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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

СРБИЈА ЌЕ ПАТ УВА,СРБИЈА ЌЕ ПАТ УВА, 
МАКЕ ДОНИЈА СÈ УШТЕ ЗА ДМАКЕ ДОНИЈА СÈ УШТЕ ЗА Д  

Изминативе 17 години независност, или поточно по-
следниве 10 години, речиси на секои избори во 
државава главна теза во говорите на македонските 

политичари е влез на Република Македонија во НАТО и во 
ЕУ. Буквално нè "сокапаа" од објаснување колку е важно 
нашава државичка да најде свое место во овие елитни 
друштва, или што ќе рече, конечно да стане дел од Европа и 
светот. А за да дојде до таму потребни се реформи. Реформи 
во пензискиот и во здравствениот систем, во економијата, 
правосудството, образованието, администрацијата, поли ци-
јата, одбраната... Реформи, реформи реформи...

Секоја Влада прави помали или поголеми реформи. Се-
која според своите можности и знаења. Често исполнува и 
нечии зацртани агенди, кои не се дел од европскиот пакет, 
но сепак тоа го прави сè со цел што побрзо да станеме пол-
ноправна членка на овие две институции. За тоа, како што 
нè уверуваат, добиваме позитивни поени, кои се книжат на 
нашето конто, и го забрзуваат веќе отпочнатиот процес. Зна-
чи, сè оди според утврдената динамика, која во бриселската 
администрација е позната како критериум. Исполнувањето 
на строго зацртаните критериуми, кои се обврска на секоја 
земја, се дел од патот кој мора да се мине за да се стигне 
пред европските порти. Тоа го прави и Македонија. Чекор 

цира дека одлуката на Брисел за олес-
нување на визниот режим на Србија за 
нас бил очекуван! Ако е така, тогаш дефи-
нитивно се поставува прашањето што 

оваа млада девојка и нејзинот тим работеле цела година? Зошто 
за Република Македонија не постои вакво изненадување?

Овој тежок удар кој, пред сè, важи за нас граѓаните, веројатно е 
само слика на работата на дел од институциите во земјава, кои 
својата работа не си ја сработуваат до крај и покрај целосната 
посветеност на премиерот и делумно на неговиот кабинет на 
нивните задачи. Тука некаде работата запира. Зошто Македонија 
не успева да направи политички дил со Брисел и на мошне 
елегантен начин да го олесни нашето влегување во НАТО и во ЕУ? 
Сосема е извесно дека на букурешкиот Самит ќе добиеме покана 
за НАТО! Но, да не заборавиме дека говориме за покана, но не и за 
директно членство, односно за членство без определен датум!? 
Оваа стапица всушност е кваката која допрва ќе се отвора во Ре-
публика Македонија. Што ние очекуваме да слушнеме во Буку-
решт? Кој треба да ни ја соопшти вистината, или одговорот на пра-
шањето кога Република Македонија ќе стане дел од НАТО?

ПОЛИТИЧКИ ОДЛУКИ БЕЗ ПОЛИТИЧКИ ОДЛУКИ БЕЗ 
РЕФОРМСКИ ЗАВЕРКИ!РЕФОРМСКИ ЗАВЕРКИ!

по чекор.Сепак, и покрај грижливото ис-
пол нување на зададените задачи, на го-
лемо изненадување, минатата седмица 
Ре публика Македонија доби студен туш 
од онаму од каде што во овој момент најмалку й беше по-
требно. Директно од Брисел. Прашањето за визниот режим, 
всушност комплетно ја демаскира бриселската политика, 
или нашето лошо и неспособно менаџирање на овој про-
цес!?

Имено, Република Македонија, како единствена земја од 
регионов која има кандидатски статус, логично е и прва да 
ги отпочне преговорите за олеснување, или за комплетно 
симнување на бариерите за визниот режим. Но, на големо 
изненадување Србија, која се наоѓа на дното во спро ве-
дувањето на реформите, минатата седмица доби амин од 
Брисел за отпочнување преговори за олеснување на виз-
ниот режим! Дали е во прашање тактика на Брисел за на-
предување на демократските процеси во оваа земја, кои 
никако да се случат, во пресрет на претседателските из бо-
ри, е сосема ирелевантно. Важно е дека земјата со најмалку 

направени реформи и со сè уште непотпишан договор за асо-
цијација и стабилизација, а да не зборуваме за кандидатски статус, 
речиси го ослободи визниот режим. Наспроти Македонија, која се 
отепа од правење реформи, кои ние граѓаните најдобро ги по-
чувствувавме на себе, остана на списокот за следниот пат, кога 
можеби ќе успееме повторно да исполниме некоја задача, која ќе 
биде надвор од строго зацртаните критериуми.

Овој пример со Србија дефинитивно покажува дека и покрај 
зададените задачи во пакет за реформи, сепак влезот на земјите 
од регионов во ЕУ и во НАТО е исклучително политичка одлука, 
која ја донесуваат оние кои одлучуваат дали би сакале да ве видат 
во нивно друштво и, се разбира, кога!? Но, тоа не е новина. Новина 
е ставот на Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија пренесен преку надежната госпоѓица Руси, која потен-

се отепа од 
правење 
реформи.

РЕШЕТКИ!РЕШЕТКИ!

МАКЕДОНИЈА НА ПОЛОВИНА ПАТ МАКЕДОНИЈА НА ПОЛОВИНА ПАТ 
ДО СТАРТОТ ЗА ВИЗЕН РЕЖИМДО СТАРТОТ ЗА ВИЗЕН РЕЖИМ

Република Македонија како 
единствена земја од регионов, која 
има кандидатски статус, логично е и 
прва да ги отпочне преговорите за 
олеснување, или комплетно симнување 
на бариерите за визниот режим. Но, на 
големо изненадување Србија, која се 
наоѓа на дното во спроведувањето на 
реформите, минатата седмица доби амин 
од Брисел за отпочнување преговори. 
Дали е во прашање тактика на Брисел за 
напредување на демократските процеси 
во оваа земја, кои никако да се случат, во 
пресрет на претседателските избори, е 
сосема ирелевантно. Важно е дека земјата 
со најмалку направени реформи и сè 
уште непотпишан договор за асоцијација 
и стабилизација, а да не зборуваме за 
кандидатски статус, речиси го ослободи 
визниот режим. Наспроти Македонија која 


