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АПЕЛ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УПАТЕН ДО СТРАНСКИТЕ АКАДЕМИИ И ДО АКАДЕМИИТЕ 

ВО ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА 

 

Почитуван Претседателе, 

 

Како што е познато, поради настаните во досегашна Југославија, 

Република Македонија, како и републиките Словенија, Хрватска и Босна и 

Херцеговина, се конституира како суверена и независна држава. Оваа положба 

Република Македонија ја оствари по мирен, демократски и легитимен пат: со 

референдум и врз основа на уставните одлуки на Парламентот. Со Уставот на 

Републиката е утврден демократски политички поредок заснован на современите 

норми за правата и слободите на граѓаните и за посебните права на националните 

малцинства. Со Уставот се поставени и основите на економскиот систем заснован 

врз приватизација на општествената сопственост, слободниот пазар, 

претприемништвото и дерегулацијата. 

Република Македонија со својот Устав и со одделни декларации на 

парламентот, како и со своите ставови во меѓународните односи, недвосмислено 

се определи за мирољубива политика, добрососедски односи и немешање во 

внатрешните работи на другите држави. Со својот Устав Републиката посебно 

потврди дека нема никакви територијални аспирации спрема која и да било 

соседна држава и се декларира за соработка и проширување на односите во сите 

области од заеднички интерес. Според мислењето на Арбитражната комисија на 

Европската заедница (комисија Badinter), Република Македонија ги исполнува 

сите услови за меѓународно признавање. Процесот на тоа признавање од одделни 

држави е во тек. 

Меѓутоа, поради пречките што ги прави една од соседните држави 

меѓународното признавање на Република Македонија станува прашање на совест 

и на уважувањето на принципите на меѓународната заедница, но и на односот на 

науката кон историската вистина и природните права на еден мал народ, кој со 
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векови се борел за свој идентитет, национална слобода и сопствена држава и кој 

овие свои стремежи денес ги остварува по демократски и мирен пат. 

Известувајќи Ве за новата положба на Република Македонија очекуваме 

Ваше разбирање и поддршка пред јавноста во Вашата земја и на поширок план. 

Во исто време ја користиме оваа прилика да ви ги изразиме желбите и 

интересот на Македонската академија на науките и уметностите за 

воспоставување на соработка со вашата Академија во сите области од заеднички 

интерес. За таа цел ви ја пренесуваме нашата готовност за склучување на 

билатерални договори за соработка, за заемни посети, заеднички 

научноистражувачки проекти, учество на научни собири, размена на публикации, 

студиски престои и друго. 

Во надеж за успешен развој на нашите односи и научна соработка. 

 

Скопје, 18.03.1002    Македонска академија на науките 

          и уметностите 

 

        Претседател, 

        Проф. Д-р Ксенте Богоев 

 

 

На писмото, упатено до 30 странски академии и 7 академии од поранешна 

Југославија, пристигнаа одговори од следните академии: 

1. Црногорска академија на науките и уметностите – во својот одговор 

изразува спремност за билатерална соработка, односно секаков вид соработка кој 

е од обостран интерес. (3 април 1992) 

2. Хрватската академија на науките и уметностите – ја поддржува 

независноста на Македонија и спремна е јавно да дејствува во полза на Република 

Македонија. Спремна е за билатерална соработка. (30 март 1992) 

3. Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина – 

заинтересирана е за соработка, и тоа: заеднички посети, заеднички проекти, 

собири, студиски престои и др. (26 март 1992) 

4. Академијата на науките и уметностите на Косово – спремна е за 

склучување билатерален договор за соработка врз заеднички научноистражувачки 
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проекти, учество на научни собири, размена на публикации, студиски престои и 

друго. (5 мај 1992) 

5. Полската академија на науките – спремна е за продолжување и 

унапредување на научната соработка. На средба на претставници на двете 

академии да се утврдат деталите. До потпишување на заемен договор за соработка 

да се врши размена на научни работници врз база на бездевизна размена. (8 април 

и 14 мај 1992) 

6. Сесојузната академија на земјоделските науки (Москва) – спремна е 

да ги потврди сите порано потпишани договори за научна соработка. (28 април 

1992) 

7. Словачката академија на науките – го поздравува новиот 

демократски политички систем во Македонија; согласна е со соработка од 

обостан интерес и со потпишување договор за соработка меѓу двете академии и 

институти. Особено е заинтересирана за размена на научни работници и за 

размена на публикации. (14 април 1992) 

8. Кралското друштво во Лондон – ја поддржува независноста на 

Република Македонија. Изразува интерес за соработка, односно размена на 

научници меѓу двете земји. (27 април 1992) 

9. Националната академија на науките (Вашингтон) – високо го цени 

писмото на МАНУ, но со дезинтеграција на Југославија променет е начинот на 

меѓународната соработка, односно потребно е научниците директно да 

комуницираат со американските колеги кои изразиле интерес за соработка. (10 

април 1992) 

10. Австралиската академија на науките – заинтересирана е за 

соработка, но не е во можност да склучи договор, бидејќи нема средства за таа 

намена. (16 април 1992) 

11. Академијата на науките, литературата и уметноста во Безансон – 

заинтересирана е за размена на публикации. 

12. Кралската академија за литература, историја и старини (Шведска) $ 

посакува сè најдобро на Македонија и е спремна на обновување на соработката 

воспоставена уште во 1980 година. 

 

БИЛТЕН НА МАНУ, ГОД. XIX, БР. 1, 18.03.1992 


