република Македонија го објави следното соопштение:

“Вчера во Тирана се разменети ноти на Министерството за 
односи со странство на Република Македонија и на Министерството за 
надворешни работи на Република Албанија за воспоставување дипломатски 
односи меѓу Република Македонија и Република Албанија на ниво на 
амбасади. Чинот на размената на нотите е извршен во Министерството 
за надворешни работи на Република Албанија, на кој учествуваа Никола 
Тодорчевски, претставник на Република Македонија во Тирана и Екрем 
Мета, директор во албанското Министерство за надворешни работи. Се 
очекува дипломатските односи меѓу Република Македонија и Република 
Албанија да придонесат за натамошен развој на добрососедските односи 
и сестрана соработка, во сите области од заемен интерес”2.

За жал, поради „непопустливоста“ на Република Албанија 
дипломатските односи меѓу двете држави се воспоставија под референцата, 
наместо под уставното име на нашата земја. Според мене, една од 
причините за ваквото однесување на Албанија беше перманентниот “страв“ 
на Албанија од одмазда на Грција да не ги протера албанските емигранти 
со нерегулиран престој во Грција или да не го блокира процесот на 
интеграцијата на Албанија во НАТО и ЕУ. 

Инаку, уставното име на Република Македонија подолг период 
беше причина за успорување на процесот на потпишување голем број 
меѓудржавни договори. По неколку години билатералната комуникација 
меѓу Македонија и Албанија под уставното име на нашата држава од 
албанска страна беше официјализирана, а ваквата практика продолжува до 
денешен ден. За жал официјална Тирана сè уште не смогна доволно сили за 
корегирање на нејзиниот првобитен став во однос на оваа прашање.

2 “Во Тирана разменети ноти меѓу Република Албанија и Република Македонија - 
воспоставени дипломатски односи“, “Нова Македонија“, 25 декември 1993 година;
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*     *     * 
Дваесет и две години по воспоставувањето на дипломатските односи 

меѓу двете држави, Сали Бериша, сега веќе од друга позиција, во неговиот 
авторски напис под наслов: „Што мисли Сали Бериша за независноста на 
Македонија ?“ („Çfarë mendonte Sali Berisha për pavarësinë e Maqedonisë?“)3, 
што на 2 август 2015 година беше пренесен од Агенцијата INA (Iliria News 
Agency), зборувајќи за независноста на Република Македонија, покрај 
другото, го истакна и следното: 

„Прогласувањето на Македонија како независна држава од страна 
на меѓународната заедница се дочека со скептицизам. Во мај 1992 
година го примив сега веќе покојниот Лари Иглбергер (Lary Igellberger), 
тогашен државен секретар на САД, со кого разговорот, што го водевме 
во текот на целиот ден, главно беше посветен на случувањата во бивша 
Југославија, Косово, Македонија и Босна. На оваа средба Иглбергер, покрај 
другото, директно ме праша: Што мислам, да ли треба Македонија да 
биде призната како независна држава? На прашањето на соговорникот 
одговорив: ‘Според мене, Македонија треба да биде призната и прифатена 
како независна држава’. Лари повторно ми се обрати: ‘Добро, кои се 
твоите аргументи, зошто таа треба да биде призната’?.‘Мислам дека 
Македонија треба да биде призната и да постои како независна држава, 
било и како работна хипотеза’, одговорив јас. Треба да признам дека мојот 
одговор ‘било и како работна хипотеза’ на некој начин беше sui generis, 
и повеќе произлегуваше од мојот научен, а не политички бекграунд. При 
научните истражувања мора  да се градат хипотези, работни модели, а 
не завршни заклучоци.

Лари ги подзатвори малку очите и на малку чуден начин ми се обрати 
со прашањето: ‘Како може да се признае една држава како работна 
хипотеза’? Мојот одговор беше: ‘Со ова подразбирам формирање независна 
држава, бидејќи на тој начин може да се запре крвавиот конфликт на југот 
на Балканот,.....’. ‘Во Македонија, за поделба на нејзината територија, 
неколку држави од регионот можеа да влезат во крвава војна. Додека со 
Македонија, признаена од САД и другите големи држави, но на еден или 
друг начин и гарантирана како независна држава, конфликтот на југот 
од Балканот за поделба на нејзините територии, може да се отстрани. 
Дали ќе заживее оваа независна држава или не, односно дали ќе и пркоси на 
времињата или не, тоа не можеме да го кажеме, останува да почекаме и 
видиме. Од капитална важност во моментот претставува спречувањето 
на конфликтот, за поделба на нејзините територии, конфликт кој би го 
запалил Балканот како никогаш досега“.                                                                          

3 Çfarë mendonte Sali Berisha për pavarësinë e Maqedonisë?, Nga inaonline -  02/08/2015;
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ДОКУМЕНТИ

Во рубриката ДОКУМЕНТИ во овој број на ЛЕТОПИСОТ се 
објавуваат прегледи на македонски дипломати кои својата 
дејност ја обавувале во службите за надворешни работи на 
СФРЈ и во републичкиот орган за односи со странство до 
осамостојувањето на Република Македонија и формирањето 
на републичката служба за надворешни работи.

За изготвување на овие прегледи е  користена доку-
ментацијата на ССНР (за амбасадори), на Репу бличкиот 
секретаријат за односи со странство (РСОС), како и на 
Службата за кадровски работи при Извршниот совет на 
СРМ, со состојба до 1991 година. За покомплетно следење на 
нивната дипломатска активност, според расположливите 
податоци, овде се наведени и дел од нивните функции во 
Министерството за надворешни работи во земјата и во 
странство и по 1991 година.

Би било пожелно, објавените прегледи да бидат дополнувани 
или корегирани од наведените, како и од други личности, 
што би било објавувано, заедно со другите забелешки, во 
наредните броеви на ЛЕТОПИСОТ.

(Прегледите се објавени за прв пат во 
книгата “Република Македонија - Прва 
декада 1990-99“ од Ахил Тунтев, а при 
последната редакција тие се проширени, 
а се внесени и податоци од понов датум, 
при што е користена и книгата на Виктор 
Габер “За македонската дипломатија“)
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ПРИЛОГ 1

ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНЦИ КОИ ИЗВРШУВАЛЕ АМБАСАДОРСКИ 
ФУНКЦИИ ВО ПОРАНЕШНАТА СФРЈ ДО РАСПАДОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА
(По азбучен ред)

1.   Анастасов Мире, амбасадор во Луксембург од 1946 год. и во Белгија до 
1948 год. Тој е првиот Македонец кој со Указ на југословенската Влада, по 
предлог на македонските органи, е именуван на оваа висока дипломатска 
должност во Луксембург и Белгија, починат.

2. Андов Стојан, амбасадор во Ирак од 1987 - 1991 год., роден на 
30 ноември 1935 во Кавадарци, економист, член и потпретседатал на 
Извршниот совет на СРМ, член на ЦК СКМ, член на Сојузниот извршен 
совет, претседатeл на Собранието на Република Македонија, лидер на 
Либералната партија.

3.   Андонов Ванчо, амбасадор во Шри Ланка од 1986 - 1989 год., акредитиран 
и во Малдиви; пред тоа конзул во Мелбурн, советник во Амбасадата на 
СФРЈ во Вашингтон, директор на Уредот за документација при РКМО, 
починат.

4.  Ачковски Наум, амбасадор  во Либија од 1981 - 1983 год. и во Зимбабве 
од 1984 - 1986 год., дипломат од кариера кој заземал и одговорни функции 
во ССНР.

5. Беловски Димче, роден во Штип 
1923 година, учесник во НОБ, политички 
работник, член на ЦК КПМ/СКМ, 
министер  до  1950  година,  директор  
на „Нова Македонија“. Во дипломатијата 
бил заменик на шефот на Постојаната 
мисија на СФРЈ при ОН во Њујорк, бил 
помошник на државниот секретар за 
надворешни работи,  амбасадор  на  СФРЈ 

во Вашингтон од 1975 до 1979 година, починат.
6. Бојаџиев Тодор, амбасадор во Јордан од 1983 - 1987 год., ги минал сите 

скалила на дипломатска работа во ССНР, починат.
7. Бурзевски Ванчо, роден 1916 година во с. Немањица, Светиниколско, 
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учесник во НОБ, економист, професор, амбасадор во Замбија од 1965 - 1969 
год. Заземал одговорни државни и политички функции во Републиката и 
Федерацијата, починат.

8.   Варџиски Тоде, амбасадор во НДР Кореја од 1976 - 1980 год.,  дипломат 
од кариера.

9.   Влахов Густав, роден 1912 година во Цариград, инженер, во 1944 година 
преминува од Црвената армија на СССР во Југословенската армија и зазема 
високи воено-политички функции, како и функции во сојузните органи 
(бил пом. министер за надворешни работи). Амбасадор на СФРЈ во 
Пакистан од 1957 - 1961, во Мексико 1961 - 1966 кога бил акредитиран 
и во Хондурас 1962 - 1965 и во Панама 1963 - 1969, во Австрија од 1973 
- 1977 год., починат.

10. Денков Боро, роден 1937 година во Штип, амбасадор во Романија од 
1986 - 1990 год., правник и политичар, секретар на ИК на ЦК СКМ, 
член на Сојузниот извршен совет, помошник сојузен секретар за 
надворешни работи.

11. Димовски Стојан, роден 1933 во с. Еловец - Велешко, амбасадор 
во Уругвај од 1989 - 1991 год.; дипломирал Филозофски факултет, 
заземал раководни функции во општествено-политички организации, 
генерален директор на МРТ.

12. Димчевски Кузман, амбасадор во Перу од 1979 - 1982, во Белгија од 
1987 - 1991 и во Луксембург од 1988 - 1991 год., дипломат од кариера, 
починат.

13. Зулфиќари Азем, амбасадор во Бурма од 1972 - 1976 год. акредитиран 
и во Лаос и во Тајланд од 1972 - 1975 год., роден 1925 година во с. Равен 
- Гостиварско, политички работник, потпретседател на Извршниот 
совет на СРМ, а од 1967 - 1969 година претседател на Републичката 
конференција на ССРНМ, починат.

14. Исовски Богдан, амбасадор во Еквадор од 1980 - 1984 и во Либан од 
1989 - 1991 год. Ги минал сите скалила на дипломатска работа во ССНР.

15. Јаковлевски Трпе, амбасадор во ЧССР од 1965 - 1969 год., роден 1925 
година во Скопје, општествено-политички работник, бил член на 
Сојузниот извршен совет, учесник во НОБ од 1941 година, бил директор 
на НИП „Нова Македонија“, починат.

16. Јаневски Димитар, амбасадор во Сирија од 1977 - 1981 год., дипломат 
од кариера.

17. Лазаревски Јанко, амбасадор во Гвајана од 1981 - 1987, акредитиран 
и во Гранада, во Јамајка, во Барбадос,  како и во Тринидад и Тобаго, 
професор, бил министер за земјоделие.
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18. Липковски Трајко, амбасадор во Албанија од 1975 - 1979 год. и во 
ЧССР од 1982 - 1985 год.; дипломат од кариера, заземал одговорни 
функции во ССНР, починат.

19. Малески Владо, роден 1919 годна во Струга, 
учесник во НОБ од 1941 година, писател, академик, бил 
основач и директор на Радио Скопје,  главен и одговорен 
уредник на списанието “Разгледи“, член на Извршниот 
совет на СРМ, претседател на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи, претседател на Републичката 
комисија за културни врски со странство. Именуван е за 

амбасадор во Либан од 1958 - 1961 год., во Јордан од 1959 - 1962 год., 
во Етиопија од 1962 - 1965 год. и во Полска од 1970 - 1974 година, 
починат.

20. Меловски Милош, амбасадор во Тунис, во ДР Германија и во 
Романија дипломат од кариера, советник за надворешна политика на 
Претседателот на СФРЈ, починат.

21. Миљовски  Кирил,  академик, професор, економист,  бил  ректор  на  
Скопскиот  универзитет. Именуван за амбасадор во Данска од 1965 - 
1967 и во Бугарија од 1967 - 1971 год., починат.

22. Миљовски Борис, амбасадор во Уругвај од 1975 - 1978 год., дипломат 
од кариера, починат.

23. Михов Благој, роден 1929 година во Велес, новинар, бил секретар 
за информации и секретар на Секретаријатот за односи со странство 
на СРМ, именуван за генерален конзул во Братислава (ЧССР) и за 
амбасадор во Судан од 1981 - 1985 год., починат.

24. Мојсов Андон, роден 1947 год. во Неготино, правник, работел во 
Секретаријатот за односи со странство, претседател на ИС на општина 
Неготино (1974 - 1978), министер без ресор (1978 - 1982), министер 
за труд и социјална политика (1982-1986), именуван за амбасадор во 
Мозамбик од 1986 - 1990, акредитиран и во Лесото, починат.

25. Мојсов  Лазар,  роден 1920  година  во  Неготино,  
дипломиран правник, учесник во НОБ, бил јавен 
обвинител, директор на „Нова Македонија“, главен 
уредник на „Борба“, амбасадор во СССР од 1958 - 1961 
год., акредитиран и во Монголија,  амбасадор во Австрија 
од 1967 - 1969 год., шеф на Постојаната мисија на СФРЈ 
при ООН во Њујорк од 1969 - 1974 год. кога е акредитиран 
и во Гвајана и во Јамајка. Во периодот 1977 - 1978 година 
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бил прв Македонец избран на функцијата претседател на Генералното 
собрание на Обединетите нации, заземал високи државно-партиски 
функции на сојузно ниво, починат.

26.  Николовски  Филип,  роден  1918  година  во  с.  Негрево - Беровско, 
агроном, директор на Републичкиот завод за техничка соработка. Бил 
советник на Владата на Камбоџа, а подоцна амбасадор во Заир од 1976 
- 1977 год., починат.

27.  Пејовски Мито, роден 1932 во с. Мало Црско, Кичевско,  економист, 
бил претседател на општина Битола, заземал и други општествени 
функции на републичко и сојузно ниво. Именуван е за амбасадор во 
Финска од 1989 - 1991 година.

28. Петковски Владимир, дипломиран правник, универзитетски про-
фесор, именуван за амбасадор во Судан, до 1991 година, а подоцна и 
амбасадор на Република Македонија во Кина.

29.  Петровски  Трајан,  роден  1930  година  во  с.  Мраморец,  Охридско,  
дипломиран правник, работел во РСОС, писател, советник во 
Амбасадата на СФРЈ во Каиро, амбасадор на СФР Југославија во 
Турција од 1989 - 1992 год, прв амбасадор на Република Македонија 
во Турција од 1993 -1999 година.

30. Поповски Благој, учесник во НОБ, јавен обвинител, именуван за 
амбасадор во Кипар од 1976 - 1979 год., дипломат од кариера, починат.

31.  Поповски Душан, роден 1930 година во с .Мренога (Демирхисарско), 
завршил Економски факултет, општествено-политички работник, член 
на Извршниот совет на СРМ, градоначалник на Скопје. Бил амбасадор 
во Мисијата на СФРЈ при УНЕСКО во Париз (1971 - 1973) и амбасадор 
во Франција од 1979 -  1982 год., починат.

32.  Рафајловски  Боро,  амбасадор  во  Либија  од  1971 -  1975  година  
и  во  седиштето на Европската економска заедница во Брисел од 1985 
- 1988 год., дипломат од кариера.

33.  Рикаловски Борис, роден 1940 год., инженер технолог, ген. директор 
на Рафинерија Скопје, член на Извршниот совет, бил републички 
секретар за меѓународни односи, министер за економија,  амбасадор 
во Венецуела до 1991 год., починат.

„Амбасадор е честит човек кој е испратен во странство
да лаже за доброто на сопствената земја“ - Сер Хенри Вотон
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34.  Романо  Мориц,  роден  1921  година  во  Битола,  учесник  во  НОБ,  
економист,  бил потпретседател на Извршниот совет на СРМ, именуван 
за амбасадор во Чиле од 1965 - 1969 год., починат.

35.  Самоников  Борислав, роден 1931 во Штип, функционер во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ и на сојузно 
ниво. Именуван за амбасадор во Авганистан од 1974 - 1978 год.

36.  Сејфула Кемал, роден 1921 година во Скопје, бил градоначалник на 
Скопје, министер. Именуван за амбасадор во Замбија од 1969 - 1970 
год. и во Боцвана од 1970 - 1973 год., починат.

37.  Секуловски Гојко, роден 1925 во Прилеп, учесник во НОБ, заземал 
повеќе општествено-политички функции во републиката; во 
дипломатска служба од 1967 година, при што вршел функции во ССНР. 
Именуван за амбасадор во Австралија од 1967 - 1970 год., починат.

38.  Старова Луан, роден 1941 година, академик, дипломиран филолог, 
новинар, писател, амбасадор во Тунис од 1985 - 1989 год. акредитиран 
и во Владата на Палестина; по осамостојувањето, прв македонски 
амбасадор во Франција.

39.  Стефановски  Никола,  амбасадор  во  Конго  од  1969 -  1974  год.,  
акредитиран  и во Централната Африканска Република и во Чад од 1970 
- 1972 год., дипломат од кариера.

40.  Тавчиовски Љупчо, амбасадор во Мароко од 1973 - 1977 год., во НДР 
Кореја од 1981 - 1985 год., дипломат од кариера.

41.  Тодоровска Лилјана, професор на Филолошки факултет, амбасадор 
во Гвинеја од 1985 - 1989 год. акредитирана и во Гвинеја Бисао и во 
Сиера Леоне.

42.  Толев Петар, роден 1937 година во Гевгелија, правник, ги минал сите 
скалила на дипломатската служба во земјата и странство, бил началник 
на кадровската служба на ССНР, именуван за амбасадор во Тајланд до 
1992 година.

43.  Топаловски Илија, роден 1922 во Битола, учесник во НОБ, амбасадор 
во Тунис од 1958 - 1960 год., акредитиран и  во Либија, во Гвинеја 
од 1960 - 1963 год., во Норвешка од 1967 - 1970 год. акредитиран и 
во Исланд, во Индија од 1973 - 1977 год. акредитиран и во Непал, во 
Јапонија од 1982 - 1986 год. Бил главен уредник на „Нова Македонија“ 
и директор на Радио Скопје.

44.  Тошевски Иван, роден 1929 година во Битола, новинар и 
публицист. Бил директор на Телевизија Скопје, директор на Уредот за 
документација при ИС на СРМ, бил амбасадор во Нов  Зеланд од 1971 
- 1975 год. и во Финска од 1985 - 1989 год.
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45.  Трајановски Драги,  роден  1920  година  во  Берово,  агроном,  заземал  
одговорни функции во републичките и сојузни органи, амбасадор во 
Шри Ланка од 1977 - 1981 год., акредитиран и во Малдиви.

46.  Трајковски Трајко, роден 1929 година, заземал одговорни функции во 
ССНР (началник на Управа за соседни земји), амбасадор во Грција од 
1981 - 1985 год. и во Иран од 1989 - 1991 год., дипломат од кариера.

47.  Трпеновски Бранко, роден 1933 во Охрид, универзитетски професор, 
бил ректор на Скопскиот универзитет, именуван за амбасадор во Бразил 
од 1985 - 1989 год., починат.

48. Ќосевски Милан, стопанственик, амбасадор 
во Уганда од 1975 - 1977 год. акредитиран и во 
Руанда и во Бурунди.
49. Чаловски Митко, заземал одговорни 
функции во ССНР и Претседателството на 
СФРЈ, бил амбасадор во Канада од 1976 - 1980 
год., во Велика Британија и во Ирска од 1985 - 1989 
година.
50. Чаловски Насте, амбасадор во Малезија од 

1983 - 1987 год., во  Постојаната мисија при ОН во Женева до 1992 
година, дипломат од кариера.

51.   Чашуле Коле, роден 1921 година во Прилеп, учесник во НОБ, писател, 
академик. Бил амбасадор во Боливија од 1963 - 1965 год., во Перу од 
1970 - 1975 год. и во Бразил од 1976 - 1979 год., починат.

52.  Џунов Ристо, роден во Кавадарци, учесник во НОБ, заземал одговорни 
функции на републичко и сојузно ниво, амбасадор во Шведска од 1971 - 
1975 год., починат.

53.  Шопов Ацо, роден во Штип 1923 година, учесник во НОБ, писател, 
академик, бил амбасадор во Сенегал од 1971 - 1976 год. акредитиран 
и во Мавританија
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ПРИЛОГ 2

КАДРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА РАБОТА ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И ВО 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДКП ВО 1991 ГОДИНА

Во Сојузниот секретаријат за надворешни работи:

1. Денков Боро, помошник сојузен 
секретар

2. Керим д-р Срѓан, помошник 
сојузен секретар

3. Кондев Тихомир, амбасадор во 
ССНР

4. Бојаџиевски Тодор, советник 
на сојузниот секретар

5. Димковски Добривоје, 
началник на управа, 
ополномоштен министер

6. Теодосиевски Ташко, началник 
на управа, ополномоштен 
министер

7.  Зариќ Мирољуб, началник на 
управа, ополномоштен министер

8. Синадиновски Бранислав, 
специјален советник, 
ополномоштен министер

9. Карапетров Трипун, 
специјален советник, 
ополномоштен министер

10. Блажевски Ристо, специјален 
советник, ополномоштен 
министер

11. Чанев Коста, специјален 
советник - прв советник

12. Бојчев Душан, специјален 
советник - прв советник

13. Шуковиќ Олга, специјален 
советник - прв советник

14. Ефтимов Миле, специјален 
советник - прв советник

15. Стефановски Борис, 
специјален советник - прв 
советник

16. Белевски Борис, специјален 
советник - прв советник

17. Никовски Ристо, специјален 
советник - прв советник

18. Блажевски Владо, специјален 
советник - прв советник

19. Трајановски Ристо, самостоен 
советник - советник

20. Прешова Вулнет, самостоен 
советник - советник

21. Јоргакиевски Зоран, 
самостоен советник -  советник

22. Секуловски Борис, самостоен 
советник -  советник

23. Василевски Александар, 
самостоен советник -  советник

24. Стоиљковски Милош, 
самостоен советник -  советник

25. Стојановски Бранислав, 
самостоен советник -  советник

26. Николов Димче, самостоен 
советник - советник

27. Митев Петре, самостоен 
советник - советник

28. Цветковски Димче, самостоен 
советник -  советник
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29. Нечевска Продановиќ Вера, 
самостоен советник -  прв 
секретар

30. Котески Христе, самостоен 
советник - прв секретар

31. Крстевски Миле, самостоен 
советник - прв секретар 

32. Ташовски Слободан, 
самостоен советник - прв 
секретар

33. Николовски Стефан, 
самостоен советник - прв 
секретар

34. Латиновиќ Бранка, 
самостоен советник - прв 
секретар

35. Јовановски Петар, 
самостоен советник - прв 
секретар

36. Павловска Вера, самостоен 
советник - прв секретар

37. Теговски Јован, самостоен 
советник - прв секретар

38. Михајловски Влатко, 
советник - втор секретар

39. Чушкар Владимир, советник 
- втор секретар

40. Андреески Андреја, 
советник - втор секретар

41. Папиќ Исмет, стручен 
соработник - трет секретар

42. Џундев Игор, приправник
43. Стефановска Билјана, 

приправник
44. Апостолова Маја, приправник
45. Хроват Милан, на подготовка 

за СЕВ во Москва
46. Иванов Иван, на подготовка 

за ГК во Салцбург

47. Трајковска Ана, на подготовка
48. Тавчиовски Александар, на
 подготовка
49. Софковски Цветко, на  

подготовка

Нераспоредени
50. Анакиоски Благоја
51. Петровски Марјан
52. Панговски Слободан
53. Нешовски Никола
54. Божиновски Томислав
55. Стоименовски Коста

Дипломатско-конзуларни 
претставништва на СФРЈ 

во 1991 година

Амбасадори
56. Димчевски Кузман, Белгија
57. Димовски Стојан, Уругвај
58. Исоски Богдан, Либан
59. Пејовски Мито, Финска
60. Петковски Владимир, Судан
61. Петровски Трајан, Турција
62. Рикаловски Борис, Венецуела
63. Толев Петар, Тајланд
64. Трајковски Трајко, Иран
65. Чаловски Насте, Постојана 

мисија при ОН, Женева

Генерални конзули
66. Дика Михаило, Торонто, Канада
67. Бавтировски Трајан, Мелбурн, 

Австралија
68. Стефановски Петко, 

Франкфурт, СР Германија
69. Апостолски Живко, Солун, 

Грција
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Министри- советници 
во Амбасада
70. Бојчев Душан, Пекинг, НР 

Кина
71. Котевски Слободан, 

Постојана мисија во СФРЈ  
 при ОН во Њујорк,

  
Први советници во Амбасада
72. Габер Виктор, Тирана, 

Албанија
  
Советници во Амбасада
73. Исмановска Катерина, 

Луанда, Ангола
74. Азмановски Благоја, СЕВ 

Москва
75. Кондов Георги, Алжир, 

Алжир
76. Мисајловски Ѓорѓи, Виена, 

Австрија
77. Јаневски Стефан, Рим, 

Италија

Први секретари во Амбасада
78. Џалев Јосип, Хаг, Холандија
79. Тасевска Билјана, Атина, 

Грција
80. Блажевски Сребре, Бамако, 

Мали

81. Зафиров Љубе, Најроби, Кенија

Втори секретари во Амбасада
82. Малески Огнен, Адис Абеба, 

Етиопија
83. Николоска Лидија, Хараре, 

Зимбабве
84. Марковски Данчо,Триполи, 

Либија
85. Брзов Ѓорѓи, Канбера, 

Австралија
86. Панев Јордан, Лима, Перу

Kонзули
87. Јанковски Коста, Чикаго, САД
88. Дуковски Живко, Минхен, СР 

Германија
89. Ефремовски Владимир, 

Гетеборг, Шведска
90. Митевска - Аврамовска Ленче, 

Кливленд, САД
91. Сираков Слободан, Хановер, 

СР Германија

Вицеконзули
92. Тодоровски Сашко, Солун, 

Грција
93. Бражански Сашо, Сиднеј, 

Австралија
94. Муцунски Звонко, Њујорк , САД

Извор:  податоци од тогашните ССНР и Секретаријатот за кадровски прашања 
на ИС на СР Македонија.
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ПРИЛОГ 3

КАДРИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Прилогот е изработен врз основа на достапната, но непотполна 
документација и секое укажување за исправка 

или дополнување е добредојдено

1. Иван Тошевски, новинар и публицист, активен соработник на Бирото 
за документација, директор на Уредот за документација, бил директор 
на МРТ, потоа амбасадор во Нов Зеланд и Финска, претставник во тела 
на ООН

2. Васко Христовски, новинар, бил потсекретар на Секретаријатот за 
односи со странство

3. Ванѓа Чашуле, публицист, историчар, активен соработник на Бирото за 
документација, автор на книгата „Од признавање до негирање“

4.  Димитар Колемишевски - Тени, секретар на Секретаријатот за односи 
со странство, потоа генерален конзул на СФРЈ во Истанбул и генерален 
конзул во Солун

5. Благој Михов, новинар, секретар на Секретаријатот за односи со 
странство, потоа генерален конзул во Братислава (ЧССР) и амбасадор во 
Судан

6.  Томислав Симоски, генерален конзул во Торонто (Канада), директор на 
Радио Скопје, републички секретар за односи со странство

7. Милчо Балевски, новинар, бил републички секретар за информации, 
потоа републички секретар за односи со странство до 1989 година

8. Борис Рикаловски, инженер технолог, член на Извршниот совет на СР 
Македонија, републички секретар за односи со странство, амбасадор во 
Венецуела до 1991 година

9. Александар Димитров, потсекретар во РСОС, подоцна министер за 
надворешни работи

10.  Петар Чокревски, помошник секретар, бил конзул во Торонто 
(Канада) и во Сиднеј (Австралија)
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11.  Ванчо Андонов, помошник републички секретар, потоа директор 
на Уредот за документација, бил конзул во Мелбурн (Австралија), 
советник во Амбасадата во Вашингтон и амбасадор во Шри Ланка

12.  Никола Златевски - Ниче, помошник републички секретар, бил 
конзул во Солун, во Атина и во Гетеборг (Шведска)

13.  Ѓорѓи Илиевски - Џони, советник во РСМО, бил конзул во Чикаго и 
советник во Амбасадата на СФРЈ во Стокхолм;

14.  Наум Начевски, помошник републички секретар, бил ГК на СФРЈ во 
Торонто (Канада)

15.  Ахил Тунтев, заменик републички секретар, бил министер-советник 
во Амбасадата на СФРЈ во Софија, советник на ССНР, советник на 
Претседателството на СРМ, именуван за амбасадор-советник на 
Претседателот на Република Македонија

16.  Најдан Настев, советник, има работено во Туристичкото прет-
ставништво на СФРЈ во Париз

17.  Љубен Србијанко, новинар, советник (не бил во ДКП)
18.  Трајан Петровски, писател, помошник секретар, бил советник во 

Амбасадата во Египет и амбасадор на СФРЈ, а подоцна и на Република 
Македонија во Анкара;

19.  Димитар Башевски, новинар и писател, советник, (не работел во 
ДКП); дописник на “Нова Македонија” од Атина

20.  Владимир Шопов, советник (не работел во ДКП)
21.  Ристо Шанев, советник, работел во ГК на СФРЈ во Франкфурт 

(СРГ), заменик директор на Заводот за научно-техничка соработка 
со странство, подоцна раководител на Агенцијата за иселеници на 
Република Македонија

22.  Бранко Кавкалевски, советник, бил конзул во Варшава (Полска)
23.  Васил Панов, советник, бил конзул во Торонто (Канада) и Перт 

(Австралија), секретар на МАНУ
24.  Петар Наковски, советник во РСМО, подоцна амбасадор на Република 

Македонија во Полска
25.  Ристо Блажевски, советник, советник во ССНР, конзул во Триполи 

(Либија), помошник министер во МНР на Република Македонија, ја 
отвори Амбасадата во Рим, советник на Претседателот на РМ 
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Својата дипломатска кариера, како приправници или соработници, 
ја имаат започнато во РСМО/РКМО и следните лица:

26.  Миомир Ристовски, бил конзул во Триполи (Либија), подоцна 
советник во Амбасадата на Република Македонија во Рим

27. Јордан Веселинов, конзул во Перт (Австралија), подоцна амбасадор на 
Република Македонија во Канада

28.  Благој Зашов, бил конзул во Конзулатот на СФРЈ во Лион (Франција), 
подоцна постојан претставник на Република Македонија при Советот 
на Европа во Стразбур и амбасадор во Романија, пратеник

29.  Андон Мојсов, бил член на Извршниот совет на СРМ, амбасадор на 
СФРЈ во Мозамбик, акредитиран и во Лесото, раководител на Службата 
за меѓународна соработка на Стопанската комора на Македонија

30.  Лина Огненова, советник во Амбасадата на Република Македонија во 
Лондон, министер советник во Амбасадата во Москва

31.  Радика Секуловска, советник во Амбасадата на Република Македонија 
во Лондон и вршител на работи за Исланд и министер-советник во 
Амбасадата во Рим

32.  Ленче Митевска-Аврамова, конзул на СФРЈ во Кливленд (САД)
33.  Лилјана Наумова- Марчетиќ, министер-советник на Амбасадата на 

Република Македонија во Загреб
34.  Љупчо Арсовски, конзул на СФРЈ во Солун, помошник министер во 

МНР на Република Македонија, шеф на Канцеларијата за врски во 
Атина, амбасадор во Израел и во Романија, акредитиран за Република 
Молдова

„Дипломат е оној кој умее да те испрати по ѓаволите
на таков начин што ти одвај чекаш да тргнеш на пат“

 - Карлос Ромуло

35.  Зоран Ковачевски, правник, писател (не бил на работа во ДКП)
36.  Мица Тунтева, соработник во Сектор за соседни земји (не била на 

работа во ДКП)
37.  Огнена Никулска, професор (не била на работа во ДКП)
38.  Властимир Видоески, стручен соработник (не бил на работа во ДКП)
39.  Драган  Јањатов,  советник  во  Амбасадата  на  СФРЈ  во  Улан  Батор 

(Монголија), советник во РСМО, министер-советник и вршител на 
работите во Амбасадата на Република Македонија во Москва
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40.  Огнен  Малески,  бил  секретар  на  Амбасада  на  СФРЈ  во  Етиопија,  
потоа помошник министер во МНР на Република Македонија и 
амбасадор во Австрија, во ОБСЕ во Виена, во Чешка и во Словачка, 
акредитиран и во Јапонија 

41.  Јошко Станковиќ, конзул во ГК на СФР во Триполи, вршител на 
работите во Амбасадата на Република Македонија во Египет, ја отворил 
Амбасадата во Катар

42.  Душан Бојчев, работел во 
ССНР, во амбасадите на СФРЈ 
во Лондон, Софија, министер-
советник во Пекинг, советник на 
Претседателот на Собранието на 
Република Македонија, советник 
на Претседателот на Република 
Македонија
43.  Владимир Чупевски, бил 
вршител на работи на Амбасада на 
Република Македонија во Албанија 
и во Хрватска

44.  Сашко Тодоровски, бил конзул на СФРЈ во Солун, помошник министер 
во МНР на Република Македонија, шеф на Постојаната мисија при 
Советот на Европа

45.  Стојан Руменовски, ја отвори Амбасадата на Република Македонија 
во Софија, вршител на работите во Амбасадата во Сараево

46.  Салим Ќерими, советник во Амбасадата на Република Македонија во 
Тирана, министер-советник и вршител на должност во амбасадите во 
Анкара и во Копенхаген

47.  Владимир Ортаковски, професор (не бил во ДКП)
48.  Трајче Илиевски, советник во Амбасадата на Република Македонија 

во Љубљана, Киев и др.
49.  Ангел Ивановски, конзул на Република Македонија во Торонто 

(Канада) и во Австралија
50.  Константин Дораковски, во ССНР бил прв секретар, а потоа конзул во 

Чикаго (САД), а по осамостојувањето конзул, в.д. шеф на ГК во Торонто 
(Канада), вршител на работите и министер-советник во Амбасадата во 
Канбера, како и министер-советник на Амбасадата во Отава

51.  Веска Сотировска, советник во Мисијата на Република Македонија 
при Советот на  Европа во Стразбур

52.  Цветко Софковски, работел во ССНР, советник во Канцеларијата 
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за врски на Република Македонија во Атина, вршител на работите во 
Амбасадата на РМ во Техеран, Иран

53.  Димитар Бидиков, советник во КИЦ на СФРЈ во Њујорк, в.д.шеф 
на Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите 
нации во Њујорк

54.  Лилјана Станковска, соработник (не била во ДКП)
55.  Фердана Елмазовиќ, соработник (не била во ДКП)
56.  Георги Кондев, бил советник на Амбасадата на СФРЈ во Алжир
57.  Драгица Зафировска, советник во МНР, в.д. шеф на Постојаната 

мисија на Република  Македонија при ОН во Женева, министер 
советник во Постојаната мисија при Советот на Европа во Стразбур;

58.  Сашо Бражански, бил конзул во ГК на СФРЈ во Сиднеј (Австралија)
59.  Зоран Јолевски, бил советник во Постојаната мисија на Република 

Македонија при ОН во Женева, од крајот на 1999 год. шеф на Кабинет 
на Претседателот на Републиката; потоа амбасадор во САД и министер 
за одбрана

60.  Саво Сибиноски,  вршител на работи во Амбасадата на Република 
Македонија во Берн, генерален конзул во конзулатите во Детроит и во 
Њујорк (САД), во ГК во Мелбурн (Австралија), министар-советник во 
Амбасадата во Отава

61.  Коста Пановски (не бил во ДКП)
62.  Стево Тинтоски (не бил во ДКП)
63.  Лилјана Плевнеш, соработник во Сектор за соседни земји (не била во 

ДКП)
64.  Шерефедин Мустафа
65.  Вера Модану
66.  Снежана Трифуновска, правник
67.  Митко Јаневски, има дипломатска кариера во Шведска, Данска и 

Италија (Рим и Венеција)
68.  Димитар Гелев, соработник во Сектор за соседни земји (не бил во 

ДКП)
69.  Миле Гиев, советник во Амбасадата на Република Македонија во Хаг
70.  Васил Пановски
71.  Зоран Басотов
72.  Вукица Кртолица, советник во Амбасадата на Република Македонија  во 

Стокхолм, министер-советник во Амбасадата во Виена, министер-советник 
во Амбасадата во Доха

73.  Анета Шкартова, прв секретар во Амбасадата на Република 
Македонија во Букурешт
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Од Републичкиот секретаријат за економски односи со странство 
во 1987 година, кон РКМО се приклучија и следните лица:

74.  Борис Чаловски, заменик републички секретар, раководеше со Сектор 
за меѓународна соработка во Стопанската комора на Македонија

75.  Иванчо Стефанов, заменик на републичкиот секретар за економски 
односи  (не бил во ДКП)

76.  Петко Стефановски, помошник републички секретар, министер-
советник во Амбасадата на РМ во Германија

77.  Гордана Јанковска, советник за економски односи (не работела во 
ДКП)

78.  Драгица Зафировска, советник во МНР, в.д. шеф на Постојаната 
мисија при ОН во Женева, министер-советник во Постојаната мисија 
при Советот на Европа во Стразбур

79.  Владимир Симеонов, министер-советник во Канцеларијата за врски 
во Атина

80.  Душко Стојанов,  министер-советник во Постојаната мисија при 
Европската заедница во Брисел

81.  Елена Ќосева, советник во Амбасадата на Република Македонија во 
Киев

82.  Вангел Пановски, прв секретар во Амбасадата на Република Ма-
кедонија во Берн, прв секретар во Амбасадата во Бон, вршител на 
работи во Амбасадата во Пекинг

83.  Софија Ашикова, советник во Канцеларијата за врски во Атина, 
советник во Постојаната мисија при НАТО во Брисел

84.  Невенка Џорлева, советник во Амбасадата на Република Македонија 
во Будимпешта

85.  Невенка Котева, советник (не била во ДКП)
86.  Верка Митановска, советник во Амбасадата на Република Македо-

нија во Каиро и министер-советник во Амбасадата во Њу Делхи и во 
Анкара

87.  Блага Марковска, министер-советник во Амбасадата на Република 
Македонија во Анкара

88.  Круме Ефтимовски, советник во Амбасадата на Република Македонија 
во Тирана

89.  Љиљана Митровска, советник во Амбасадата на Република 
Македонија во Софија
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90.  Зоран Какашов (не бил во ДКП)
91.  Јорго Туфа, советник во Амбасадата на Република Македонија во 

Букурешт  и  во Каиро
* * *

92. Милица Источка-Кнежевиќ, советник во Амбасадата на СФРЈ во 
Софија, министер-советник во Амбасадата на Република Македонија 
во Москва, пред тоа заменик републички секретар за информации

Во Уредот за документација, како самостојна работна единица 
што ја раководеа Иван Тошевски, а по него Ванчо Андонов, 

беа ангажирани и следните лица:

93.  Љупчо Герасимов, помошник на директорот
94.  Властимир Видоески, соработник
95.  Магбуле Пољаска, соработник, преведувач од албански јазик

Извор:  податоци  од  документацијата  на  Републичкиот  секретаријат  
за односи со странство и лични белешки на членовите на 
Дипломатскиот клуб

Дел од присустните на предавањето на италијанскиот амбасадор Ернесто Белели,
Скопје, МНР.25.11.2014
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Конференција одржана на Правниот факултет 
во Скопје ( 3.11.2015 година)

Раководството на Дипломатскиот клуб, 7.3.2016

Дружење на членовите на клубот, 
Скопје, 3.12.2013 г.

Одбележување на 8-ми март во 2013 година

Дел од присутните не еден од состаноците на 
членовите на Клубот, Скопје, 5.4.2016 г.

Средба  на дел од членовите, 
Скопје, 12.10.2012 година

 Од годишното изборно собрание на 
Дипломатскиот клуб, Скопје, 3.3.2015 година

Собирање по повод Стара нова година, Скопје, 
Џино,  13.1.2015 година
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