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ЧЛЕН 3

Меѓународниот и регионалниот мир и стабилност, како и развојот на добрососедските 
односи се суштински за Процесот на стабилизација и асоцијација. Склучувањето и 
спроведувањето на оваа Спогодба се во рамките на регионалниот пристап на 
Заедницата, дефиниран со заклучоците на Советот од 29 април 1997, заснован врз 
индивидуалните постигнувања на државите од Регионот.

ЧЛЕН 4

Република Македонија се обврзува да воспостави соработка и добрососедски односи 
со другите држави од регионот, вклучувајќи соодветно ниво на заемни отстапки во 
однос на движењето на луѓе, стоки, капитал и услуги, како и развивање на проекти од 
заеднички интерес. Оваа определба претставува клучен фактор за развојот на односите 
и соработката меѓу Заедницата и Република Македонија и на тој начин придонесува за 
стабилноста во Регионот.

ЧЛЕН 11

Во согласност со нејзините заложби за мир, стабилност и развој на добрососедските 
односи, Република Македонија активно ќе ја поттикнува регионалната соработка. 
Заедницата, преку програмите за техничка помош, исто така ќе ги поддржува проектите 
што имаат регионална или прекугранична димензија.

Секогаш кога Република Македонија ќе предвиди да ја зајакне својата соработка со 
некоја од државите споменати подолу, во Членовите 12 до 14, таа, ќе ја информира и ќе 
се консултира со Заедницата и со нејзините држави-членки, во согласност со одредбите 
од Глава 10.

СПОГОДБА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА 
И АСОЦИЈАЦИЈА
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СОРАБОТКА СО ДРУГИ ДРЖАВИ КОИ ЌЕ ЈА ПОТПИШАТ СПОГОДБАТА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

Не подоцна од моментот кога барем една Спогодба за стабилизација и асоцијација ќе 
биде потпишана со некоја од државите на кои се однесува Процесот на стабилизација и 
асоцијација, Република Македонија ќе отпочне преговори со определената држава или 
држави, со цел потпишување на конвенција за регионална соработка чија цел е да за се 
зголеми обемот на соработка меѓу државите на кои се однесува.

Главните елементи на оваа конвенција ќе бидат:

• политички дијалог;

• основање слободна трговска зона меѓу Страните, усогласена со релевантните одредби 
на СТО;

• заемни концесии во однос на движењето на работници, основање друштва, давање 
услуги, тековни плаќања и движење на капитал, на ниво еквивалентно на она од оваа 
Спогодба;

• одредби за соработка во други области, било да се регулирани или не со оваа 
Спогодба, а особено во областа на правдата и внатрешните работи.

Оваа конвенција ќе содржи одредби за создавање неопходни институционални 
механизми, онаму каде што е неопходно.

Оваа конвенција за регионална соработка треба да се склучи во рок од две години по 
стапувањето во сила барем на втората Спогодба за стабилизација и асоцијација. 
Подготвеноста на Република Македонија за склучување на ваква конвенција ќе биде 
услов за натамошен развој на односите меѓу Република Македонија и ЕУ.

ЧЛЕН 13

СОРАБОТКА СО ДРУГИ ДРЖАВИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ПРОЦЕСОТ ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

Република Македонија ќе се вклучи во регионална соработка со другите држави на кои 
се однесува Процесот за стабилизација и асоцијација, во некои или во сите полиња на 
соработка што се опфатени со оваа Спогодба, особено оние од заеднички интерес. 
Оваа соработка треба да биде во согласност со начелата и целите на оваа Спогодба.

ЧЛЕН 12
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ЧЛЕН 14

СОРАБОТКА СО ДРЖАВИТЕ-КАНДИДАТИ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ

Република Македонија може да ја зајакне нејзината соработка и да склучи конвенција 
за регионална соработка со која било држава- кандидат за пристапување кон ЕУ, од сите 
области на соработка што се опфатени со оваа Спогодба. Оваа конвенција ќе има за цел 
постепено да ги зацврснува билатералните односи меѓу Република Македонија и 
определената држава на утврденото ниво на односите меѓу Европската заедница и 
државите-членки со оваа држава.


