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ЗАКЛУЧОЦИ 

• Значајната позиционираност и актуелните состојби во кои се наоѓа 
Република Македонија ја налагаат потребата од конституирање и 
развој на геополитиката како наука во Република Македонија 
заради систематско и континуирано следење на геополитичките 
состојби и трендови и промените на глобално, европско и 
регионално балканско рамниште. Нејзина   цел е истражување, 
систематско прибирање научнорелевантни податоци и 
изработување научно засновани анализи кои би претставувале 
основа за прогнози и согледби за поставувањето на Република 
Македонија кон поширокото геополитичко опкружување и неговите 
постоечки и идни предизвици. Таквата потреба е особено наложена 
со фактот дека Република Македонија има централна 
геостратегиска поставеност на Балканот,   каде со векови се 
вкрстувасат геополитичките интереси на големите и регионалните 
сили. 

• Со формирањето на ИГИНП, РМ се вбројува меѓу земјите коишто 
имаат професионални институти за градење на надворешната 
политика, кој врши идентификација, истражување и проучување на 
регионалните и глобалните теми и процеси кои се од стратешко 
национално значење; и кој преку својата работа е насочен кон 
давање придонес и учество на земјата во глобалните меѓународни 
политички текови. 
Денешното потпишување на МзС помеѓу Институтот за стратегиски 
истражувања при МАНУ и Институтот за геостратешки истражувања 
и надворешна политика при МНР е од исклучителна важност. 
Соработката меѓу ИГИНП и ЦСИ ќе придонесе кон процесот на 
генерирање на стратешки насоки од државен интерес и нивно 
промовирање пред домашната и странската јавност, како и кон 



креирањето на политика на носење на решенија во сферата на 
надворешната политика. 

• Во градење на сопствениот пристап во соочувањето со 
геополитичките   предизвици, треба да се уважува фактот дека 
Република Македонија како територијално мала држава не може да 
креира и да влијае на геополитичките трендови, но може да биде 
предмет на интерес на геополитичките сили заради што мора да 
гради свои ставови и да поддржува проекти кои ќе ја зголемат 
валоризацијата на предностите на нејзината геостратегиска 
положба и поставеност. 

• Појдовна основа за градење на сопствен пристап кон стратешките 
интереси е ставот дека Република Македонија како независна и 
суверена држава претставувала и ќе претставува клучен фактор за 
мирот и стабилноста на Балканот. Заради задржување на таквото 
нејзино значење, неопходна е внатрешна стабилност, изградба на 
демократска и правна држава со владеење на правото и заштита на 
човековите права и слободи, заради остварување на   оптимален 
степен на внатрешно единство како пречка за интернализација на 
меѓународните судири, или надворешни   политички, економски и 
други влијанија што негативно се одразуваат врз нејзинитите 
внатрешните состојби. Воедно, неопходно е изградба и постојано 
подобрување на доборсоседските односи и интензивирање на 
соработката со соседните држави и нивните институции. 

• Врз такви основи Република Македонија треба да го одреди и својот 
однос кон актуелната мигрантска и бегалска криза која, доколку се 
интензивира, покрај сериозните хуманитарни последици се 
заканува да предизвика тешки внатрешни проблеми по 
стабилноста, безбедноста и социјално-економските состојби.   Во 
својот однос кон бегалците и врз основа на досегашните искуства, 
Република Македонија се придржувала  и се придржува кон своите 
меѓународни обврски, ставовите на земјите членки на ЕУ и 
солидарноста и принципите на соработка со соседството, водејќи 
сметка и за сопствените национални интереси, што не исклучува во 
ситуација на влошување на состојбите до степен на крајна нужда и 
преземање   рестриктивни мерки, посебно во однос на контролата 
на протокот на мигранти и бегалци заради спречување на 



тероризам или други тешки несакани последици по безбедноста и 
стабилноста на државата. 

• Асиметричните закани бараат кохерентен и сеопфатен пристап, без 
исклучоци. Последните случувања со феноменот на масовното 
мигрирање ја потенцира неопходноста од соработка и вклученост 
на сите актери на меѓународен план. Неопходноста од што поскоро 
започнување на преговорите за членство во ЕУ и пристапувањето 
кон НАТО се наметнува како барање што има клучно значење не 
само за стабилноста и развојот на Република Македонија, туку и за 
стабилноста и развојот на Балканот и Европа во целина. 

• Имајќи ги предвид стратешките определби на земјите од ЕУ и 
регионот и актуелната состојба на затворање на балканската рута, 
може да се предвиди дека ситуацијата дополнително ќе се 
усложнува, комплицирајќи ги политичките односи меѓу соседските 
државите, при што ќе се зголемува товарот и притисокот кој паѓа 
врз Република Македонија. Тоа налага потреба од   подготовка на 
  подолгорочна и сеопфатна стратегија за справување со можните 
масовни мигрантски појави.  


