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Овој проект е финансиран од Европската Унија 

Оваа публикација е изготвена со финансиската помош на Европската унија. Содржината 
на публикацијата е единствена одговорност на НБРСМ и на никаков начин не ги 

изразува гледиштата на Европската унија. 

 

Квартален билтен за Твининг-проектот „Jакнење на институционалниот капацитет на Народната 

банка на Република Северна Македонија на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“– проект 

финансиран од Европската Унија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Најважните случувања во овој квартал не беа од политички и економски карактер, иако несомнено ќе имаат 
долгорочни последици гледано и од двата аспекта. 

Станува збор за пандемијатана САРС-КОВИД-19, која започна во Кина кон крајот на 2019 година и се прошири 
ширум светот во текот на првиот квартал од 2020 година. Оваа пандемија ги принуди владите да преземат 
мерки за заштита на јавното здравје, кои вклучуваа ограничувања на движењето на луѓе, стоки и капитал, и 
коишто имаа влијание и врз спроведувањето на овој проект. 

Од истата причина, на 18 март 2020 година во Република Северна Македонија беше воведена вонредна 
состојба, којашто наметна затворање на границите и аеродромите. Исклучително е тешко да се процени колку 
долго ќе трае кризата и какви ќе бидат последиците од неа, но за жал во овој момент оваа здравствена и 
социјална криза не покажува знаци на извесен крај. 

По внимателно разгледување на можните опции, како резултат на пандемијата и неможноста за спроведување 
на проектните активности, на 18 март 2020 година лидерите на овој проект испратија предлог за прекин на 
проектот до Делегацијата на ЕУ. Овој предлог беше одобрен и проектот беше прекинат за период од три 
месеци, почнувајќи од 1 април 2020 година завршувајќи заклучно со 30 јуни 2020 година. 

Во текот на третиот квартал од спроведувањето на Проектот, во однос на проектните активности,  виртуелно се 
одржа само третиот состанок на Управниот комитет на Проектот на 25 март 2020 година. 

Случајно, но интересно, истиот ден беше од огромно значење и за европската перспектива на Северна 
Македонија, затоа што Европскиот совет, врз основа на напредокот постигнат во спроведувањето на 
реформите и исполнувањето на условите поставени едногласно  од страна на Советот во јуни 2018 година, 
одлучи да се отворат пристапни преговори со Република Северна Македонија. 

Во периодот од 1 април 2020 година до крајот на третиот квартал на спроведување на проектот, 14 јуни 2020 
година, Проектот беше во прекин. 

Периодот на спроведување на Проектот е продолжен до 14 март 2021 година, односно, за период 
еквивалентен на периодот на прекинот. 
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 Што се случуваше во периодот од 15 март 2020 година и 14  јуни 2020 година? 

  

Контакт: 

Канцеларија на Постојаниот твининг советник 

twinning.nbrnm@gmail.com 

 


