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...I... 
KADE SME VO 
AVGUST 2012
GODINA?

В
о август 2012 година, Република Македонија сè уште го нема 
решено спорот за името со Република Грција, а од 1 јули 2012 
година претседателството со ЕУ од Данска го презеде Кипар. 
Во овој период се случи и НАТО самитот во Чикаго, на кој 

Македонија - уште еднаш - не доби покана за членство под времената 
референца, на што се надеваше по пресудата на Меѓународниот суд за 
правда во Хаг во наша корист. Исто така, Владата го изготви и го донесе 
својот прв Патоказ за реализација на приоритетите утврдени 
со Пристапниот дијалог на високо ниво (ПДВН), нов инструмент 
на Европската комисија (ЕК) со помош на кој ќе се направат обиди 
Македонија да се доближи што поблиску до ЕУ. На 24 јули се одржа 
и деветтиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу 
ЕУ и Република Македонија во Брисел, под раководство на Кипарското 
претседателство. На 31 јули 2012 година, Владата го достави до 
Собранието „Извештајот на Владата на Република Македонија до 
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Европската комисија за статусот на реализацијата на активностите од 
Патоказот за реализација на приоритетните цели усвоени на Пристапниот 
дијалог на високо ниво“ (натаму Извештај), а истиот извештај беше 
дискутиран и на средбата меѓу Секретаријатот за европски прашања 
(СЕП) и организациите на граѓанското општество, одржана следниот 
ден (1 август 2012 година). На внатрешен план, Македонија сè повеќе се 
дели – поделбите продолжуваат и по етнички линии, но и по сите други 
основи, но најмногу загрижува поделбата на патриоти и предавници.

Данското претседателство, водено под мотото „Одговорна Европа“, 
заврши. Постигнати се добри резултати во сите претходно утврдени 
приоритетни области (Динамична Европа, Зелена Европа, Безбедна 
Европа и Повеќегодишната финансиска рамка, заедно со реформите 
во заедничките политики). 

Во однос на проширувањето на ЕУ, данското претседателство не 
ветуваше ништо освен стандардното „поддржување на желбата на 
соседните држави за поблиска соработка, вклучувајќи и пристап 
до европските пазари, како и придонес кон натамошниот процес 
на проширувањето“1. По завршување на претседателството се 
верува дека „државите од Западен Балкан направија натамошни 
конкретни чекори кон својата европска перспектива“, а потоа се 
редат конкретните постигнувања „напредува ратификацијата на 
договорот за пристапување на Хрватска од страна на државите-
членки, со што таа ќе стане дел од ЕУ од 1 јули 2013 година; Србија 
доби кандидатски статус за време на данското претседателство, 
а Црна Гора започна пристапни преговори... Ова покажува дека и 
покрај економската криза ЕУ е сè уште привлечна за нови членки. 
Оттука, данското претседателство даде важен придонес за 
натамошната стабилизација на регионот, кој до пред 15 години 

1 http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-the-Presidency/~/media/Files/
Trykt%20materiale/Brochure/EU_Presidency_Brochure_UK.pdf

се карактеризираше со војни и раздор. За време на данското 
претседателство е постигнат значителен напредок во 
пристапните преговори со Исланд“2. И, како што можеме да видиме, 
Република Македонија ја нема никаде. Не е ниту спомената во делот 
на проширувањето на ЕУ.

Се чини дека во последниве неколку години историјата постојано 
се повторува, па така Република Македонија е отсутна и од 
претседателството на Кипар. Агендата на Кипар е мошне јасна – 
мотото на претседателството е „Кон подобра Европа“. Тоа значи дека 
претседателството ќе се труди да ја направи Европа порелевантна 
за граѓаните на Европа, но и за остатокот од светот. Европа треба 
да биде поефективна и да придонесе кон поголем економски раст 
и кон создавање повеќе работни места. Кипар ќе се залага за 
Европска унија која ќе биде посолидарна, која ќе биде попосветена 
на иднината, која ќе промовира социјална кохезија и ќе понуди 
надеж за граѓаните на ЕУ. Повеќе од очигледно е дека кипарското 
претседателство главно ќе се занимава со приоритетот „ЕУ како 
глобален играч“, зајакнувајќи ја улогата на ЕУ на меѓународната 
сцена. Оттука произлегуваат и четирите главни приоритети и тоа: 
1) поефикасна и одржлива Европа; 2) Европа со поголем учинок 
и поголем раст на економијата; 3) Европа која е порелевантна за 
своите граѓани, со солидарност и социјална кохезија и 4) Европа во 
светот, поблиска до своите соседи. 

Ако судиме според приоритетите на кипарското претседателство 
на надворешен план, каде што спаѓа и проширувањето на ЕУ, јасно 
е дека за Кипар се побитни државите од новото европско соседство 
отколку Западен Балкан. Тоа донекаде и треба да се очекува, бидејќи 
е директно поврзано со медитеранските партнери на Кипар, па 
напорите за поврзување на овие групи држави се сосема очигледни. 

2 http://eu2012.dk/en/NewsList/Juni/Uge-26/~/media/702749D703AB4F1790A11095
1A22E8FE.pdf
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Единственото нешто што се однесува на државите од Западен Балкан 
е тоа дека: „Претседателството, исто така, ќе ги промовира сите 
процеси поврзани со проширувањето и ќе работи на зајакнување 
на безбедноста на храната, со цел да стави акцент на развојните 
цели на ЕУ“3. Како ќе се одрази тоа на севкупното проширување ќе 
видиме во декември, кога ќе заврши и кипарското претседателство. 

1. ZBUNETI GRA\ANI

Во претходниот квартален извештај4 веќе предупредивме дека 
разногласието во општеството во врска со целите, но и очекувањата 
од ПДВН, можат да донесат повеќе проблеми кои засега не се толку 
видливи (тешко може да се управува со превисоките очекувања на 
граѓаните, вистинскиот проблем – спорот за името нема да се решава 
сè додека од Брисел доаѓаат пофални и нереални оценки, а постои 
опасност целосно да замре секаква критика на владините политики 
поради бесмисленоста на процесот и како последица од сево ова, во 
Македонија сè повеќе ќе се шири еврофобијата). 

Ако досега премиерот Груевски тврдеше дека ПДВН е мост до 
преговорите за членство и дека всушност на овој начин Македонија 
го заобиколува грчкото вето на пристапните преговори5, сега веќе 
имаме поголем број гласноговорници кои го зборуваат истиот јазик. 
Антонио Милошоски, на пример, со истата реторика тврди дека 
ПДВН е „премостување на губењето време поради блокадата на 
Грција...“, додека, пак, пратеничката Силвана Бонева – намерно или 
не – мисли дека Македонија веќе преговара за членство во ЕУ и се 

3  http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/x8yAAZB3R8D2nxXo9+AUZw==/
4  Видете го тринаесеттиот квартален извештај насловен „Дијалог на глуви на високо 

ниво“, април 2012 година, http://mcet.org.mk/?page_id=120
5 http://www.narodnavolja.com/articles2012/04/txt15.asp or http://www.vecer.com.

mk/default.asp?ItemID=C69AEAA500BF02458F57304A73A3E6AD 

надева дека „во блиска иднина ќе ни се отворат и други поглавја, а 
не само овие две (Поглавја 23 и 24)...6“. И пратеникот Кенан Хасипи 
смета дека Македонија поминала низ скрининг процес на Поглавјата 
23 и 24, а во однос на човековите права, во ЕУ тие не биле на завидно 
ниво... Ваквите изјави зачестија во периодот опфатен во овој 
квартален извештај и секогаш доаѓаат од страна на претставници на 
владејачката коалиција. 

Охрабрување за давањето вакви изјави дојде и лично од 
еврокомесарот за проширување, Штефан Филе. Неговата реторика 
сосема се промени од неговото последно доаѓање во Македонија. 
Изјавите од типот „Задоволен сум што гледам нова динамика со 
поставувањето на европската агенда на предната страна на 
дебатата. И покрај тоа што постојат многу предизвикувачки 
прашања, таа е во центарот на дебатата. Ако се има предвид 
ограниченото време меѓу двата состанока, навистина е 
постигнат значителен напредок. Заклучоците договорени на 
првиот состанок во март се исполнети во сите шест точки, и 
тоа е многу важно. Задоволен сум од патоказот усвоен од Владата 
во април, а сега е важно да се работи на неговата имплементација 
и да се гледа на патоказот како на жив документ“7, од една страна 
ја бодрат Владата, но од друга страна ги збунуваат и новинарите кои 
треба да ги информираат граѓаните, но и граѓаните кои се помалку 
упатени во европските процеси.

Ако, пак, ја анализираме изјавата на Филе, ќе отвориме уште 
којзнае колку нови прашања и потпрашања. Особено збунува 
„задоволен сум од Патоказот усвоен од Владата...“, особено кога 
подетално ќе се анализира документот што го правиме ние во овој 
квартален извештај. 

6 Од седницата на Комисијата за европски прашања и Националниот совет за 
евроинтеграции во Собранието на Република Македонија од 31 јули 2012 година.

7 http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=8318AEC3C7CB84428AECEBEFD9
9B2260
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Не се збунети само граѓаните, кои од една страна слушаат дека 
состојбите во Македонија се загрижувачки (пример од Амнести 
интернешанал, од Транспарентност интернационал, од Репортери 
без граници, од Стејт депарментот за состојбата со човековите 
права, од извештајот на Швајцарската агенција за развој итн.), а од 
друга страна (од сите други извори на ЕУ), слушаат како Македонија 
забрзано чекори напред и напредува во својата европска агенда.

И новинарската фела, се чини, е доволно збунета, па јавно и 
отворено ги поставува основите прашања. Така на пример, новинарот 
Васил Мицкоски, во својата колумна за неделникот „Глобус“ ќе 
праша: „Што се случува на релацијата Скопје – Брисел? Зошто 
еврокомесарот за проширување стана „симпатизер“ на Груевски? 
Зошто Филе е мек како памук откако шефица за евроинтеграции 
е Теута Арифи? Дали Филе навестува некој план Б на ЕУ кога 
нагласува дека е импресиониран од реформите на властите во 
Скопје? Дали еврокомесарот ни навестува дека Македонија и Грција 
ќе постигнат брз компромис? Постои ли некој напредок што 
допрва ќе се обелодени? Конечно, зошто Филе е толкав оптимист 
за државата која веќе се здоби со стигмата „вечен кандидат“?8 

Сепак, најзбунети се граѓанските организации кои веќе една 
деценија одблиску го следат евроинтеграцискиот процес на 
Македонија. Од позиција на watch-dog организации, наша задача е 
да го надгледуваме процесот и да „лаеме“ секогаш кога власта ќе 
постапи спротивно на зацртаните задачи. Честопати, особено за 
време на владеењето на Груевски, ваквите организации се, биле и 
ќе бидат мета на властите. Но, бидејќи речиси сите медиуми во 
Македонија се под контрола на власта, етикетирањето на граѓанските 
организации добива невидени размери и има далекосежни 
последици по граѓанските активисти. Ваквиот пресврт на релацијата 
Брисел–Скопје, за жал, има последици и по ваквите организации. 

8 http://globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=5F900419692F8143AC39A90CBBF
0DAA8

Неодминливо прашање што сите тие си го поставуваат е: „Која е 
смислата и улогата на „куче-чувари“ организациите, кога ЕК со само 
една изјава може да го уништи целиот труд на организацијата вложен 
во следење и во анализи?“ Згора на тоа, се наметнува и прашањето: 
„Како е можно ЕК да го поддржува граѓанското општество и да бара 
негово вклучување во пристапниот процес, од една страна, а од друга 
да се прави дека не забележува ништо кога претставниците на власта 
јавно и бескрупулозно ги напаѓаат претставниците на граѓанското 
општеството кои се осмелиле да ги критикуваат потезите на власта. 
За жал, допрва ќе се соочиме со последиците од ваквата хипокризија. 
А во меѓувреме, на регионално ниво, пристапниот дијалог добива 
нова, подобрена форма.

2. REGIONALNI DIJALOZI

За подобро да ги разбереме суштината, динамиката и недостатоците 
на ПДВН, должни сме да направиме куса регионална споредба на 
сличните инструменти кои ЕК ги користи во регионот на Западен 
Балкан. Така, ќе ги забележиме спецификите на нашиот ПДВН, но и 
неговите недостатоци во начинот на кој е замислен и се спроведува, 
целите заради кои е воспоставен и резултатите коишто ги дава. 

Во текот на 2012 година, ЕК промовираше три инструменти кои 
предвидуваат политички дијалог меѓу ЕК и високото политичко (и 
општествено) ниво на државите со кои се разговара од регионот 
на Западен Балкан. Во Република Македонија тој модел се вика 
„Пристапен дијалог на високо ниво“ (ПДВН), во Босна и Херцеговина 
е наречен „Дијалог на високо ниво за пристапниот процес“ 
(Дијалог на БиХ), а „Структуриран дијалог за владеење на правото“ 
(Структурен дијалог) е инструментот воспоставен со Косово. 

Според методологијата, сите три инструменти се многу слични. 
Се одвиваат на високо политичко ниво, со цел ЕК да биде сигурна 
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дека ветеното ќе се исполни. Покрај политичкото ниво, постои и 
административно ниво, односно Патоказ со мерки кои треба да се 
донесат во определен временски рок. Средбите, пак, се одвиваат 
двапати годишно. Сепак, суштината и целта на овие разговори варира 
од една држава до друга, во зависност од тоа во која фаза се наоѓа 
таа на патот до членството во ЕУ и која е следната цел на тој пат. 

Кога станува збор за Босна и Херцеговина, Дијалогот има за цел 
објаснување на методологијата за пристапување кон ЕУ, успешна 
координација на комплицираниот државен систем за БиХ да зборува 
во еден глас при подготовката на претпристапните преговори и при 
поднесувањето кредибилна апликација за членство до крајот на 
годината9. Во разговорите учествуваат владите на двата ентитета 
(БиХ и Република Српска) и регионот Брчко, со цел да се обезбеди 
што поголема политичка инклузивност во процесот на договарање 
на Координативниот механизам за ЕУ прашања до 31 октомври 2012 
година10. 

Покрај оваа, Патоказот на Дијалогот за БиХ има уште седум 
точки кои претставуваат конкретни мерки со зададени рокови до 
крајот на ноември 2012 година11. Тие точки се: 1) измена на Уставот 
на БиХ, во насока на спроведување на одлуката на Европскиот 
суд за човековите права (случајот Sejdic/Finci за еднакво право 
на политичко ангажирање на граѓаните кои не се припадници на 
трите конститутивни народи во БиХ), со што се создаваат услови за 
влегување во сила на Спогодбата за стабилизација и асоцијација 
(рокот е 31 август); 2) донесување на Патоказот и подготовки за 
втората средба на Дијалогот (рокот е првата половина на септември); 
3) спроведување на успешни локални избори (рок–7 октомври); 

9 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/489&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

10 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/503&type=HTML 
11 Ibid

4) Доставување на Извештајот на ЕК за напредокот на Босна и 
Херцеговина (рокот е 10 октомври); 5) доставување одговори на 
прашањата поставени од ЕК во врска со Поглавјата 5 (Јавни набавки) 
и 27 (Животна средина) и дефинирање на ефикасен механизам за 
координација на ЕУ агендата (рок-31 октомври); 6) одржување 
на вториот состанок на Дијалогот (рокот е ноември), и 7) успешно 
изменет Устав и влегување во сила на ССА и поднесување кредибилна 
апликација за членство во ЕУ (рокот е 30 ноември)12. Ваквата 
структура на Патоказот, со само седум точно дефинирани, временски 
определени конкретни мерки, суштински влијае на функционалноста 
и на демократијата на државата и има јасно поставена крајна станица 
(апликација за членство доставена до Советот на ЕУ до крајот на 
годинава13). Тоа, пак, му дава смисла на целиот Дијалог, бидејќи 
сите фактори кои учествуваат во него имаат јасна слика кон што се 
стремат и што ќе добијат на крајот од тој процес.

Во случајот на Косово, целта на Структурниот дијалог е преку 
контрола на проблемите во оваа клучна област - критична за целиот 
регион - да се обезбеди успешен трансфер на надлежностите од 
ЕУЛЕКС на косовските институции, како и напредок на патот на 
визната либерализација и функционирањето на институциите14. 
Темите кои ќе бидат опфатени со Структурниот дијалог се судството и 
борбата против организираниот криминал и корупцијата. Дијалогот 
се одвива на високо ниво од обете страни, поточно од еврокомесарите 
за проширување, Штефан Филе, и за внатрешни работи, Сесилија 
Малмстром, од една страна, и заменик-премиерот на Косово и 
министер за правда, Хајредин Кучи, министерот за внатрешни работи, 
Бајрам Реџепи, и министерката за европски интеграции, Флора 

12  Ibid
13  Ibid
14 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2012/05/20120530_2_

en.htm 
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Читаку, од друга страна. Сепак, целиот процес опфаќа и низа други 
институции, меѓу кои и граѓанските организации, како и локалните 
власти. Во контекст на постепениот трансфер на надлежностите 
од мисијата ЕУЛЕКС на косовските институции, во рамките на 
Структурниот дијалог ќе се формира Заеднички координационен 
одбор за владеење на правото, кој ќе ги координира и евалуира 
активностите предвидени со овој Дијалог и ќе го помогне напредокот 
на трансферот на надлежностите15. И овој инструмент на ЕК за 
решавање на најкрупните проблеми на Косово има јасно определена 
рамка и јасно дефинирани очекувани резултати на суштинско ниво, 
со критериуми коишто треба да ја покажат вистинската и суштинска 
промена на состојбите во опфатените области.

3. PAK PREPORAKA?

Кога станува збор за Македонија, може да се каже дека целта на 
ПДВН е запазување на политичкиот критериум и чист пат за отворање 
на пристапните преговори, иако ЕК тоа никаде јасно не го потврдува, 
за разлика од случаите на БиХ и Косово. Кога претседателот на ЕК, 
Баросо, го најави отворањето на ПДВН за Македонија, тој истакна 
дека целта на овие разговори е „да ја поттикнат Македонија да 
работи повеќе на планот на остварувањето и спроведувањето на 
своите реформски процеси и побрзо да го реши спорот со Грција“, 
како и да воспостави „еден одржлив механизам за размена на 
гледиштата и редовен мониторинг на политичките критериуми, 
како и на клучните реформски репери нотирани во Извештајот за 
напредокот од претходната година“16. 

15  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/docs/news/20120530_rold_
conclussions_30_may.pdf 

16 http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=BEA3A24055B9544886C347682B8
A643C 

При првата рунда разговори во рамките на ПДВН, еврокомесарот 
Филе во заклучоците истакна дека овој механизам има за цел  „да 
внесе нова динамика во реформскиот процес за пристапување 
кон ЕУ и на таков начин да ја зајакне довербата и да ја поткрепи 
европската перспектива на државата“17. Во мај 2012 година18, 
Владата на Република Македонија го донесе т.н. Оперативен патоказ 
за спроведување на ПДВН (Патоказ), кој опфаќа околу 50-тина мерки, 
претежно од адимистративен карактер, со зададени рокови и без 
финансиска рамка за нивно спроведување19. Заради спроведување 
на предвидените мерки и активности, Владата формираше повеќе 
работни групи, а најави и формирање на дополнителен број  тематски 
работни групи за креирање на нацрт-текстовите на законите и другите 
правни акти или за изработка на анализи. Такви се работните групи 
за следење на реформите на министерско ниво, за спроведување на 
мерките од Охридскиот рамковен договор, за систем за вработување 
во јавната администрација според заслугите, за работа со медиумите, 
за измени во Изборниот законик и за други тематски работни групи 
во најава. Оваа обемна и комплексна структура на работни групи 
и мерки, без јасна и конкретна цел на крајот од процесот во 2012 
година, претставува вистински проблем и предизвик како за ЕК, така 
и за Владата. 

Споредбено, Дијалогот во регионот, вклучувајќи ја целта и 
наградата што произлегуваат за државите, изгледаат како во табелата 
подолу. 

17 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/docs/news/20120315_ conclusions.
pdf 

18  Со неколкунеделно задоцнување, бидејќи првично беше планиран за средината на 
април, во согласност со заклучоците од првата рунда на ПДВН

19  http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/Patokaz_MK.pdf 
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Држава Вид на дијалог Цел - Награда

БиХ Дијалог на 
високо ниво за 
пристапниот 
процес

Доставување апликација за 
членство до Советот на ЕУ – 
Кандидатски статус

Косово Структурен 
дијалог за 
владеење на 
правото

Пренос на надлежностите 
од ЕУЛЕКС на косовските 
институции и напредок во 
визната либерализација – Визна 
либерализација

РМ Пристапен 
дијалог на високо 
ниво

Мониторинг на политичките 
критериуми и побрзо решавање 
на спорот со Грција – Препорака 
за почеток на преговори

Сепак, постојат повеќе карактеристики на ПДВН за Македонија 
кои имаат и позитивни и негативни страни. Ако треба да се издвои 
најнегативната страна на ПДВН тоа е секако фактот дека и овој пат 
крајна цел е добивањето препорака за почеток на преговорите, која 
во случајов ќе биде четврта, без никакви гаранции дека ќе може да 
се отворат пристапни преговори. И бидејќи на сите во Македонија 
ни е јасно дека нема да дојде до брзо решавање на спорот за името 
со Грција, ова е наградата којашто  ПДВН може да и ја понуди на 
Македонија.

Повеќе од очигледно е дека еврокомесарот Филе не го дели нашето 
мислење и смета дека – со вистинската доза на притисок – можат да 
се случат чуда, па дури и Груевски да го реши спорот за името со 
Грција. Факт е дека Филе не седи со скрстени раце и не чека работите 

да се случат сами од себе. Посетата на министрите за надворешни 
работи на Австрија, Михаел Шпинделегер, и на Словачка, Мирослав 
Лајчак, на Скопје, во почетокот на јули, покажува дека сепак нешто 
се случува на овој план. Од нив чувме дека „Прашањето за името 
веќе не треба да ги блокира преговорите за членство. Треба да го 
одвоиме прашањето за името од почетокот на преговорите, но 
со едно јасно разбирање дека спорот ќе биде решен за преговорите 
да можат да се заклучат“20. Всушност, министрите за надворешни 
работи не ни кажаа ништо ново, освен дека сега, покрај Филе, и 
некои други држави покажуваат интерес за што поскоро решавање 
на овој децениски спор меѓу Македонија и Грција. 

За почит е решителноста на еврокомесарот Филе и ние искрено му 
посакуваме од Македонија да направи успешна приказна. За жал, не 
го делиме неговиот ентузијазам. Сепак, декември – кога Македонија 
треба да добие датум за почеток на преговорите за членство со ЕУ  
–  не е далеку. 

4. NOV INSTRUMENT ILI...?

ЕК на различни начини го толкува прашањето за политичката 
основа на дијалозите и наоѓа основа во заклучоците на Советот 
и на Европскиот совет (кои се политички тела) за нивна 
операционализација. На пример, во случајот на БиХ се повикува 
на заклучоците на Советот на ЕУ од март 2011 година21, каде што 
постојат препораки за тоа како оваа држава да дојде до кредибилна 
апликација за членство во ЕУ. Кога станува збор за Косово, ЕК се 
повикува на заклучоците на Советот од декември 2011 година22, во 

20 http://www.time.mk/read/NONE/074a2925aa/index.html
21 Стр. 20-21 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/

genaff/126578.pdf 
22 Ibid, стр. 24 
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поддршка на Стратегијата за проширување 2011–2012, објавена во 
октомври 2011 година. Вистина е дека во заклучоците на Советот 
не е наведен македонскиот ПДВН, но затоа, пак, ЕК се поттикнува 
што порано во пристапниот процес да ги отвори прашањата за 
владеењето на правото, стабилноста на институциите, борбата со 
криминалот и корупцијата и заштитата на човековите права23, што 
реално не е ништо друго освен ПДВН. 

Овие инструменти сè уште не претставуваат дел од веќе утврдените 
официјални алатки на политиката на ЕУ за проширување. Сепак, тие 
имаат политичка тежина чијашто вистинска вредност треба допрва 
да се утврди, во согласност со резултатите што ќе ги дадат. Гледано 
од најрационалната гледна точка, Советот и Европскиот совет можат 
да почекаат да видат какви резултати ќе дадат овие механизми во 
2012 година, за да можат да ги определат нивната политичка тежина 
и нивниот ефект врз процесот и политиката на проширување за 
државите од Западен Балкан. 

Дека ваквите дијалози – барем засега – не можат да претендираат 
да бидат замена за веќе воспоставените инструменти на процесот на 
проширување, покажува и последната изјава од деветтиот Совет за 
стабилизација и асоцијација меѓу ЕУ и Република Македонија, што 
се одржа во Брисел на 24 јули 2012 година. Имено, во изјавата за 
печатот недвосмислено стои дека: „Советот за стабилизација и 
асоцијација го поздравува Пристапниот дијалог на високо ниво 
(ПДВН) и новиот поттик што тој им го даде на ЕУ-реформите. ЕУ 
потсети дека ПДВН беше воведен без да навлегува во правото на 
стандардните претпристапни процедури“24.

Оттука, јасно е дека - барем засега - ваквите дијалози не се дел 
од инструментите на проширувањето на ЕУ. Тоа, пак, нè поттикнува 
да го поставиме прашањето: Зошто ЕК се занимава со смислување 

23 Ibid, стр. 18-19
24 http://www.eu-un.europa.eu/articles/es/article_12463_es.htm

нови инструменти, а не ги применува веќе воспоставените, како на 
пример Пристапното (Европското25) партнерство воведено уште на 
Солунскиот самит во јуни 2003 година? Последното партнерство 
за државите од Западен Балкан е од 2007 година, а во март 2008 
година истото Партнерство се донесе по вторпат, со тоа што 
клучните приоритети беа надградени и промовирани како репери 
(benchmarks). 

Партнерствата се покажаа како исклучително корисни 
инструменти. Со самото тоа што дефинираа повеќе приоритети 
–  во просек, 160–190 приоритети – структурирани како „клучни“ 
(или репери), „краткорочни“ и „среднорочни“, ги тераа владите во 
државите поригорозно да ги спроведуваат реформите. 

Ако се знае дека партнерствата се развиваат по барање на 
државите-членки, тогаш е нејасно зошто државите-членки не 
сакаат нови партнерства за државите од Западен Балкан, особено 
по 2009 година кога влезе во сила Лисабонскиот договор, со кој 
практично и се надминува т.н. „замор од проширувањето“. Ставот 
на МЦЕО и на ФООМ е дека наместо да се занимава со смислување 
нови инструменти (за кои Советот на ЕУ не носи одлука), ЕК треба да 
инсистира на донесување нови партнерства за државите во процесот 
на проширување, па дури и да ги советува државите да извршат 
притисок за нови партнерства, билатерално кај државите-членки.

За да не бидеме погрешно сфатени, ние не сме против ПДВН, но 
сметаме дека тој ќе даде резултати само доколку дијалогот навистина 
се одвива на инклузивен начин, а не како досега.

25 Државите-кандидатки добиваат Пристапно партнерство, додека државите кои 
се потенцијални кандидатки за членство во ЕУ добиваат Европско партнерство. 
Разликата е само во називот, но не и во суштината. И едното и другото ја имаат 
истата структура.
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5. [TO E INKLUZIVNOST?

Прашањето на инклузивноста на ПДВН е едно од најважните за 
кредибилитетот и ефикасноста на овој инструмент. Одлично е тоа 
што дијалогот е замислен како инклузивен. Уште при првата средба, 
во март 2012 година, ПДВН беше оценет како инклузивна рамка 
којашто ги вклучува сите релевантни фактори, пред сè граѓанското 
општество, кои можат и треба да учествуваат во формулирањето 
и спроведувањето на реформите. Според ФООМ и МЦЕО, тоа значи 
дека тој не смее да се одвива само на ниво Влада-ЕК, туку се очекува 
вклученост и придонес и на политичките партии од опозицијата 
и на граѓанските организации и интересни групи (синдикати, 
медиуми, стопански комори итн.). Тоа, пак, подразбира консултации 
на засегнатите страни во сите фази на дијалогот, кој треба да се 
одвива транспарентно и отворено за да знаеме точно какви обврски 
преземале нашите институции и во кој рок. 

Благовремената консултација е од клучна важност доколку 
претендираме овој процес да биде инклузивен. Инклузивноста е 
највисокото ниво на соработка меѓу вклучените страни и многу се 
разликува од другите форми – информација, консултација и дијалог. 
Информација е кога власта изготвила нешто (извештај, стратегија, 
патоказ итн.) и ве кани за да ве информира за што станува збор. 
Консултацијата е едно ниво повисоко и подразбира размена на 
мислења, при што вие можете да го кажете вашето мислење, а власта 
(односно органот што ве консултира) одлучува што од разговорот и 
од забелешките ќе вгради во својот предлог. Во случајот на дијалог, 
релацијата не се сведува само на размена на мислења, туку власта 
задолжително вградува дел од забелешките (или сите забелешки) 
на партнерските организации. Но, ако власта претендира да биде 
инклузивна, тогаш таа не само што мора да ве „чуе“ и да вгради дел 
од забелешките на засегнатите страни коишто ги консултира, туку тоа 
го прави пред да биде готов документот за кој ве консултира. Затоа, 

процесот што го води СЕП околу Патоказот е сè само не е инклузивен. 
Тој најмногу наликува на информација.

Да го земеме примерот со формалната средба со граѓанските 
организации којашто ја спроведе СЕП за „Извештајот за статусот 
на реализација на активностите од Патоказот на ПДВН“. Имено, 
овој извештај бил презентиран на Деветтиот состанок на Советот 
за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и ЕУ, 
што се одржа во Брисел на 24 јули 2012 година26. Владата го усвои 
конечниот текст на Извештајот на 26 јули 2012 година27, додека 
истиот беше презентиран во Собранието во надлежните собраниски 
комисии на 31 јули 201228. СЕП, пак, организираше консултација 
со граѓанските организации на 1 август 2012 година. Факт е дека 
текстот на Извештајот веќе бил усвоен на Влада, за да може да биде 
презентиран пред претставниците од ЕУ во рамките на Советот за 
стабилизација и асоцијација. Зарем има логика, кредибилитет и 
искреност во намерите да се овозможи инклузивност во рамките на 
ПДВН, доколку граѓанските организации (а и Собранието) немале 
никаква можност да го искажат своето мислење и да дадат забелешки 
за содржината и суштината на Извештајот за реализацијата на 
Патоказот? Каква корист ќе има од консултации по веќе утврден текст 
на Извештајот?Оттаму, овој процес никако не смее да се нарекува 
инклузивен!

Граѓанскиот сектор не е единствениот што се чувствува изоставен 
од процесот. И Собранието на Република Македонија – односно домот 
на демократијата во државата – се жали дека не било благовремено 
вклучено во процесот. На собраниската седница на 3 мај 2012 година, 
вицепремиерката Теута Арифи го презентираше Патоказот пред 

26 http://www.mfa.gov.mk/?q=node/1305 
27 http://www.sep.gov.mk/Default.aspx?ContentID=36&ControlID=HLAD_banner.ascx 
28 http://www.sobranie.mk/ext/sessiondetails1.aspx?id=13918498-dd43-4cef-bbd6-

4ebbde4f96e2 
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пратениците, но само откако тој беше донесен од страна на Владата. 
Пратеникот Јани Макрадули од СДСМ коментираше дека: „Ова мораше 
да го направи Владата пред да биде усвоен Патоказот и пред да 
биде објавен во јавноста. Подобра слика за Македонија ќе пратиме 
ако пред, или во рамките на Високиот дијалог, и Собранието беше 
дел од тој Дијалог, односно ако Оперативниот патоказ ја добиеше 
својата потврда од Собранието”29. 

6. SOMNITELEN PATOKAZ

Првиот состанок на ПДВН беше одржан на 15 март 2012 година, 
предводен од претседателот на Владата на Република Македонија, 
Никола Груевски, и комесарот за проширување, Штефан Филе. 
Средбата беше фокусирана на конкретните активности што треба да 
ги преземе Република Македонија во договорените 5 приоритетни 
области. Од страна на ЕК беше подготвена листа на реформските 
цели за сите области и истата беше усвоена од страна на Владата 
на Република Македонија. Исто така, беше договорено дека за 
исполнување на предвидените цели и активности, Владата ќе донесе 
т.н. Оперативен патоказ (натаму Патоказ), кој ќе ги содржи мерките 
и активностите и роковите за нивно исполнување. Патоказот беше 
донесен од страна на Владата на 24 април 2012 година.

Главниот проблем во врска со овој документ е самиот наслов 
- Оперативен патоказ. Го поставуваме прашањето – па каков може 
да биде еден патоказ, ако не оперативен? Дали ваквата тавтологија 
се должи на незнаење или е наменска (за да звучи попомпезно и 
„постручно“, во согласност со популистичките карактеристики на 
Владата на ВМРО-ДПМНЕ – не знаеме, но веруваме дека времето ќе 
го покаже тоа.

29 http://kanal5.com.mk/default.aspx?mId=37&egId=13&eventId=90792

Ги поздравуваме петте приоритетни подрачја кои се третираат 
во рамките на ПДВН, но имаме голема резерва во однос на мерките 
поставени од ЕК, и индикаторите кои се дополнително дефинирани 
од страна на Владата на Република Македонија. Да беше процесот 
инклузивен од самиот почеток, можеби ќе дојдеше до дефинирање 
на поинакви мерки и на малку поамбициозни индикатори. Но, сега 
е доцна за тоа и нам ни останува само да се надеваме дека идните 
мерки и индикатори ќе бидат поиздржани и дефинирани во еден 
поинклузивен процес.

Патоказот има повеќе технички отколку суштински пристап, што 
значи дека се грижи само за техничкото донесување на мерките и за 
испочитувањето на роковите, без да се следи суштинското решавање 
на проблемите. Ова значи дека ПДВН нема никаков воспоставен 
систем на мерливост на мерките, според кој ќе може не само 
квантитативно, туку и квалитативно да се процени дали преземените 
мерки/активности се доволно ефективни за да ги решат длабоките 
проблеми идентификувани со ПДВН или, пак, на крајот од годината 
ќе бидат имплементирани сите точки од ПДВН, а најголем дел од 
проблемите сè уште ќе бидат нерешени. 

При нашата анализа на поединечните точки од Патоказот за 
спроведување на ПДВН (натаму во делот Анализа), согледавме 
дека голем дел од мерките предвидени со него (особено во 
делот на судството и на темелните права, реформата на јавната 
администрација, изборната реформа, како и зајакнувањето на 
пазарната економија) се, всушност, преземени од Националната 
програмата за преземање на правото на ЕУ (НПАА Ревизија 
2012)30. Оттука, со право го поставуваме прашањето кој од овие два 
инструмента на политиката за проширување на ЕУ (НПАА или ПДВН) 
се девалвира и дискредитира? Дали е одговорно истите мерки, кои 

30 http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/NPAA%20Revizija%202012%20
Narativen%20del.pdf 
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Владата еднаш ги презела со НПАА, како обврска што ќе ја исполни, 
да бидат промовирани како нови мерки и како дел од новата рамка 
(ПДВН), за која се очекува дека ќе даде поефективни резултати 
од НПАА? Ако е така, тогаш зошто е потребна НПАА како рамка 
за преземање на европското законодавството на годишно ниво, 
доколку истите мерки се дефинирани со некоја друга рамка (многу 
поедноставна и мошне ограничена)?

Интересно е тоа што Владата го пласираше Патоказот како производ 
со кој се гордее поради големиот број на задачи зацртани во него. 
Но, како и многупати досега, од она што го објавуваа медиумите и од 
изјавите на претставниците на Владата никако да дознаеме за колку 
задачи станува збор. Бројот на задачи варира од 2931 до 15032 – како 
тоа да е некаков индикатор за ефикасноста на Владата.

За среќа, документот има само 34 страници, па предвидените 
задачи можат многу лесно да се избројат. Нашето броење покажува 
дека станува збор за вкупно 186 задачи, од кои 48 се мерки, а 138 се 
активности со кои ќе се исполнуваат тие 48 мерки. 

Ако натаму ги анализираме активностите, ќе дојдеме до заклучок 
дека голем дел од нив – па дури и најголем – се активности кои 
институциите мора да ги преземат поради владеењето на правото, 
односно сакале или не. На пример, кај мерката „Анализа на 
спроведувањето на постојните закони за јавните и државните 
службеници“ во делот на реформата за јавната администрација, 
законски утврдените постапки на институциите се прикажани 
како активности за исполнување на Патоказот (Ако треба да се 
донесе нов закон, тогаш Владата мора да направи работна група, 
мора да изготви предлог-текст, мора да има јавна расправа, мора 
да го постави на ЕНЕР и, конечно, мора да влезе во владина, па во 
собраниска процедура). 

31  http://www.time.mk/read/NONE/99a9a14b86/index.html
32  http://kanal5.com.mk/default.aspx?mId=37&egId=13&eventId=90792

Роковите за исполнување на активностите се исто така 
проблематични. Извештајот за напредокот на Република Македонија 
годинава ќе биде објавен на 10 октомври 2012 година, што значи дека 
сите активности мора да бидат завршени најдоцна до 17 септември, 
за кога е закажана следната средба на ПДВН. Сè што е преземено 
како активност по овој рок ќе значи неисполнети обврски. Знаејќи 
го тоа, не е јасно зошто од вкупно 138 рокови, дури 64 се превидени 
по затворањето на Извештајот, а некои се предвидени дури за 2016 
година. 

Уште посомнителен е рокот 30.9.2012 година. Мора да се запрашате 
зошто некој би предвидел ваков рок ако знае дека Извештајот се 
затвора во средината на септември? Дури 19 активности се со рок 
до 30.9.2012 година. Ако направите анализа на тие активности, 
ќе видите дека сите – ама баш сите - се чувствителни активности 
(пример, „континуирано унапредување на законската регулатива 
за финансирање на политичките партии, во согласност со ГРЕКО-
препораките“). Поголемиот дел од нив се од приоритетот „Реформа 
на изборите“ (дури 10 од вкупно 15 предвидени активности), односно 
сите оние кои се клучни за спроведување фер и демократски избори. 
Ова нè тера да се сомневаме дека Владата поставила замка, а ЕК ја 
голтнала таа замка. Имено, на 17 септември Владата ќе ја убедува 
ЕК дека во врска со сите предвидени активности сè се одвива во 
најдобар ред  и дека сè ќе биде завршено до крајот на месецот. Се 
разбира, тоа ветување ќе трае до објавувањето на Извештајот за 
напредокот на Македонија за 2012 година, а потоа Владата ќе може 
да си прави што сака, како многупати досега. Се надеваме дека ЕК 
е свесна за тоа дека доколку се оствари ова наше предвидување, 
подеднакво виновна за тоа ќе биде и ЕК. 

Натаму, некои од активностите се редовни обврски на 
институциите кои не се исполнети години наназад (што многу зборува 
за владеењето на правото само по себе). На пример, кога станува 
збор за децентрализацијата, Владата во Патоказот предвидела мерка 
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која гласи „Преземање мерки за целосно спроведување на Законот 
за регионален развој од 2008 година“ и која ќе се спроведе преку 
„континуирано обезбедување финансиски средства од буџетот на 
Република Македонија за финансирање на регионалниот развој“. 
Човек не може а да не се запраша дали е возможно сè уште да не се 
спроведува закон донесен уште во 2008 година? Како е возможно 
„континуираното обезбедување средства од буџетот на РМ“ да 
се смета за активност од Патоказот, кога тоа е нејзина законска 
обврска? 

Од сите погоренаведени причини, сметаме дека Патоказот е 
документ со лош квалитет и се сомневаме дека ќе ги даде очекуваните 
резултати. Сосема свесни дека еврокомесарот Филе не размислува 
како нас кога ја даде изјавата „Задоволен сум од Патоказот усвоен 
од Владата во април, а сега е важно да се работи на неговата 
имплементација и на него да се гледа како на жив документ“, го 
поставуваме прашањето дали ПДВН е еден вид „брак од интерес“ меѓу 
македонската влада и ЕК, бидејќи е сосема извесно дека Македонија 
ќе добие препорака за почеток на преговори на 10 октомври 2012 
година. Како граѓански организации очекуваме искрен и објективен 
приказ на состојбите во Македонија од страна на ЕК, бидејќи тоа е 
најдобар начин да и се помогне на државата и на целото општество 
да се европеизира и да се подготви соодветно за членство во ЕУ.

Нереалните пофалби на еврокомесарот Филе33 се повеќе штетни 
отколку корисни за целиот процес. Пред осум месеци, истиот 
еврокомесар изрази крајна загриженост за состојбата со слободата 
на изразувањето, со борбата со корупцијата, со реформите на 
администрацијата и со независноста на судството34. Таа загриженост 
беше толку голема што тој се закани дека доколку продолжи ваквиот 

33 http://www.makdenes.org/content/article/24651480.html 
34 Единаесетти извештај за следењето на процесот на пристапување на Македонија во 

ЕУ, февруари 2012, стр. 7 http://soros.org.mk/dokumenti/edinaesetti-izvestaj-mk.
pdf 

тренд, можно е Македонија да ја изгуби препораката со Извештајот 
за 201235. Имајќи предвид дека оттогаш состојбите не се воопшто 
подобрени, можеме да заклучиме дека на овој начин ЕК креира една 
контрадикторна и конфузна ситуација којашто може да ескалира 
доколку се случи во декември 2012 година Македонија повторно да 
не добие датум за почеток на пристапните преговори (што е повеќе 
од извесно).

Колку да нема никакви дилеми, МЦЕО и ФООМ веруваат дека 
Македонија треба да добие датум за почеток на преговорите и дека 
тоа требаше да се случи уште во декември 2009 година. За таа цел, 
имаме напишано и брифови и студии (еден од нив беше дискутиран 
и во Европскиот парламент36). Сепак, сметаме дека Македонија треба 
да го добие датумот за почеток на преговорите од принципиелни 
причини – бидејќи го исполнува апсолутниот минимум услови 
потребни за почеток на преговорите и затоа што ЕК веќе трипати по 
ред му предлага на Советот на ЕУ отворање на пристапни преговори. 
Погрешно ќе биде ако тоа се случи затоа што наводно се случила 
„некаква промена во реториката на Премиерот“, овозможувајќи и на 
ЕК полесно да си ја извојува сопствената битка дома, односно да си 
го зајакне своето место меѓу европските институции.

7. METODOLOGIJA

Целта на овој квартален извештај е да даде оценка за работата на 
политичките фактори во Македонија, во контекст на спроведувањето 
ПДВН, а со тоа и на ЕУ-агендата на нашата држава. Предмет на 
анализа во овој извештај се актуелните настани во државата поврзани 
со ПДВН, изготвениот „Оперативен патоказ за реализација на 

35 Ibid
36 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/d-mk/d-mk_2010 

0120_1500.htm 
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приоритетните цели за 2012 година на ПДВН“ на Владата (натаму: 
Патоказ), но и „Извештајот на Владата на Република Македонија 
до ЕК за статусот на реализацијата на активностите од 
Патоказот за реализација на приоритетните цели усвоени на 
ПДВН“ (Извештај на Владата).

Појдовна основа за овој мониторинг се документите што ги 
изработуваат Владата на Република Македонија, Европската унија, 
како и медиумското покривање на настаните поврзани со ЕУ во 
Македонија. Покрај двата погоренаведени документи, за потребите 
на овој извештај се анализираа и: „Националните програми за 
усвојување на правото на Европската унија – Ревизија 2012, 2011, 
2010, 2009 и 2008“ (натаму во текстот НПАА 2012, 2011, 2010, 2009 
или 2008); Извештајот на Европската комисија за напредокот на 
Република Македонија за 2011 година (натаму во текстот Извештај 
2011), Одлуката на Советот за принципите, приоритетите и 
условите содржани во Пристапното партнерство со Република 
Македонија, Брисел, февруари 2008 година (натаму во текстот 
Пристапно партнерство), и другите релевантни документи. 

Во Извештајот е опфатен периодот од април до јули 2012 година. 
Најавата на Секретаријатот за европски прашања дека ќе изготви 
извештај за реализацијата на обврските од Патоказот за потребите на 
Советот за стабилизација и асоцијација закажан за 24 јули нè натера 
да го продолжиме периодот што го следиме и наместо до крајот на 
јуни, да следиме до крајот на јули. Сметавме дека тоа е неопходно за 
Извештајот да не изгуби од својата актуелност. 

Покрај стандардната анализа на суштинските документи и 
деск-истражувањето, за потребите на овој извештај го користевме 
инструментот пристап до информациите од јавен карактер и 
спроведовме неколку интервјуа со засегнатите страни, главно 
организации од граѓанското општество. 

Од страна на медиумите, се следеа 17 медиуми, и тоа: седум 
дневни весници (Утрински весник; Дневник; Вест; Вечер; Нова 

Македонија, Фокус и Ден) и централните информативни емисии на 
седум телевизии со национална и со сателитска концесија (Канал 
5; Сител; Телма; МТВ 1; Алфа, Алсат-М и Вести 24,)37 како и трите 
информативни портали Плусинфо, Скај МК и Курир.

37 Мониторингот на медиумите е партнерски проект со НВО Инфоцентар од Скопје.



А
нализата за овој квартален извештај ја правиме врз основа на 
целите утврдени од страна на ЕК за тоа што треба да исполни 
македонската Влада за да се смета дека има регистриран напредок 
во европската агенда на нашата држава. ЕК ги утврди и целите 

според кои ќе го мери напредокот во петте области идентификувани како 
критични во оваа фаза. 

За потсетување, целите по области се следниве:

1)  Медиуми – Слободата на изразување и професионалните стандарди 
(а. Промена на законодавството за клевета, подобрување на судската 
практика и зајакнување на професионалните стандарди, и б. 
Подобрено спроведување на правилата за сопственоста од страна на 
Советот за радиодифузија и измени на законодавството);

2)  Владеење на правото и темелни права (а. Поефикасна правда; 
б. Подобрен квалитет на правдата и независност на судството; в. 
Зајакнати мерки против корупција и докази за спроведени мерки; 
г. Зголемена ефикасност и транспарентност на управувањето со 

...II... 
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истражните техники за пресретнување на комуникациите, и д. 
Подобрен дијалог меѓу заедниците);

3)  Реформа на јавната администрација (а. Подобрено управување со 
човечките ресурси, б. Подобра рамка за управните постапки, и в. 
Натамошно спроведување на децентрализацијата);

4) Реформа на изборното законодавство (а. Обезбедено 
задоволително ниво на поделба на државата и партијата, б. 
Решенија за празнините и недореченостите во Изборниот законик, 
и в. Завршена целосна ревизија на Избирачкиот список), и

5)  Зајакнување на пазарното стопанство (а. Подобрен пазар на 
труд и образование, б. Подобрена деловна клима, и в. Зајакнато 
изготвување и спроведување на економските политики).

Овој квартален извештај го анализира она што е утврдено во 
Патоказот на Владата и прифатено од ЕК и Извештајот на Владата за 
сработеното. 

Да одиме по ред!

1.  MAKEDONIJA PRED HAMLETOVSKA 
DILEMA

Првата цел од ПДВН се медиумите и слободата на изразувањето, како 
и професионалните стандарди. Со оглед на тоа дека Извештајот 2012 ќе 
се објави на 10 октомври годинава, до средината на септември ЕК ќе сака 
да види: 1) Промена на законодавството за клевета, подобрување на 
судската практика и зајакнување на професионалните стандарди, и 
2) Подобрено спроведување на правилата за сопственост од страна 
на Советот за радиодифузија и измени на законодавството.

Владата во својот Патоказ испланирала две мерки преку кои ќе 
ги исполни барањата на ЕК, и тоа: 1) Измени на законодавството 
за клевета, подобрување на судската практика и зајакнување 
на професионалните стандарди, и 2) Советот за радиодифузија 
(СРД) да ја подобри примената на прописите за сопственоста на 
медиумите и да се измени и дополни законодавството. 

Факт е дека оваа точка претставува најекспонираната и 
најпрепознатливата тема од ПДВН во јавноста, а за многумина 
практично претставува единствената видлива точка од целиот 
процес на високо ниво. Таквиот статус на оваа тема неодминливо и 
дава посебно значење, а (не)остварувањето суштински напредок во 
оваа клучна област може да го означи успехот (или неуспехот) на 
целиот процес на ПДВН. Еве зошто.

Во нашиот единаесетти квартален извештај согледавме дека во 2011 
година ЕК за првпат изразува „сериозна загриженост за слободата 
на изразувањето“38. Сите други клучни и крупни забелешки кои беа 
наведени во Извештајот 2011, како и во точките на ПДВН, се веќе 
видени и третирани повеќе години со ред. Проблемите на борбата 
против корупцијата и криминалот, независноста на судството и 
реформите во јавната администрација, кои беа идентификувани како 
најважни, биле забележани и третирани со повеќе мерки и процеси 
низ годините. Слободата на изразувањето никогаш не била на врвот 
на проблемите и на предизвиците на државата и општеството, 
ниту пак ситуацијата во оваа област била толку влошена за да 
постои таква директна интервенција со мерки и критериуми за 
заштита и гаранција на медиумските слободи и на слободите на 
неистомислениците на власта. Решавањето на овие проблеми или 
нивното натамошно продлабочување претставува пресвртница што 
ќе одлучи дали Македонија ќе успее да се гради како демократска 

38 Единаесетти извештај за следење на пристапувањето на Македонија кон ЕУ 
„Еуфорија за ЕУ-фобија“, февруари 2012, стр. 7 http://soros.org.mk/dokumenti/
edinaesetti-izvestaj-mk.pdf 
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држава на слободни медиуми и слободоумни граѓани или пак ќе биде 
квазидемократија (или демократура, како што милуваше да каже 
потпретседателката на Владата задолжена за европски интеграции, 
Теута Арифи, кога беше колумнист), каде што слободата постои само 
на хартија, а во практиката постои страв од критикување на власта и 
секојдневни притисоци врз слободното новинарство.

Токму затоа, доколку мерките и индикаторите за оваа точка не 
бидат соодветно анализирани и подобро формулирани за следниот 
патоказ на ПДВН, постои опасност целиот ПДВН да биде само скок во 
место. Затоа сме должни да направиме сериозна анализа на мерките 
предложени со Патоказот кои се однесуваат на точката за слободата 
на изразувањето и професионалните медиумски стандарди. Во 
анализата задолжително мора да ги вклучиме релевантните членови 
од Европската конвенција за човековите права, судската практика 
на Европскиот суд за човековите права, Повелбата за темелни права 
на ЕУ, како и Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги 
(2010/13/ЕУ), како темели на европските вредности и стандарди, кои 
Македонија, наводно, се стреми да ги достигне. 

1.1. Договорот „падна“?!

За остварување на првата цел од Патоказот - Да се измени и дополни 
законодавството за клевета, да се подобри судската практика и да 
се зајакнат професионалните стандарди – Владата утврди пет општи 
мерки кои ќе треба да се остварат во временски рок од два до седум 
месеци, односно најдоцна до декември 2012 година39. Секоја од петте 
општи цели содржи збир од технички активности кои, онака како што 
се утврдени, не гарантираат дека со нивното исполнување на суштински 
начин ќе се решат проблемите коишто се идентификувани со процесот 

39 Патоказ за реализацијата на приоритетните цели за 2012 година усвоени на 
Пристапниот дијалог на високо ниво, стр. 1-4, достапен на http://www.sep.gov.mk/
content/Dokumenti/MK/Patokaz_MK.pdf 

на ПДВН. За секоја од мерките ќе направиме соодветна анализа и ќе ги 
наведеме клучните настани од овој период.

Првата мерка гласи „Усогласување на законодавството за клевета 
со европските правни стандарди (на пример, максималните износи 
на парични казни, отстранување на затворот како санкција, јасни 
одредби во однос на одбраната, јасни одредби за правните лекови, 
воведување на правото на одговор и претставки). Како индикатор 
за успешноста на оваа точка од ПДВН, во Патоказот се наведува 
„одржан состанок на Работната група за медиуми и усогласени 
измени на законодавството за клевета до 30 јуни 2012 година“. 
Иако првично, во текот на месец мај 2012 година, Здружението на 
новинарите на Македонија (ЗНМ) прогласи дека преговорите се 
„замрени“40, сепак на 13 јуни 2012 година (17 дена пред крајниот 
утврден рок) јавноста дозна дека Владата и ЗНМ постигнале договор 
за изменување на законодавството за клевета.

Во согласност со договореното, клеветата треба да биде законски 
дефинирана со посебен закон (lex specialis), како граѓански престап 
кон приватно лице, што подразбира дека таа нема да се гони по 
службена должност од Јавното обвинителство, ниту пак за неа 
кривично ќе се одговара како досега. Во однос на најдебатираното 
прашање за висината на предвидените надоместоци за нематеријална 
штета, според договорот што е постигнат максималните износи треба 
да бидат 2.000 евра за новинарот кој ќе емитува клевета, 10.000 евра 
за главниот и одговорен уредник и 15.000 евра за сопственикот на 
медиумот, воведувајќи т.н. „каскадна одговорност“ која подразбира 
врзан систем на одговорност за новинарот, уредникот и сопственикот 
на медиумот при пресудувањето во случаите на клевета.

Овој договор имаше различен одек во јавноста и не беше позитивно 
прифатен од сите релевантни фактори во новинарството. Имено, 
претставниците на ЕК во Брисел овој договор го протолкуваа како 

40 http://www.kapital.com.mk/MK/makedonija/83757/file_ja_ispofali_vladata!_se_
otvoraat_li_vratite_za_pregovori_esenva_.aspx 
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„одлична вест и како решавање на една од најзначајните точки на 
ПДВН41“. Тоа можеше и да се очекува, со оглед на фактот дека вака 
поставениот индикатор не укажува на тоа каков договор се очекува 
и што тој договор треба да донесе. Ова е особено неприфатливо 
ако имаме предвид дека ЕУ има јасно дефинирани стандарди и 
практики кои произлегуваат од Советот на Европа (како најповикана 
меѓународна организација за заштита и унапредување на човековите 
права во Европа) и прифатени од ЕУ и од нејзините држави-членки 
на кои може да се повика и да инсистира на нивно спроведување.

Еден значаен дел од новинарите, пак, тврдеа дека овој договор 
е штетен за нив и дека ќе поттикне самоцензура, но и отворена 
цензура од страна на уредниците и сопствениците на медиумите, 
бидејќи тие имаат моќ да ги ограничат новинарските слободи, од 
една страна, а врз нив демне и „закана“ од парични надоместоци на 
штета во високите износи од илјадници евра кои тие треба лично 
да ги надоместат. Во знак на револт од овој договор, уредникот 
на „Вест“, Горан Михајловски, одлучи да објави празна насловна 
страница на неговиот дневен весник, тврдејќи дека со ова законско 
решение ќе се стимулира цензурата и дека новинарството губи 
смисла. Тој, исто така, предложи да се преземе францускиот модел 
на решавање на случаите на клевета - со симболични надоместоци, 
но силна саморегулација преку новинарските стандарди. Во знак на 
несогласување со договорот склучен меѓу ЗНМ и власта, регионалниот 
координатор на ЗНМ за Битола и Прилеп, Жанета Здравковска, 
поднесе оставка42, а лидерот на опозиционата Либерална партија, 
Ивон Величковски, овој договор го нарече „свилен гајтан“ околу 
вратот на новинарството43. 

41 http://www.libertas.mk/vest/27536/EK-go-pozdravi-dogovorot-megju-vladata-i-
ZNM-za-dekriminalizacija 

42 http://makfax.com.mk/285404/ostavka_na_regionalniot_koordinator_na_znm_za_
bitola_i_prilep 

43 http://telma.com.mk/index.php?task=content&cat=1&rub=15&item=17657 

Впечатоците за овој постигнат договор може да бидат различни, а 
настаните од периодот јуни-јули 2012 година можат да го отсликаат 
контекстот во кој е склучен договорот, односно дека и покрај овој 
постигнат договор на маса, во практиката суштински не се менува 
инфериорната позиција на новинарите наспроти политичарите и 
јавните личности.

Истиот ден кога беше постигнат договорот меѓу ЗНМ и Владата 
во врска со клеветата, СРД во нов изменет (надграден) состав 
донесе одлука да ја одземе дозволата на уште една телевизија - 
А2. СРД го направи тоа со образложение дека А2 не го почитувала 
програмскиот формат одобрен при доделувањето на дозволата, 
притоа занемарувајќи ја практиката дека и поголемите национални 
концесионери не ја почитуваат одобрената програмска шема. 
Затворањето на еден медиум е крајната, а не првичната мерка 
за ваквите случаи. Дури и ЕК, во истото соопштение во коешто го 
пофали постигнатиот договор за клевета, изрази загриженост 
поради затворањето на А244. За жал, со тоа не успеа да ја спаси и 
оваа телевизија.

Во споменатиот период пристигна и привремениот (домашниот) 
епилог на случајот на пратеникот Антонио Милошоски против 
новинарката Јадранка Костова. Овој случај е најзабележливиот во 
екот на преговорите меѓу Владата и ЗНМ и нивното постигнување 
договор околу основите на законодавството за клевета и навреда. Во 
единаесеттиот квартален извештај45 веќе зборувавме за суштината на 
овој случај во кој на класичен начин судството се става на страна на 
политичарот во спорот против новинарот, иако според стандардите 
на Европскиот суд за човековите права (ЕСЧП) и членот 10 од 

44 http://www.dw.de/dw/article/0,,16023862,00.html?maca=maz-rss-maz-pol_
makedonija_timemk-4727-xml-mrss 

45 Единаесетти извештај за следење на пристапувањето на Македонија кон ЕУ 
„Еуфорија за ЕУ-фобија“, февруари 2012, стр. 24-25 http://soros.org.mk/dokumenti/
edinaesetti-izvestaj-mk.pdf 
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Европската конвенција за човековите права (ЕКЧП) нема основа за 
осудителна пресуда. Сепак, откако и Апелациониот суд ја потврди 
пресудата на Основниот суд, со која Костова беше прогласена за 
виновна и задолжена да му плати на Милошоски надомест од 15.000 
евра, во почетокот на јули 2012 година, Милошоски одлучи во форма 
на милост и добра волја, во духот на дијалогот меѓу Владата и ЗНМ, 
да се откаже од надоместокот што требаше таа да му го исплати46. 
Во писмото во кое ја соопштува неговата одлука, Милошоски вели: 
„Сметам дека утврдувањето на вистината е најдобриот лек за 
изнесената клевета. Во овој случај утврдувањето на моралната 
правда од страна на судот за мене беше доволна цел и чувствувам 
дека нема потреба понатаму да барам материјален надоместок“47. 

Ова претставува случај во кој еден висок претставник на власта 
се обидува да ја понижи Костова како новинар и да ја девалвира 
медиумската куќа од која таа доаѓа, при што истовремено тој излегува 
великодушен демократ кој се откажува од надоместокот што му 
припаѓа, а Костова треба да биде клеветник на кој му е простена 
казната со милост на политичарот и кој сноси кривична одговорност 
како осудувано лице, за текст во кој изнесува сомнеж за корупција 
извршена од луѓе кои се на власт. Ова не смее да биде порака за 
охрабрување на истражувачкото и слободното новинарство, туку 
исклучиво порака за тоа дека политичарите на власт се „господари“ 
на „слободното“ новинарство во државата. Јадранка Костова ова 
го сфаќа на ист начин и во јавниот одговор до Милошоски изјави: 
„Од изјавата на Антонио Милошоски дознав дека благодарение на 
неговата милост сум спасила 15.000 евра, а апелационите судии 
ми даруваа плус уште 300 евра, иако сега сум клеветник со тапија. 
Сепак, убедена сум дека овој мој ќар е зијан за новинарските слободи. 

46 http://press24.mk/story/makedonija/antonio-miloshoski-i-prosti-15000-evra-
oshteta-na-urednichkata-na-fokus-jadranka-ko 

47 http://kapital.mk/mk/makedonija/86105/miloshoski_nema_da_bara_pari_od_
jadranka_kostova_za_kleveta.asp 

Затоа и правдата ќе ја барам во Стразбур. Навистина е чудно - 
во Брисел се фалат дека ги преведуваат европските пресуди, а 
истовремено не ги фермаат нивните стандарди“!?48 

По ова се наметнува прашањето како договорот Влада-ЗНМ 
ќе се рефлектира на овој и на сите вакви случаи во иднина? Дали 
целта на мерките предвидени со ПДВН застанува до формалното 
исполнување на Патоказот, па во иднина слободата и финансиската 
состојба на новинарите ќе зависи од милоста на политичарите? 
Или, пак, новинарите гласно ќе бараат почитување на европските 
стандарди во судовите во Македонија, каде што е вистинското место 
за одбрана на достоинството на новинарите и на нивната слобода на 
изразување во секоја европска демократска држава. 

ЗНМ тврди дека со новото законско решение за клевета „се 
запираат сите 320 тужби за клевета и навреда против новинарите, 
а од извршување ќе се запираат и сите правосилни постапки, кои 
не се извршени до денот на влегување во сила на законот “49. Сепак, 
многу е поважно да се земат предвид јасните репери за стандардите 
од членот 10 од ЕКЧП за слободата на изразувањето во случај на 
работата на медиумите. 

1.2. Судиите, сепак, знаеле!

На ова место, само заради илустрација, ќе ја изнесеме суштината 
на стандардите за слободата на изразувањето на новинарите во 
вршењето на нивната професија кога пишуваат за јавни личности 
(меѓу кои и политичарите), онака како што се утврдени во случаите 
на ЕСЧП, толкувајќи го членот 10 од ЕКЧП. За да покажеме дека веќе 
е направена валидна анализа на оваа тематика од претставниците на 
судиите во граѓанското општество, како извор ја земаме анализата 

48 Неделник „Фокус“ бр. 889, 13.7.2012, стр.10  
49 http://www.znm.org.mk/drupal-7.7/mk/node/371 
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подготвена од Здружението на судиите на Република Македонија за 
слободата на изразувањето, според членот 10 од ЕКЧП, објавена на 
нивната веб-страница на 9 јули 2012 година50.

Според анализата, членот 10 од ЕКЧП утврдува дека:

1. Секој човек има право на слобода на изразување. Ова право 
ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примање и 
пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт 
и без оглед на границите. Овој член не ги спречува државите, да 
им наметнуваат режим на дозволи за работа на претпријатијата за 
радио, филм и телевизија.

2. Остварувањето на овие слободи, коешто вклучува обврски и 
одговорности, може да биде предмет на одредени формалности, 
услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во 
едно демократско општество претставуваат мерки неопходни 
за државната безбедност, територијалниот интегритет и јавната 
безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нередите 
и злосторствата, заштитата на здравјето или моралот, угледот 
или правата на другите, за спречување на ширењето доверливи 
информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста 
на судството. 

Овој член во неговата примена од Судот во Стразбур подразбира 
дека „Судот испитува дали постои попречување во слободата на 
изразувањето според ставот 1 од членот 10  и, доколку го има, 
дали истото може да биде оправдано според ставот 2 од истиот 
член, преку следење на три стандарди: 1) дали оспорената мерка 
е пропишана со закон; 2) дали таа е насочена кон постигнување 
на легитимната цел, и 3) дали истата е неопходна во едно 

50 http://www.mja.org.mk/Default.aspx?news=ffe1195e-83d4-43fe-9ca6-2774c8 
afa5e3&ln=3&type=17ad81e0-4f67-4746-8b0a-575d73e699b6 

демократско општество“. 
Доколку тоа го ставиме во контекст на медиумската слобода на 

изразување, преку судските преседани, Судот за човековите права во 
Стразбур дошол до следниве заклучоци: 

„Судот постојано потенцира дека членот 10 ги заштитува не 
само содржината на информациите и идеите, туку и средствата 
за нивно пренесување. Оттука, печатот го ужива најширокиот 
можен обем на заштита, што ги опфаќа и подготвителните акти 
за објава, истражувањата што ги прават новинарите, како и 
доверливоста на новинарските извори. Претходните ограничувања, 
сами по себе, не се некомпатибилни со членот 10, но не смеат да се 
претворат во репресивна мерка против антивладините медиуми. 
Оттука, тие претставуваат најсериозна закана за слободниот 
проток на информации и за дебатата во јавноста, и во оваа област 
најстрого се применуваат, како тестот за пропорционалноста, 
така и стандардите: „пропишано со закон“ и „легитимна цел“. 
Улогата на медиумите како „куче-чувар на јавноста“ е витална за 
политичките процеси во демократијата51“.

Друг извор, пак, вели: „Печатот и истражувачкото новинарство 
го гарантираат здравото функционирање на демократијата, 
изложувајќи ги на јавното мислење политичките одлуки и акциите 
или пропустите на владите и олеснувајќи ја улогата на граѓаните 
во процесот на одлучувањето. Ваквата функција на медиумите 
има посебно значење кога се разгледува во корелација со правото 
на јавноста да прима информации и идеи од јавно значење52, 
вклучувајќи ги и оние на политички теми кои разделуваат53. Или 
пак: „За јавноста, печатот претставува најдобро средство за 
откривање и формирање мислења за идеите и однесувањето на 

51 Sunday Times v UK, Goodwin v UK, Jersild v Denmark
52 News Verlags GmbH –Co KG v  Austria 
53 Lingens v Austria
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политичките лидери54“. Натаму: „Дури и надвор од политичките 
процеси, печатот помага при обликувањето на информирано јавно 
мислење, ја храни и ја стимулира критичната јавна дебата на теми 
од општ јавен интерес55. Слично се тврди и овде: „Поради неговата 
нужна поврзаност со демократијата, обемот на слободата на 
печатот мора да се конструира на најширок начин, така што ќе 
дозволи и одреден степен на претерување, па дури и провоцирање56. 
И конечно: „...Кога се оценуваат ограничувањата на слободата на 
печатот, се применува најригорозната критичка анализа“57.

Фасцинирани од истражувачкиот дух на Здружението на судиите, 
должни сме да го наметнеме следново прашање: Ако Здружението 
на судиите на Република Македонија толку добро ги проучило и 
анализирало стандардите на ЕСЧП и правилно ги пренесува ставовите 
на овој Суд за слободата на изразувањето според ЕКЧП, тогаш зошто 
тие стандарди не се применети во случајот на Јадранка Костова и 
зошто судиите воопшто имаат потреба од надворешна обука и превод 
за примена на стандардите утврдени со овие пресуди? Ова е само уште 
еден индикатор за тоа дека станува збор за недостиг на политичка 
волја за судството да биде независна власт и да постапува според 
судските стандарди, а не според политичката (не)наклонетост.

54 Ibid.
55 Cumpana and Mazare v Romania 
56 Radio France v France 
57 Анализа на Здружението на судиите на Република Македонија, стр. 6-7

1.3.  Домашната експертиза неискористена

Втората мерка од првата цел гласи: „Консултација со експерти од 
Советот на Европа за измени и дополнувања во законодавството“, 
а рокот предвиден за тоа е 30 јуни 2012 година. До денес, 31 јули 2012 
година, мислењето на овие експерти не е јавно обелоденето, иако 
стандардите се јасно дефинирани и познати со одредена маргина 
на проценка која и припаѓа на секоја држава-потписничка на ЕКЧП. 
Сепак, бидејќи мислењето на експертите не е достапно за граѓанските 
организации и за медиумите, не знаеме дали е исполнета оваа точка.

Третата мерка од првата цел, пак, гласи: „Обезбедување посебни 
обуки за примена на членот 10 од ЕКЧП за сите судии коишто водат 
случаи на клевета и вклучување на темата во наставната програма 
на Академијата за обука на судиите и јавните обвинители (АОСЈО). 
Точката 1 (Воведување на практиката за преведување и објавување 
на релевантните пресуди на ЕСЧП што се однесуваат на членот 
10, вклучувајќи и анализа на стандардите и препораките што 
произлегуваат од нив) го наметнува прашањето: „Зошто досега овие 
пресуди не се преведувале ако се знае дека Македонија има обврска 
да ја применува ЕКЧП, како една од потписничките на Конвенцијата? 
Всушност, зошто Владата формираше посебно Биро за застапување 
на Република Македонија пред ЕСЧП58 ако досега не се направени 
соодветни анализи за тоа кои се обврските на институциите во 
Македонија во однос на спроведувањето на стандардите на ЕКЧП и 
на ЕСЧП. Исто така, се наметнува прашањето како институциите на 
Република Македонија планираат да ја вградат Повелбата на темелните 
права на ЕУ во правниот систем на државата, со оглед на тоа дека и 
членот 11 од оваа повелба ја вклучува слободата на изразувањето 
како една од клучните слободи дефинирани на ниво на ЕУ59.

58 http://www.pravda.gov.mk/organizacija.asp?lang=mak 
59 Повелба за темелните права на ЕУ достапна на http://www.europarl.europa.eu/

charter/pdf/text_en.pdf 
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И четвртата мерка од Патоказот за исполнување на првата цел 
гласи: „Работната група за медиуми да дискутира за тоа кои се 
опциите за зајакнување на етиката и професионалните стандарди 
во новинарството, вклучувајќи и основање на саморегулаторен 
механизам“. Имајќи ги предвид анализите кои ги правевме во 
нашиот тринаесетти квартален извештај60 за кредибилноста на 
целиот процес на преговори меѓу ЗНМ и Владата, се поставува 
дилемата дали овој форум застапен во работната група за медиуми е 
доволен за да се утврди валиден саморегулаторен механизам. Како 
во овој процес е вклучен Самостојниот синдикат на новинарите и 
медиумските работници, дали ќе бидат застапени другите граѓански 
организации кои се занимаваат со секторот медиуми, која е улогата 
на СРД како регулаторно тело и како може да се отвори широка 
дискусија за ова прашање. Тоа се важни и крупни прашања кои 
мора да се отворат пред да се тргне во процес на утврдување на 
професионалните новинарски стандарди и пред да се дизајнира 
каков било саморегулаторен механизам.

1.4. Регистар на веќе регистрираните

Втората цел од Патоказот - СРД да ја подобри примената на 
прописите за сопственоста на медиумите и изменување и 
дополнување на законодавството – Владата ќе ја исполни со тоа 
што ќе „преземе чекори за обезбедување целосна примена на членот 
11 и членовите 13-20 од Законот за радиодифузија (за конфликт на 
интереси и нелегална концентрација), вклучувајќи ја и гаранцијата 
дека се воспоставени потребната извршна надлежност и мерки“. 
Како најбитна мерка забележана и предложена од СРД во периодот 
на извештајот е предлогот да се формира Регистар на носителите на 
јавни функции и на членовите на нивните семејства под надзор на 

60 http://mcet.org.mk/?page_id=120

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК). Според 
СРД, „во тој регистар би биле не само функционерите коишто 
се избрани на непосредни избори – локални, парламентарни или 
претседателски - туку и сите функционери коишто ги избираат 
други државни органи – Судскиот совет, Советот на јавните 
обвинители, единиците на локалната самоуправа и други органи во 
Република Македонија. СРД смета дека на овој начин ќе воспостави 
систем на следење и откривање на евентуална појава на конфликт на 
интерес и политичко влијание врз приватните радиодифузери, што е 
спротивно на членот 11 од Законот за радиодифузна дејност. 

Може да се запрашаме дали воопшто е битен еден ваков регистар, 
со оглед на тоа дека во државата има еден куп регистри и речиси 
секоја институција води по еден. Второ, мора да се констатира дека 
овој регистар може да биде само технички услов, но не и суштински 
за решавање на клучните проблеми со медиумската концентрација. 
Ваквото решение изгледа како „купување“ време за непостапување 
по барањето на ЕК, а притоа „продавање“ на приказната дека нешто се 
прави. Регистарот може да биде решение на проблемот само доколку 
ние (јавноста) не ги знаеме сопствениците на медиумите и нивната 
поврзаност со политичките партии. Но, бидејќи е општопознато 
кој со кого е во роднинска врска, не е јасно зошто не се постапува 
според Законот донесен уште во 2005 година. Сепак, едно е сигурно 
– непостапувањето не се должи на непознавањето на релациите меѓу 
медиумите и политичарите – и оттука, новиот регистар нема да биде 
вистинско решение за проблемот стар 7 години. 

Имено, во јули 2012 година, СРД изготви Анализа за следењето 
на сопственичката структура и на нивните обврски во поглед на 
транспарентноста на сопственоста за периодот јануари-јуни 2012 
година61. Во врска со анализата, некои медиуми дошле до заклучок 

61 http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=433%3Ahr
onika27sednica&catid=34%3Asrd&Itemid=84&lang=mk 



^etirinaesetti izve{ taj 
od sledeweto na procesot na  

pristapuvawe na Makedonija vo EU

26

дека „СРД се занимава со локални и не толку влијателни медиуми, 
како на пример, ТВ ГУРРА доо од Кичево или Модеа од Свети Николе, 
а притоа не се споменуваат ниту анализираат состојбите во ТВ 
Сител, ТВ Канал 5 и Канал 77 – единствените медиуми што можат 
да се препознаат во критиките на меѓународната заедница поради 
сопственост тесно поврзана со политичари-вршители на јавни 
функции“62. Оваа анализа, практично, ги оправдува стравувањата на 
медиумите и на граѓанските организации дека СРД не е во состојба 
да ги анализира состојбите и да ги применува прописите еднакво кон 
сите, без политичко влијание. 

Втората и третата мерка за постигнување на втората цел од 
Патоказот на Владата кои гласат: „Преземање чекори за појаснување 
на обврските и одговорностите на СРД и неговите членови, 
како и нивната одговорност доколку не ги исполнат нивните 
обврски со изменување и дополнување на законодавството“, 
и „Државните органи, органите на јавната администрација, 
јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, 
јавните институции и правните лица со јавни овластувања да се 
обврзат дека ќе ги промовираат нивните услуги или активности 
на недискриминирачки начин, објективно и транспарентно, во 
согласност со одредбите утврдени со Законот за јавни набавки 
во рамките на годишниот буџет“. Овие прашања во Извештајот на 
Владата за реализацијата на Патоказот воопшто не се покренати.

62 http://kapital.mk/mk/makedonija/86441/kade_se_sitel,_kanal_5_i_kanal_77_vo_
analizata_na_srd_za_sopstvenichkata_struktura_.aspx 

2. VLADEEWE SO PRAVOTO

Пристапното партнерство од предвидените седум клучни 
приоритети со дури четири се обидува да ја подобри состојбата во 
однос на владеењето на правото и антикорупцијата63. Во рамките 
на краткорочните приоритети, кај судскиот систем се предвидува: 
(1) Натамошен развој на основната и продолжителната обука 
во Академијата за обука на судиите и јавните обвинители; 
(2) Завршување на востановувањето на новата судска 
структура и алоцирање на потребните ресурси за нивна целосна 
оперативност и ефикасност, и (3) Да се обезбеди соодветно 
и целосно имплементирање на судските одлуки. Во однос на 
политиката против корупција се бара: (1) Да се обезбеди соодветно 
постапување по препораките на Државната комисија за 
спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија; (2) Да 
се имплементираат целосно препораките дадени од ГРЕКО; (3) Да 
се зајакне административниот капацитет потребен за примена 
на законодавството за финансирање на политичките партии 
и изборните кампањи, како и да се казнат сите прекршувања на 
законот; (4) Да се преземат соодветни постапки по спроведената 
ревизија на дискреционите овластувања на одредени јавни 
функционери; (5) Да се обезбеди целосна примена на Законот за 
пристап до јавните информации, и (6) Натаму да се зајакнува 
соработката меѓу институциите.

Имајќи ги предвид целите на Пристапното партнерство, полесно 

63 Тие се: (1) Да се промовира и да се обезбеди конструктивен и инклузивен дијалог во 
рамките на демократските институции во сите области каде што е потребен 
консензус меѓу политичките партии; 2) Да се обезбеди ефикасно спроведување на 
Законот за полицијата; 3) Да се обезбеди одржливо ниво на реформи во судството, 
со цел да се зајакне неговата независност, да се продолжи со реформирањето на 
обвинителството и да се именува Судскиот совет; 4) Да се обезбеди одржливо 
ниво на имплементација на антикорупциското законодавство.
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ќе може да согледаме на што мислела ЕК кога во рамките на 
владеењето на правото и темелните права на ПДВН ги утврдила 
следниве пет цели: 1) Да се подобри ефикасноста на судството; 2) 
Да се подобри квалитетот на судството и неговата независност; 
3) Да се зајакнат антикорупциските мерки и нивната проверлива 
примена; 4) Да се зголеми ефикасноста и транспарентноста 
при управувањето со истражната техника на следење на 
комуникациите, и 5) Да се подобри дијалогот меѓу заедниците. 
Подолу следува анализа на петте цели коишто, според планираното 
во Патоказот, Македонија треба да ги исполни до септември 2012 
година.

2.1. Место има и за „Скопје 2014“

Според Патоказот на Владата, Македонија ќе успее да прикаже успех 
во однос на сите пет цели од ПДВН, со тоа што ќе спроведе низа мерки 
и активности кои ќе ги анализираме подолу. Ефикасноста на судството 
ќе се подобри со преземањето на следиве пет мерки/активности: 

1. Развој на софтвер за судска статистика, што пак ќе се 
постигне преку: (1) формирање Комисија надлежна за процесот 
на изготвување на софтверската апликација за примена на 
Методологијата; (2) избор на фирма за изработка на софтверот; (3) 
изработката на софтверот; (4) неговото инсталирање и тестирање, 
и (5) обука за корисниците и, конечно, генерирање на податоците. 

2. Намалување на бројот на нерешените случаи во судовите, што ќе 
се постигне со: (1) утврдување на ориентациониот број на минимум 
предмети што треба да ги реши еден судија месечно; (2) времено 
упатување на судии во Апелациониот суд Скопје, но и во Управниот 
суд; (3) намалување на заостатокот на предмети во Апелациониот 
суд Скопје, во Управниот суд и во Врховниот суд за период од три 

месеци, и (4) доставување месечни извештаи за заостатокот на 
предмети во секој суд.

3. Утврдување на начин за номинирање и именување на извршители 
под еднакво во државата преку: (1) континуирано објавување 
конкурси за слободни извршителски места, и (2) одржување на 3 
испитни сесии.

4. Подобрување на инфраструктурата и опремата на Јавното 
обвинителство што ќе биде имплементирано преку: (1) 
завршување на градежните активности на зградата на 
Јавното обвинителство (ЈО); (2) опремување на зградата; (3) 
обезбедување простор за Одделението за организиран криминал 
и корупција во ЈО; (4) обезбедување специјализирана опрема 
во Истражниот центар во Одделението за организиран криминал 
и корупција во ЈО, и (5) Јакнење на кадровските капацитети на 
јавните обвинителства за примена на новиот Закон за кривична 
постапка (ЗКП).

Од погоренаведените мерки/активности можеме да заклучиме 
дека Република Македонија во визијата на оваа Влада е далеку од 
правна држава, односно држава во којашто владее правото, особено 
поради немањето волја да се прифати фактот дека ефикасноста не 
може да се однесува само и единствено на судската статистика и на 
бројот на предметите. Вака дефинираните приоритети и активности 
покажуваат дека никому не му е грижа за ефикасната заштита на 
правата на граѓаните и за ефикасната примена на правото.

И овде, како и во сите други мерки од Патоказот, редовните 
активности на институциите во секторот се прикажуваат како 
мерки на ПДВН, што во суштина укажува на тоа дека Владата нема 
разбирање за потребата од суштински реформи во секторот. Бидејќи 
истите мерки и активности се веќе еднаш предвидени во НПАА 
2012, се руши и тезата со која партнерите во власта се обидуваат 
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да нè убедат дека ПДВН, всушност, е нов процес со кој „наводно“ се 
отвораат пристапните преговори.

Кај првата мерка веднаш паѓаат в очи секојдневните активности 
на институциите, замаскирани како активности од Патоказот. На 
пример, формирањето комисија, изборот на фирма, изработката и 
тестирањето на софтверот, обуката на корисниците и генерирањето 
на податоците од софтверот, се активности кои се подразбираат 
и не им место во Патоказот. Посебно треба да се напомене и тоа 
дека целиот процес на развивање и инсталирање на софтверот 
ќе трае приближно една година (почетокот на 2013 година64). Ова 
покажува дека и покрај преземените активности, оваа мерка нема 
да биде исполнета во септември 2012 година. Исто така, мерката 
претставува обврска што произлегува од членството на Македонија 
во ЦЕПЕЈ65 (The European Commission for the Efficiency of Justice - 
CEPEJ), иницијативата на Советот на Европа за подобрување на 
ефикасноста и функционирањето на правдата во државите-членки, 
за што државата добива поддршка и од институцијата, но и од 
Секретаријатот на ЦЕПЕЈ. 

Кај последната мерка, верувале или не, Владата ја покажала 
целата своја инвентивност со вклучувањето на својот најзначаен (и 
најпреродбенички) проект „Скопје 2014“ и изградбата на зградата 
на Јавното обвинителство на Република Македонија во рамките 
на Патоказот. Сепак, обидувајќи се да биде креативна, Владата ја 
промашила суштината на ефикасното судство, а тоа е слободата 
и независноста на Јавниот обвинител да постапува против сите 
прекршители на законот, а не да дреме во удобната фотелја во 
канцелариите кои во иднина ќе бидат многу попријатни.

64 http://mcet.org.mk/wp-content/uploads/2011/05/edinaesetti-izvestaj-mk1.pdf; 
Единаесетти извештај „Еуфорија за ЕУ-фобија“, стр. 65.

65 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

2.2. Непотизмот во судството

Втората цел од ПДВН, и утврдените приоритети за кои ЕК ќе 
очекува имплементација до септември 2012 година, е „подобрување 
на квалитетот на судството и неговата независност“. 
Предвидените мерки и активности за остварување на оваа цел во 
Патоказот се следниве:

1. Именување во судството врз основа на заслугите на сите 
нивоа, што ќе се постигне преку: (1) избор на кандидатите кои 
ја завршиле почетната обука на Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители (АОСЈО); (2) формирање работна група за 
измени на Законот за судовите; (3) изготвување измени на Законот 
за судовите, во делот на условите за избор на судии во повисоките 
судови, со цел да се забрза примената на новите професионални 
услови; и (4) донесување на измените и дополнувањата на 
Законот.

2. Спроведување на стратегијата од 2011 година за бројот на 
судиите и обвинителите и обезбедување прием на студенти 
на АОСЈО за 2012/13 година, што ќе се постигне преку: (1) 
Започнување со постапката за прием на кандидати во петтата 
генерација слушатели, и (2) Почеток на теоретската обука.

3. Анализа и евалуација на одредбите за дисциплинска постапка и 
разрешување на судиите и обвинителите, преку: (1) изготвување 
информација за примената на одредбите за дисциплинска 
одговорност и нестручно и несовесно работење на судиите од 
законите за судовите и за ССРМ, односно со (2) апликација за 
експертска помош преку TAIEX.

Тешко е да се поверува дека Владата навистина сака да работи 
на подобрување на квалитетот на судството и неговата независност, 



Analiza

29

особено ако се има предвид дека државата уште не почнала да се 
движи кон остварување на задачите од ПДВН, а веќе дополнително ја 
усложни состојбата во врска со владеењето на правото, за што веќе 
пишувавме во нашиот претходен квартален извештај66.

Откако на 15 март 2012 година, денот на првиот состанок од ПДВН, 
Судскиот совет ги избра судијата Радица Василевска (судија во 
случајот Бошкоски) за судија во Апелациониот суд Скопје и судијата 
Лидија Неделкова (судија во случаите Бошкоски и Пајажина) за 
судија на Врховниот суд, независноста на судството стана апстрактна 
именка. Имено, наградената судија Неделкова, која го фати 
последниот воз за Врховниот суд, сега треба да стигне до позицијата 
претседател на оваа највисока судска институција во државата. 

Дополнително „зајакнување“ на независноста на судството ќе 
се прави и со скопскиот адвокат Шпенд Деваја, сопруг на заменик-
претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за 
европска интеграција, Теута Арифи, за чиј избор инсистирале од 
ДУИ67. Ако се има предвид изјавата на Арифи дадена во емисијата 
Вин-Вин на ТВ Алфа на 13 октомври 2011 година („Секој кога бил 
власт завршил по нешто“68), тогаш е повеќе од очигледно дека 
високите места во Владата служат за пазарење, а не за постигнување 
независност на судството. 

Отсуството на волја за вистински да се подобри квалитетот и 
независноста на судството, не се гледа само од скандалозниот избор 
на Лидија Неделкова и Радица Велкова за судии на Апелациониот и 
на Врховниот суд, што го направи Судскиот совет „независно и без 
притисоци“ на 15 март 2012 година, туку и од изборот на тројцата 
нови судии во Уставниот суд, што се случи по неколку месеци.

Во нашиот претходен извештај зборувавме за почетокот на 

66 http://mcet.org.mk/?page_id=120
67 http://www.vest.mk/?ItemID=A6B53045813BDB4B9EEF6E3383E4F96B&arc=1 
68 http://www.alfa.mk/default.aspx?mId=104&gId=131 

шпекулациите за тоа кој ќе биде избран за нов судија на Уставниот 
суд. Сега тоа веќе не се шпекулации. Исходот што зависеше само 
и единствено од парламентарното мнозинство покажа дека за 
власта најзаслужни да седнат во столчињата на Уставниот суд и 
да бидат заштитници на „владејачката преродба“ на Уставот на 
Република Македонија се Елена Гошева, Никола Ивановски и Сали 
Мурати. Јавната дебата по изборот допре повеќе прашања, меѓу 
кои и квалитетот на Уставниот суд, образованието на новите судии, 
должината на нивните студии69. Повеќе од очигледен е непотизмот 
при изборот на судиите. Елена Гошева е мајка на поранешната 
потпретседателка на Унијата на младите сили (УМС) на ВМРО-ДПМНЕ, 
Слободанка Гошева-Гиевска, која, пак, е сопруга на Игор Гиевски, 
поранешен претседател на УМС на ВМРО-ДПМНЕ, советник во Град 
Скопје од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и член на Управниот одбор на 
ЕВН Македонија предложен од Владата. 

Потврдата за немањето волја вистински да се подобрат 
квалитетот и независноста на судството доаѓа од самите мерки и 
активности утврдени во рамките на Патоказот. Три од мерките се 
редовна активност на институциите или нешто што се подразбира 
во демократските држави. Имено, ако воопшто зборуваме за 
независно судство, тогаш првата претпоставка за тоа е именувањето 
судии во согласност со нивните квалификации и способности. 
Зошто е потребно како посебни мерки да ги предвидуваме изборот 
на кандидати кои ја завршиле почетната обука во АОСЈО или пак 
измените на Законот заради забрзана примена на правилата за 
условите за избор во повисоките судови? Практиката покажала дека 
изборот на судии во повисоките судови е првенствено поврзан со 
блискоста до власта и со претходно завршените „услуги“ како доказ 
за лојалноста кон власта. 

69 http://www.vest.com.mk/default.asp?ItemID=DCAB5A2C4BD0DE41A9B150F432A80
5B4
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Конечно, речиси сите мерки и активности се веќе испланирани со 
НПАА 2012, за што веќе пишувавме во нашиот единаесетти квартален 
извештај насловен „Еуфорија за ЕУ-фобија“ од февруари 2012 
година70, што значи дека тие не носат нов квалитет за процесот.

TAIEX-апликацијата за експертска помош ни оддалеку не може да 
се прифати како активност којашто придонесува за независноста 
и квалитетот на судството, без оглед на содржината на обуката или 
помошта. Од Патоказот не е јасно за што ќе се аплицира. Но, исто 
така, оваа активност е доста ризична. Владата планира да достави 
апликација, но дали ќе ја добие помошта е друго прашање. Но, и ако 
земеме дека институциите имаат доволно искуство со TAIEX, сепак 
рокот е ризичен (30 мај 2012 година за апликација) и не се знае 
дали ќе имаме доволно време за да ги вградиме добиените совети 
од TAIEX-проектот. 

2.3. Корупција во шише

Во третата цел, ЕК ќе го следи зајакнувањето на мерките за 
борба против корупцијата и притоа ќе се следи: (1) Измената и 
дополнувањето на Законот за судир на интереси и на подзаконските 
акти со кои се утврдува постапката за систематска проверка 
на содржината на изјавите; (2) Обезбедувањето целосна 
усогласеност со Законот за финансирање на политичките партии, 
и (3) Постигнувањето дополнителни јасни резултати во однос 
на истрагите, обвиненијата, осудите и казните, што може да 
се користи како показател на проблематичните области, а кои 
треба да бидат цел на идните стратегии.

Заклучокот и овде е ист. Секаде станува збор за редовни 
активности или за активности кои и досега веќе се спроведувале, а 
не дале резултати. И овде сите активности се веќе наведени како 

70 http://mcet.org.mk/wp-content/uploads/2011/05/edinaesetti-izvestaj-mk1.pdf 

активности во рамките на НПАА 2012. Од друга страна, доследната 
примена на Законот за финансирање на политичките партии не беше 
случај ниту досега, а извештаите на Државниот завод за ревизија 
(ДЗР) речиси никогаш не беа сериозно анализирани. Бројни се 
случаите кога ДЗР во своите извештаи зборува за недоследности 
во трошењето на јавните средства, за кои Собранието не собра 
храброст да дебатира, а единствениот кој беше казнет за незаконско 
финансирање на политичката кампањата, покрај сите заклучоци на 
ДЗР, беше Љубе Бошкоски.

На долгата листа на големите случаи на корупција не е планирано 
заокружување на ниту еден случај што го предизвика вниманието 
на јавноста. Институциите (вклучувајќи ја и Владата) заборавиле да 
известат за случајот „Пари во шише“, иако јавноста одамна ја очекува 
разврската на овој предмет. Јасно е дека во случајот се вмешани 
лица блиски до власта и дека поради тоа во догледно време нема 
да добие судска разрешница. Единствено Управата за јавни приходи 
(УЈП) излезе во заштита на инволвираните страни, за да потврди 
дека станува збор за средства на лице кое можело да ги заработи 
по легален пат. Оттука произлегуваат две прашања: Кој е оној што 
по легален пат може да заработи 750.000 евра? Кои се легалните 
начини за пренос на средства преку граница и дали преносот на 
ефективни парични средства во „шише“ е легален начин? Додуша, 
одовде произлегува и третото прашање: Ако е така, зошто возачот 
на МПМ не го поставиме за министер за економија, штом умее да 
заработува олку пари? 

Во Извештајот на Владата за реализацијата на Патоказот во делот 
на борбата против корупцијата се наведени 10 случаи на корупција 
во кои се вмешани лица од високо ниво. Но, она што не е јасно е 
дали Владата се фали или се жали со овие случаи. Имено, освен 
случајот со поранешната директорка на УЈП, ниту еден друг случај не 
е целосно завршен.
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Во Патоказот на Владата нема место за решавање на познатите 
корупциски скандали во државата, но факт е дека годинава Државната 
комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) ќе има многу 
повеќе работа. Имено, сега членовите на одборите на невладините 
организации ќе треба да доставуваат анкетни листови и да го 
декларираат својот имот. ДКСК можеби нема да успее да заокружи 
некој голем корупциски скандал (Пари во шише, 3,5 милиони евра за 
политичка кампања на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, јавни набавки во 
„Скопје 2014“, автомати за коцкање, итн.), но дефинитивно ќе успее 
да затвори уште некоја невладина организација, по можност од оние 
кои се дрзнуваат да ја критикуваат власта. Ова законско решение 
предизвика тектонски поместувања кај невладините организации и, 
се чини, за релативно кратко време, граѓанските организации нема 
да можат да функционираат зашто нема да има луѓе кои ќе сакаат да 
членуваат во нивните управни и надзорни органи. 

2.4. Има ли спас од министерката?

Четвртата утврдена цел во ПДВН е зголемувањето на ефикасноста 
и транспарентноста при управувањето со истражната техника 
на следење на комуникациите, што - според Патоказот - Владата ќе го 
обезбеди преку „измена на законодавството за посебни истражни 
мерки“. Постапката што се предвидува воопшто не отстапува од 
онаа предвидена во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија. Чекорите што ќе се следат велат: а) доставување на 
измените на Законот за следење на комуникациите до Владата на РМ, 
б) доставување на измените на мислења до ЕК и одржување технички 
состанок, и конечно в) усвојување на измените и дополнувањата на 
Законот за следење на комуникациите од страна на Собранието. 

Во овој дел, како и во другите, Патоказот ги наведува редовните 
активности на институциите како дополнителни чекори/активности за 

исполнување на овој приоритет. Ако сакаме да бидеме иронични, ќе 
заклучиме дека Патоказот би можел докрај да го разработи Деловникот 
на Собранието на Република Македонија во делот на донесувањето 
закони, па да предвиди и чекори како „прво читање“, „комисиска 
расправа“, „второ читање“ итн. За жал, зададениот рок во Патоказот (31 
јули 2012 година) и овој пат не се испочитува.

Суштинска реформа во областа ќе се постигне само тогаш кога ќе се 
обезбеди контрола врз примената на посебните истражни мерки и кога 
Собранието на Република Македонија ќе може да ги разгледува и да 
расправа барем за случаите на нивна примена. Колку за потсетување, 
во досегашното искуство од работењето на собраниската комисија 
најпрвин проблем беше издавањето на безбедносните сертификати 
за пратениците кои членуваат во Kомисијата, а потоа и добивањето 
информации за случаите71, што доведе до барање за политичка 
одговорност на министерката Јанкуловска.

Конечно, единствениот охрабрувачки момент е очекувањето на 
мислењето на ЕК за измените на предлог-законот. Надежта последна 
умира, па оттаму и очекувањето дека некој нема да го протолкува 
мислењето на поинаков начин, ниту пак ќе го затури во некоја фиока за 
да не го види никој друг.

2.5. Ромска декада без пари

Последната цел во делот на владеењето на правото и темелните 
права се однесува на „подобрувањето на дијалогот меѓу заедниците“. 
Според Патоказот, предвидените активности за постигнувањето на оваа 
цел се однесуваат на „анализата и известувањето за спроведувањето 
на Рамковниот договор“, како и на „имплементацијата на Ромската 
декада во Република Македонија“.

71 http://www.time.mk/read/ed7bc0e34a/199a987647/index.html
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Ниту овде заклучоците не се разликуваат од оние во претходните цели, 
односно се вели дека станува збор за редовни активности кои Владата, 
по редот на нештата, ќе мора да ги преземе (анализа и известување 
за спроведувањето на Рамковниот договор), дека наведените 
активности се меѓународни обврски кои Владата доброволно ги презела 
(имплементацијата на Ромската декада) или, пак, активности кои 
природно следуваат во процесот (имплементација на активностите 
од Акцискиот план на Владата за спроведување на Ромската декада), 
како и тоа дека дел од активностите се веќе спроведени, благодарение 
на успешно завршениот проект од првата компонента на ИПА (Проект 
за имплементација на Стратегијата за Ромите).

Ако пак тргнеме во анализа на парите, тогаш произлегува дека 
за Ромската декада Владата, по ребалансот на буџетот, одделила 
31.049.000,00 денари или 504.861€. Ако на оваа сума се додадат и 
сумите потрошени за изградба на инфраструктурни проекти, тогаш 
целиот износ незначително се изменува и изнесува 40.035.000,00 
денари или 650.975€, што е многу малку, или поточно 975€ повеќе од 
буџетот што го доби Валентина Каранфилова–Стевановска за изведбата 
на споменикот „Воин на коњ“72.

2.6. ВМРО-вска стигма

Од другите настани кои го одбележаа периодот опфатен во овој 
квартален извештај, повеќето не одат во прилог на она што ЕК го 
очекува од Македонија. За овој извештај издвојуваме само уште еден – 
Лустрацијата! Откако најнапред се случи обележување на „политичките 
противници“73, а потоа следуваше „ловот на вештерки“, сега лустрацијата, 

72 http://daily.mk/Vest/skopje-sinot-vo-centar,-tatkoto-vo-avtokomanda/789778
73 http://soros.org.mk/dokumenti/sedmi-izvestaj-mk-za-WEB.pdf; http://mcet.org.mk/

wp-content/uploads/2012/01/desetti-izvestaj-ang-za-web.pdf; http://mcet.org.mk/wp-
content/uploads/2011/05/edinaesetti-izvestaj-ang.pdf 

по третпат, се изроди во вистински процес на стигматизација. Упорноста 
во стигматизирањето на неистомислениците станува сè позасилена, 
особено сега кога бројот и силата на аргументите за политиките на 
Владата драстично се намалуваат. 

Од последната измена на Законот, со последното одлучување на 
Уставниот суд, група пратеници предложија донесување нов Закон 
за лустрација74, кој не само што беше прифатен75, туку започна и 
неговата директна имплементација. Донесувањето на новиот закон, 
со кој повторно се вметнуваат одредби кои претходно беа прогласени 
за неуставни, и дополнително се проширува опфатот на Законот и 
рокот за негова примена, сериозно ја загрозува правната држава, 
а ги доведува во прашање и темелните вредности на уставниот 
поредок воспоставен со Уставот и особено владеењето на правото 
како темелна вредност. Се нарушува концептот на поделба на власта, 
системот на контрола и заемното почитување, независноста на 
судството и правната несигурност што се создава и нејзините ефекти 
сега веќе институционализирани преку Владата и Собранието. Со 
други зборови, демократијата во државата е сериозно нарушена, а 
тоа е дел од политичкиот критериум за членство во ЕУ.

Во одговорот на ваквиот процес што е деградирачки за 
демократијата, а како резултат на потребата да се заштити уставниот 
поредок, група интелектуалци на 1 јули 2012 година поднесоа 
кривична пријава против пратениците кои гласале за новиот Закон 
за лустрација. Еден од најсилните аргументи за поднесувањето 
кривична пријава против пратениците можеби најдобро се отсликува 
во ставот на професорот Фрчкоски, кој како е еден од подносителите 
на кривичната пријава истакна: „Парламентот е задолжен да ја 
оствари одлуката на Уставниот суд. Наместо тоа, тој донесува 

74 http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=c05f62b3-e5f8-4e2d-8b7c-
40ea9cd387bb

75  http://www.kvf.org.mk/docs/Zakon_09072012.pdf
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Закон со кој ја оневозможува таа одлука, што претставува преседан 
во правниот систем...“76. Тој натаму објаснува дека со одлуката „...
независната судска власт се руши...“, а „...пратениците можат 
да расправаат за сè, освен за укинувањето на демократијата“77.

Донесениот Закон за лустрација, по сите покренати дилеми и 
свесното кршење на уставниот систем, придонесува прашањето 
кој ќе биде одговорен за ваквите случувања (а и за сите идни 
слични однесувања) да биде мошне легитимно. Оттаму, ќе мора 
да се разгледаат сите алтернативи и да се одбере вистинското 
решение со кое Македонија, на среден рок, ќе премине од држава со 
квазидемократија во држава со вистинска демократија. 

Првата алтернатива ја наметнува логиката на Владата – 
за непримена на законите да треба да се казнува. Оттаму, 
непочитувањето на одлуката на Уставниот суд ќе треба конечно да 
влезе во Кривичниот законик и за него да има соодветно пропишана 
казна.

Втората опција е да го зајакнеме системот на контрола и 
одговорност. За да ја заштитиме демократијата, да ги засилиме 
надлежностите на Уставниот суд и тој да добие задача да биде и 
советодавен суд (еден вид Уставен совет), кој по претходно прашање 
ќе расправа во сите случаи кога станува збор за правни прописи кои 
биле предмет на судот и во чија содржина истиот претходно веќе 
интервенирал. Претходното прашање ќе биде дел од постапката 
за донесување на Законот, или другиот пропис, а примената на 
мислењето ќе биде задолжително. Секое отстапување ќе значи 
повреда на постапката и ќе го прави донесениот пропис ништовен.

Конечно, третата алтернатива е допрецизирање на делото 
злоупотреба на службената положба и овластување, но за 
постапување по истото ќе биде потребно утврдување на посебен 

76 http://www.time.mk/read/753c4a144a/edc1b065d3/index.html
77 http://www.time.mk/read/753c4a144a/fd9543b99f/index.html

суд и обвинител и спроведување постапка која во многу нешта ќе 
наликува на онаа за распуштање на Собранието.

Секоја алтернатива има свои аргументи „за“ и „против“, 
како што впрочем секоја алтернатива претпоставува одредена 
институционална активност и законодавна интервенција. Сепак, 
јавноста - севкупната, а особено онаа експертската - ќе мора да 
отвори дебата и да помогне во изборот на вистинската опција.

На ,крајот да потсетиме дека при последното одлучување, 
Уставниот суд во својата одлука, во неколку наврати, потсетува на 
претходната одлука (У/Број 77/2008-0-1 од 24 март 2010 година). 
Фактот дека Собранието на Република Македонија пристапи кон 
измени и дополнувања на законот со кои одредени укинати одредби 
повторно се вратија во текстот на Законот ни укажува дека нема 
простор за натамошни дилеми за уставноста на Законот, или за 
процесот онаков каков што го изроди власта. Произнесувајќи се на 
избраниот начин, Уставниот суд не само што ги потсети Собранието и 
Владата на својата независност, туку и ги поучи дека неговите одлуки 
се конечни и извршни. Тие, воедно, го обврзуваат судот во исти или 
во слични предмети, при неизменети општествено-правни состојби, 
да одлучи на начинот на кој веќе одлучил. Оттаму, новиот Закон за 
лустрација, во смисла на веќе укинатите противуставни одредби, 
ќе ја има истата судбина пред кој било состав на Уставниот суд на 
Република Македонија, а овие одредби повторно ќе бидат прогласени 
за противуставни.
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3. NOV BRAN REFORMI 

Пристапното партнерство во делот на реформата на јавната 
администрација (РЈА) предвидува шест краткорочни приоритети: 
(1) Да се воведе систем на градење кариера според заслугите, 
со цел да се изгради одговорна, ефикасна и професионална јавна 
администрација, на централно и на локално ниво; 2) Да се обезбеди 
ефикасно спроведување на Кодексот за етичко однесување на 
државните службеници; 3) Да се зајакне административниот 
капацитет, особено преку развивање на капацитетите за 
стратегиско планирање и развој на политиките, како и преку 
подобрување на обуките и развивање општа стратегија за 
обука на државните службеници; 4) Ефикасно да се спроведат 
донесените мерки, со цел да се обезбеди транспарентност во 
администрацијата, особено во процесот на донесување на одлуките 
и понатаму да се поттикнува активното учество на граѓанското 
општество; 5) Да се продолжи со спроведување на реформите 
на органите што го спроведуваат законот, и 6) Да се обезбеди 
соодветен капацитет за ефикасно програмирање и управување со 
средствата од ИПА) и еден среднорочен приоритет (Да се обезбеди 
натамошно развивање на капацитетот на администрацијата за 
спроведување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација).

Имајќи го предвид Пристапното партнерство, ЕК се изјасни дека 
кога ќе го оценува напредокот на Македонија во делот на реформата 
на јавната администрација (РЈА) во Извештајот 2012, ќе сака да го 
види следново: а) Подобрено управување со човечките ресурси; 
б) Подобра рамка за управните постапки, и в) Натамошно 
спроведување на децентрализацијата. Подолу следува анализа на 
сите три цели што, според планираното во Патоказот, Македонија 
треба да ги исполни до септември.

3.1. Подобро управување (со новиот бран)?!

Владата мисли дека ќе успее да ја исполни првата цел - подобрено 
управување со човечките ресурси – со тоа што ќе спроведе две мерки 
и неколку активности, и тоа:

1. Анализа на спроведувањето на постојните закони за јавни 
и државни службеници, имајќи ги предвид коментарите на 
ЕК, и преточување на наодите во нови законски решенија и 
спроведување применливи постапки за вработување со целосна 
транспарентност и доследност кон начелото врз основа на 
заслугите, исфрлање на работните места предвидени за одредени 
лица, вклучително и за времен кадар.  Владата ќе ја постигне oваа 
мерка со спроведување на следниве активности: 1) изготвување 
анализа на спроведувањето на постојните закони за јавни и 
државни службеници, имајќи ги предвид коментарите на ЕК; 2) 
изготвување предлог-текст на новиот Закон за администрација; 
3) јавна расправа по Предлог-законот за администрација и 
електронско поставување на ЕНЕР; 4) доставување на Предлог-
законот за администрација во Владина процедура, и 5) следење 
на спроведувањето на Законот за администрација и доставување 
на извештаи до Владата на Република Македонија.

2. Ефикасна координација на Програмата за вработување 
на членовите на заедниците, во согласност со начелото за 
вработување врз основа на заслугите. За да ја исполни оваа 
мерка, Владата: 1) ќе формира работна група со претставници на 
Министерството за информатичко општество и администрација 
(МИОА) и со Секретаријатот за рамковен договор (СРД), со 
цел да изготви методологија за вработување на членовите на 
заедниците, во согласност со начелото за вработување врз основа 
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на заслугите; 2) ќе изработи анализа за сегашната состојба со 
вработувањето на членовите на заедниците, и 3) ќе изработи и ќе 
воведе методологија за вработување на членовите на заедниците, 
во согласност со начелото за вработување врз основа на заслугите.

Прво нешто што мора да се прокоментира е неинвентивноста и 
неамбициозноста на мерките и активностите во Патоказот. Наместо 
да си постави за цел да го изготви новиот закон, Владата ветува 
анализа. Поврзаноста на мерката со целта што треба да се постигне 
е друго прашање. Имено, не е јасно како направената анализа ќе го 
подобри управувањето со човечките ресурси. 

Второ, ако нешто мора да се признае на оваа Влада, тоа е нејзината 
снаодливост. При анализата на оваа мерка, веднаш забележуваме 
дека секојдневните активности на државните институции се 
„продаваат“ како активности од Патоказот. Пример, ако сакаме 
да направиме предлог-закон за администрација, тогаш мора да се 
направи анализа на тековното спроведување на законите и мора, во 
согласност со законот, да се организира јавна расправа за предлог-
законот и тој мора да биде електронско поставен на ЕНЕР. Може 
ли доставувањето на предлог-законот во владина процедура да 
се смета за активност!? Истото важи и за следењето на законот и 
доставувањето извештаи до Владата на Република Македонија. Овие 
активности се дел од секојдневните задачи на министерствата, кои 
ќе се случуваа и без Патоказот. Патем, заклучно со 30.6.2012, не е 
направено ништо од погоре декларираното.

Патем, законската рамка што се однесува на државните и на јавните 
службеници е фрагментирана и, оттука, дозволува разлики во начинот 
на кој се третираат одредени институции и нивните вработени. Тоа 
вклучува разлики во хоризонталниот и во вертикалниот статус, како 
и во правата и обврските на службениците од различни институции 
во јавниот и во државниот сектор. Не постојат унифицирани правила 
за вработување, оценување и унапредување на вработените, за 

именување на високите раководни и извршни функции, ниту пак 
унифицирани правила за прекин на работниот однос. 

Останува нејасно зошто во Патоказот се инсистира на воведување 
нов Закон за администрација, додека препораките на СИГМА, 
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2010–2015 
и Акцискиот план на СЕП за 201278 предвидуваат измени и 
дополнувања на постојната законска рамка, но не и изработка на нов 
закон. Имено, иако потребата од подобрување на законодавството е 
утврдена од страна на ЕК, во Извештајот на СИГМА и на Владата, сепак 
планираното воведување нов Закон за администрација покренува 
одредени прашања. Прво, несериозно е Владата да нарачува анализи 
на законите и на нивното спроведување доколку се знае дека пред 
една година таа донесе петгодишна стратегија за РЈА 2010–2015. 
Нејасно е како Владата ја донесе оваа петгодишна стратегија без 
претходни соодветни анализи на постојната законска рамка?! 

Повеќе од несериозно е да се зборува за нов Закон за 
администрацијата, кога петгодишната Стратегија за РЈА 2010–2015 
донесена пред само една година не ја вклучува оваа мерка! Наместо 
да го следи и да го спроведува Акцискиот план на Стратегијата и 
препораките на СИГМА, Владата одлучи да работи на сосема нов 
закон. Дали на овој начин само се „купува време“ за подготовка 
на уште еден нов законски текст што е одличен инструмент со кој 
се остава впечаток дека РЈА се спроведува, иако резултатите се 
невидливи (прекин на масовните времени вработувања, намалување 
на политичкиот притисок врз вработените во администрацијата, 
изградба на компетентни јавни/државни службеници, итн.). Ќе 
биде вистинска катастрофа доколку се изгуби уште една година 
за подготовка на ново законодавство и доколку истото не ги реши 
проблемите во постојната законска рамка. Бесцелни ќе бидат сите 
активности доколку новиот закон не обезбеди мерки коишто ќе водат 

78 http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/EN/AP2%20EN.doc
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кон воспоставување мала, компетентна и ефикасна администрација 
и доколку не вклучи одредби коишто ја спречуваат политизацијата 
на администрацијата и не обезбеди гаранции за целосно воведување 
мериторен систем за унапредување.

Истото важи и за втората мерка. Што значи ефикасна координација 
на Програмата за вработување на членовите на заедниците, во 
согласност со начелото за вработување врз основа на заслугите? 
Значи ли тоа дека досега координацијата не била ефикасна или дека 
вработувањето не се правело врз основа на заслугите? Во врска со 
активностите, се вели дека ќе се формирала работна група. Може ли 
формирањето на работна група да се смета за активност? Ако може, 
тогаш Владата како активност требала да го наведе и доаѓањето на 
работа на државните службеници од групата. 

Најмногу изненадува тоа што ќе се правела методологија 
за вработување на членовите на заедниците, во согласност со 
начелото за вработување врз основа на заслугите. Прашањето што 
се наметнува само по себе е „Па, зарем досега не постоеше таква 
методологија? Истото  важи и за изработката на анализата за 
тековната состојба со вработувањето на членовите на заедниците. 
Зарем ова не е дел од секојдневните задачи на институциите? Значи 
ли тоа дека без анализата направена за Патоказот, ние немаше да 
знаеме колку од вработените се членови на заедниците и каде се 
вработени тие? Очигледно не сме имале, инаку немаше да има 
потреба од воведување методологија за вработување на членовите 
на заедниците во согласност со начелото за вработување врз основа 
на заслугите. И, конечно, невозможно е човек да не се запраша како 
досега се вработуваа претставниците од заедниците? Можеби затоа 
голем дел од нив седат дома и земаат плата.

Исто така, голем дел од активностите наведени во Патоказот се 
веќе дел од планираното во НПАА 2012 година, што значи тие ќе се 
случуваа и без Патоказот. Од друга страна, пак, НПАА 2012 предвидува 
воведување Методологија за управување со човечки ресурси 

заснована на компетенции, но и анализа и подготовка на внатрешни 
процедури за примена на компетенциите во администрацијата79. 
Оваа толку битна активност ја нема никаде во Патоказот. 

И додека Владата јавно настапува со празни флоскули, во 
практиката ни се случува нешто сосема друго – Новиот бран на 
ВМРО-ДПМНЕ. Овој „освежувачки процес“ го иницираше Премиерот 
и претседател на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, со цел да замени голем 
број од неговите политички именувани државни службеници (150-200 
лица) во локалните власти, како и раководни државни службеници во 
рамките на централната власт, кои пак - случајно или не - во најголем 
број истовремено беа и носители на високи позиции во владејачката 
партија. Овие лица беа, односно треба да бидат заменети со наводно 
„заинтересирани и способни луѓе од јавноста, без оглед на тоа 
дали се членови на ВМРО-ДПМНЕ или не“. Оваа иницијатива на 
Владата се промовираше како чекор напред во трансформацијата на 
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ во „движење“, коешто требаше да 
генерира нова енергија, дополнителен капацитет и компетентност 
потребни за продолжување на владината „преродбеничка“ програма. 

Ваквата акција за декларативно „транспарентни, инклузивни 
и недискриминирачки“ вработувања од страна на Владата и ВМРО-
ДПМНЕ не е ништо друго освен дополнител доказ за неодвоеноста 
на државата од партијата, што ЕК го посочува во делот на Изборите. 
Исто така, новиот бран ги носи сите белези на процес на чистење 
на администрацијата и на партијата, кое може да се толкува на два 
начина; прво, како чистење од идеолошки несоодветниот кадар, и 
второ, како обид за популистичка акција во светлината на претстојните 
локални или евентуалните предвремени парламентарни избори. 
Таквата постапка наликува на чистење на политички именуваните 
лица кои, според партиските стандарди и очекувања, покажале 
незадоволителни резултати во нивното работење. Во некои случаи, 

79 НПАА, Ревизија 2012, стр. 8.
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наместо професионално назадување или отпуштање од функцијата, 
Премиерот, во обид да го заштити својот имиџ во јавноста, на овие 
лица им даде амбасадорски места или само ги премести од една 
институција во друга. Најдраматичен е случајот на Бахчовановски, 
кој од местото главен ИПА-ревизор е преместен во директорската 
фотелја на Лотарија на Македонија. Наметнатата „инклузивност на 
процесот“, како и промената на реториката (дека сите, а особено 
лицата кои не се членови на партијата, можат да се кандидираат за 
конкретни позиции), укажува на фактот дека партијата се соочува со 
недостиг од човечки ресурси и дека во јавноста постои незадоволство 
од работата на Владата. 

3.2. Курнас Атанас

Во однос на втората цел (Подобра рамка за управните постапки), 
пак, според Патоказот, Владата смета дека ќе ја постигне со тоа што 
ќе направи „Проценка на спроведувањето на постојниот Закон 
за општа управна постапка и развивање мерки, вклучувајќи ја и 
можноста за изработка на нова законска рамка со која ќе се решат 
критичните точки утврдени при проценката (вклучувајќи ги и 
постапките пред Управниот суд)“. Оваа цел ќе се постигне преку 
спроведување на шест активности, и тоа: 1) формирање работна 
група и изготвување анализа за спроведувањето на постојниот Закон 
за општата управна постапка (ЗОУП); 2) подготовка на стратегија за 
донесување на нов ЗОУП; 3) изготвување предлог-текст на новиот 
ЗОУП; 4) јавна расправа по предлог-текстот на новиот ЗОУП и 
електронско поставување на ЕНЕР; 5) доставување на предлог-
текстот на новиот ЗОУП во Владина процедура и во Собранието, и 6) 
програма за поддршка за спроведувањето на ЗОУП.

И кај оваа мерка, се чини, повторно имаме скок во место. И овде 
ситуацијата е иста – секојдневните активности на институциите ни 

се прикажани како активности за исполнување на Патоказот. Ако 
треба да се донесе нов закон, тогаш, мора да се направи работна 
група, мора да се изготви предлог-текст, мора да има јавна расправа, 
мора да се постави на ЕНЕР, и – конечно – мора да влезе во владина, 
а потоа и во собраниска процедура. Фактот дека е предвидено 
да се направи стратегија и програма за спроведување на ЗОУП 
покажува дека работите или се извртени наопаку (па почнуваат 
со закон, а потоа со стратегија и програма), или дека Владата веќе 
ја има анализата, па сега само го пласира готовиот производ, како 
„сработено од Патоказот“. Голема е веројатноста дека анализата 
е веќе направена, и тоа не од нашите државни службеници, туку од 
СИГМА, но останува да видиме дали и овој пат препораките на СИГМА 
нема селективно да се прифатат. 

Ако ја анализираме формулацијата на целта што треба да се 
постигне, ќе видиме дека и овде Владата се обврзува само да направи 
проценка, а не и да го донесе новиот Закон. За волја на вистината, 
по доставувањето на Законот во Собранието (со зададен рок 31 
јули), останува Собранието да го донесе истиот. Од извештајот на 
Владата не може да се види дали Законот стигнал до Собранието или 
не. Очигледно е дека продолжува старата практика на Владата – да 
смета дека си се врти околу неа и дека сите други фактори мора да си 
го подредат сопствениот распоред според нејзините „приоритети“. 
Ова покажува дека координацијата меѓу Владата и Собранието или 
ја нема, или е на незадоволително ниво. До кога Собранието ќе биде 
жртвен јарец во европската приказна е прашање на кое си уште нема 
одговор. За жал, во септември ЕК ќе мора да констатира дека и оваа 
обврска не е исполнета.

Извештајот за напредокот во 2011 година ја нагласува потребата 
од натамошно подобрување на ЗОУП, кој содржи многу пропусти и 
се спроведува без да се внимава на молчењето на администрацијата 
на барањата за слободен пристап до информациите, ниту пак се 
води сметка за патот до првата инстанца во којашто се утврдува 
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дефинитивно молчење на администрацијата. Извештајот 2011, 
исто така, истакнува дека измените и дополнувањата на ЗОУП не ги 
поправиле сите недостатоци на законскиот текст и дека принципот 
„молчењето е согласност“ е предмет на сложена жалбена постапка, 
која ја оневозможува примената на самиот принцип во практиката. 
Со цел да се воведат системски промени, потребен е нов, модерен 
и добро структуриран закон. За жал, се чини дека Владата нема да 
преземе видливи мерки за да ги реши овие проблеми. Во Патоказот 
се предвидува изработка на нов Закон за општа управна постапка, 
верувале или не, дури во втората половина на 2014 година!? 
Како Владата ќе покаже напредок во делот на реформата на 
јавната администрација до средината на септември 2012, доколку 
донесувањето нов ЗОУП се предвидува дури по две години?!

Сакаме да потсетиме на уште една работа во врска со ЗОУП. 
Имено, Акцискиот план изготвен од СЕП, кој има за цел да ги поправи 
забелешките наведени во Извештајот 2011, содржи компаративна 
анализа на законските решенија кои се однесуваат на планираните 
административни постапки. До денес, Министерството за 
информатичко општество и администрација (МИОА) нема објавено 
ваков документ, иако крајниот рок за таа активност беше утврден 
за март 2012 година. Како и да е, не можеме да го занемариме 
впечатокот дека со секој нов документ Владата „открива“ нови 
документи кои треба да се продуцираат, без да се води сметка за 
обврските што ги презела претходно и без да има предвид дека 
документите не се цел сама за себе, туку дека треба да направат 
промена, односно да обезбедат спроведување на реформите и во 
решавањето на проблемите. 

Во нашиот претходен квартален извештај насловен „Дијалог на 
глуви на високо ниво“ пишувавме поопширно за недостатоците на 
законската рамка80.

80 http://mcet.org.mk/?page_id=120 

3.3. Мижи да ти бајам - децентрализација

Во однос на третата цел (Натамошно спроведување на 
децентрализацијата), според Патоказот, Владата предвидела 
две мерки. Првата мерка гласи „Преземање мерки за целосно 
спроведување на Законот за регионален развој од 2008 година“. 
Според Патоказот, оваа цел ќе се постигнела преку „континуирано 
обезбедување финансиски средства од буџетот на Република 
Македонија за финансирање на регионалниот развој“. И повторно 
истите прашања: Зошто се преземаат мерки за нешто што мора 
да се случи поради владеењето на правото (со оглед на тоа дека 
Македонија е правна држава); Дали е возможно сè уште да не 
се спроведува закон што е донесен уште во 2008 година и притоа 
Владата јавно да го признава тоа, а ЕК гласно да ґ оддаде признание; 
Како е возможно „континуираното обезбедување средства од 
буџетот на РМ“ да се смета за активност на Владата за исполнување 
на барањата на ЕК, кога тоа е нејзина законска обврска? Ова зборува 
за самобендисаноста на Владата која очекува граѓаните да бидат 
благодарни што воопшто имаат Влада, иако таа не си ги исполнува 
обврските што ґ се доделени со закон.

Според последните бројки содржани во ребалансот на буџетот 
на Република Македонија за 201281, повеќе од јасно е дека 
рамномерниот регионален развој и заложбите на Владата за негово 
унапредување се само декларативни и фиктивни. Колку за споредба, 
по ребалансот на буџетот за 2012, законски предвидениот 1% од 
БДП за рамномерен регионален развој, предвиден во потпрограмата 
за рамномерен регионален развој на Министерството за локална 
самоуправа (МЛС), покажува намалување на средствата за оваа 
потпрограма на 28.962.000 денари од иницијално планираните 

81 http://www.sobranie.mk/ext/exporteddocumentdownloadwindow.aspx?Id=222048 
9b-b7ac-4df0-aef0-d4d89e6bdc78&t=pdf 
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110.100.000 денари. Имено, Владата презела мерки со кои сериозно 
го уназадила исполнувањето на приоритетите од Патоказот. Со 
ова уште на самиот почеток може да се заклучи дека заложбите и 
планираните чекори на Владата на ова поле се само декларативни и 
површни.

Втората мерка предвидена во Патоказот гласи: „Со учество на 
единиците на локалната самоуправа, да се подготви анализа 
на финансиската и правната рамка за спроведување на сите 
пренесени и децентрализирани надлежности“, а оваа анализа, пак, 
ќе се спроведувала преку две активности, и тоа: 1) влез во втората 
фаза од фискалната децентрализација, и 2) зголемување на ДДВ 
приходите. 

И пак „анализа“, а не нешто поконкретно и посуштинско! За 
потсетување, Извештајот 2011 година нотира дека „Напредокот на 
планот на административната и на фискалната децентрализација 
на социјалните услуги и натаму е ограничен“82, а мерките и 
активностите во Патоказот не се ни обидуваат да го надминат овој 
проблем.

Натаму, нема никаква логична поврзаност меѓу активностите 
и мерката. Со други зборови, како е можно зголемувањето на 
приходите од ДДВ на општините и влезот во втората фаза од 
фискалната децентрализација да доведе до бараната анализа? 
Повеќе од очигледно е дека овие мерки и активности се препишани 
(без размислување) од НПАА 2012 (стр. 5), односно тие веќе биле дел 
од претходно преземените обврски на Владата уште пред Патоказот. 
За волја на вистината, истите активности може да се најдат и во НПАА 
2011 (стр. 9). Постигнатиот успех нотиран во Извештајот на Владата 
за реализацијата на Патоказот (влез на уште 5 општини во втората 
фаза од фискалната децентрализација) не е директно поврзан со 

82 Извештај на ЕК за напредокот на Република Македонија, 2011 година во делот на 
Поглавје 19 – Социјална вклученост - http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/
MK/PR_2011_mk.pdf

Патоказот, со оглед на тоа дека тие општини почнале да добиваат 
блок-дотации од 1.1.2012 година, што значи многу пред Патоказот. 

И двете активности може да се сметаат за веќе реализирани. Од 
Патоказот се гледа дека Владата нема никаква намера да направи 
нешто ново на овој план, туку планира тековната состојба да ја 
прикаже како напредок. Скромното зголемување на приходите 
од ДДВ од 3% на 4,5% сукцесивно во периодот 2009–2012 беше 
предвидено со измените на Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа уште во 2009 година. 

4. IZBORITE, SEPAK, PROBLEMATI^NI

Во врска со реформата на изборното законодавство, ЕК ќе сака 
да види три битни работи: 1) задоволително ниво на поделба на 
државата и партијата; 2) решенија за празнините и недореченостите 
во Изборниот законик, и 3) завршена целосна ревизија на 
Избирачкиот список. 

За да ги исполни овие барања на ЕК, Владата во својот Патоказ 
предвидела мерки и активности во врска со сите зацртани цели. Во 
нашиот претходен квартален извештај насловен како „Дијалог на 
глуви на високо ниво“ веќе ја анализиравме тековната состојба околу 
проблемите што мора да ги решиме за да добиеме позитивна оценка 
од ЕК83. За жал, судејќи според активностите предвидени во Патоказот 
на Владата, се чини дека нашите очекувања многу се разликуваат од 
оние на Владата. Сепак, бидејќи целта на нашите квартални извештаи 
е да се следи работата на Владата во делот на европските интеграции, 
во овој дел ќе се концентрираме на Патоказот онаков каков што го 
изготвила Владата и го прифатила ЕК. 

83 http://mcet.org.mk/?page_id=120
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Кај првата цел – „обезбедување доволно одвоеност на државата 
од партијата“ – Владата предвидела четири мерки, и тоа: 1) 
преземање мерки за да се избегнат слабостите на системот наведени 
во извештаите на Државниот завод за ревизија (ДЗР), во однос на 
ревизијата на политичките партии за 2011 година; 2) проширување 
на одредбите за известување за финансирањето на кампањите, со цел 
да се предвидат поефективни механизми за ревизија; 3) воведување 
рокови за ревизорските извештаи за финансирање на кампањите 
пред денот на изборите, и 4) ревизија на разликите во праговите за 
донации за кампањите меѓу поединците и правните лица.

Во врска со прашањето како ќе ги исполни горенаведените мерки, 
Владата смета дека со законските измени (Изборниот законик 
и Законот за финансирање на политичките партии - ЗФПП), и со 
изготвувањето компаративна анализа на донациите за кампањи 
меѓу поединци и правни лица. Рокот за изготвување на оваа анализа 
е 30 јуни, а рокот за преземање активности што би произлегле од 
анализата е 30 септември, односно премногу доцна – по затворањето 
на Извештајот 2012. 

За да ја исполни втората цел – „да се отстранат пропустите 
и нејаснотиите во Изборниот законик“ – Владата, исто така, 
предвидела три мерки: 1) спречување на конфликтот на интереси 
меѓу извршните владини позиции за кои е потребна независност 
и оние на кандидатите кои се во трка за политичка предност; 2) 
постапките по жалбите и претставките треба да бидат поедноставени, 
и 3) проширување на соодветните одредби од Изборниот законик 
за да се вклучат извршните механизми. И, повторно, одговорот на 
прашањето „како“ е со измени на двата закона, а рокот повторно е 
30 септември.

Кај третата цел – „да се заврши со детаљна ревизија и со преглед на 
избирачкиот список“ – Владата предвидела една мерка (Ревидиран 
список на починатите лица). 

Вака изгледа Патоказот на Владата на Република Македонија на 
техничко ниво. Комесарот за проширување на ЕК, Штефан Филе, 
се изрази позитивно за овие мерки и активности и останува само 
уште Владата да ги исполни за да добие препорака со Извештајот за 
напредокот на Македонија во октомври 2012 година.

Натаму следува и анализа на практичното ниво.

4.1. Многу комитети, малку работа

Во НПАА 2012, објавена уште во декември 2011 година, Владата 
најави формирање „Управувачки комитет за унапредување на 
изборниот процес и за решавање на препораките од Конечниот 
извештај на ОБСЕ/ОДИХР“84. Неколку месеци подоцна, по 
иницијатива на вицепремиерката за европски прашања, Теута Арифи, 
се формираше овој комитет составен од Арифи како претседавач, 
министрите за правда и надворешни работи, амбасадорите на ОБСЕ, 
САД и на ЕУ, претседателот на ДИК и претставникот на граѓанската 
асоцијација МОСТ. И оваа активност, како и повеќето други во 
Патоказот, произлегува од општата европска агенда на Македонија, 
а не директно од Патоказот. Комитетот формира две експертски 
работни групи, кои во рамките на Министерството за правда (МП) 
и на Државната изборна комисија (ДИК) работат на измените и 
дополнувањата на законодавството, односно на избирачкиот список, 
како две клучни препораки од Извештајот на ОБСЕ85. 

На крајот на април 2012 година се одржа втората средба на 
Управувачкиот комитет, на која беа презентирани дотогашните 
активности на работните групи86, а кон крајот на јуни и третата средба, 

84 Документот е достапен на: http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/
NPAA%20Revizija%202012%20Narativen%20del.pdf

85  vlada.mk/node/1727  
86 http://www.makfax.com.mk/282012/arifi_bret__intenziviranje_na_rabotata_za_

izborniot_proces ;  http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Stenografski6sed.pdf  
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која исто така не донесе некои конкретни резултати87. Она што 
донесе, пак, беа реакциите на опозициската СДСМ, односна нивната 
претставничка во работната група, Рената Десковска, која тврдеше 
дека кај Владата не постоела политичка волја, што се изразило во 
тоа што не била земена предвид ниту една од нивните препораки88. 
Предлог-текстот влезе во владина процедура, а министерот за 
правда реагираше на забелешките со објаснување дека работните 
групи се концентрирале на одредбите кои се важни за локалните 
избори, со тоа што подоцна ќе продолжеле да работат на одредбите 
за парламентарните избори. Предлогот помина на Влада и е испратен 
до Собранието. Претседателот на Собранието, Трајко Велјаноски, 
најави дека второто читање ќе се случи по годишните одмори. Во 
овој момент, текстот не е достапен за јавноста и за пратениците, ниту 
пак е поставен на ЕНЕР, иако е тоа законска обврска. 

4.2. Селективна правда

На 12 март 2012 година, новинарот Зоран Божиновски на својот 
фејсбук профил обелодени таен список на владејачката ВМРО-
ДПМНЕ, на кој граѓаните на Општина Центар се класифицирани 
според нивната изјаснета или потенцијална политичка преференца. 
На списокот, со црвено се означени членовите и поддржувачите 
на ВМРО-ДПМНЕ, а со сино оние на опозициската СДСМ. Според 
Божиновски, списоците биле основа за убедување и вршење 
политички притисок на граѓаните наклонети кон опозицијата. 
Најинтересен детаљ на списокот е делот каде што активистите на 
владејачката партија бележеле какви услуги побарале граѓаните 

87 http://www.kapital.mk/mk/makedonija/85446/upravuvachkiot_komitet_za_izborna 
_reforma_pak_ne_soopshti_konkretni_predlozi.aspx 

88  http://www.makdenes.org/content/article/24635866.html 

за да го дадат својот глас за владејачката партија, како на пример 
поправање оценки на факултет, вработување на членови на 
семејствата и други89.

 Од државните органи се очекуваше да реагираат соодветно, за да 
ги расчистат сомнежите дека изборниот процес бил искомпромитиран 
или, барем, доколку така оценат, случајот да го „стават под килим“. 
Но, се случи нешто сосема друго – селективна реакција на државните 
органи. Имено, Дирекцијата за заштита на личните податоци поднесе 
кривична пријава за недозволено откривање лични податоци против, 
верувале или не, новинарот90. За жал, изостанаа реакциите на другите 
инволвирани институции, како на пример Јавното обвинителство 
и Државната изборна комисија (ДИК). Со други зборови, не беше 
казнет оној кој ги направил списоците, туку оној што ги објави!

Случајот поставува барем три прашања поврзани со политичките 
критериуми за членство во ЕУ и за ПДВН, конкретно. Прво, на овој 
начин се обесхрабрува истражувачкото новинарство, под изговор 
на функционирањето на институциите. Исто така, ова е доказ дека 
владеењето на правото во Македонија е селективно и во полза на 
владејачките партии. Аргумент за ова тврдење се очигледните 
двојни аршини на институциите, кои во случајов ја признаваат 
веродостојноста на документот кога треба да го гонат конкретниот 
новинар, а замижуваат пред фактите кои самите ги утврдиле, 
кога постои основа за гонење на владејачката партија. Конечно и 
најважно, кредибилноста и легитимноста на изборниот процес 
се доведени во прашање, особено ако се знае дека не смее да се 
дозволи овие проблеми да се повторат на следните избори.

89 http://www.time.mk/read/afa7550402/b4173848aa/index.html 
90 http://www.time.mk/cluster/afa7550402/direkcijata-za-zastita-na-licni-podatoci-

najavi-krivicna-za-bozinovski-a-toj-nov-spisok.html 
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4.3. Владата и партијата – Сијамски близнаци

Иако немаше многу информации за работата на Управувачкиот 
комитет, контурите на изборната реформа можат да се насетат 
во текстот на Патоказот. Во делот на изборната реформа на овој 
документ, Владата очигледно го прифатила проблемот на (не)
одвоеност на државата од партијата и дефинирала четири широки 
активности со кои сака да го надмине овој недостаток.

Во акцијата „преземање мерки за да се избегнат слабостите 
на системот наведени во извештаите на Државниот завод 
за ревизија (ДЗР) во однос на ревизијата на политичките 
партии за 2011 година“, иако дефинирана конкретно и во насока 
на препораките на ДЗР, Владата предвидела „континуирано 
унапредување на законската регулатива за финансирање на 
политичките партии, во согласност со препораките на ГРЕКО“, 
со рок до крајот на септември 2012 година. За волја на вистината, 
првите две препораки на ДЗР– кои кренаа најмногу прав во јавноста 
– се однесуваат на проблемот со немањето контрола на тоа како 
партиите ќе ги подмират своите долгови по поднесувањето на 
финалниот финансиски извештај за кампањата91. За илустрација, 
ДЗР во извештаите укажува на следната системска слабост: „За 
временскиот период меѓу рокот за поднесување вкупен финансиски 
извештај за изборната кампања и исплатата на средствата од 
буџетот /.../ не е предвидена уредена обврска за известување за 
дополнително извршените трансакции. Поради тоа се случува во 
финансискиот извештај да не се опфатени трансакциите кои се 
случуваат од денот на изготвувањето на Извештајот до денот 
на затворањето на сметката за изборните кампањи“. 

Ова е навидум конкретна препорака, која се однесува на кристално 
јасен проблем. Впрочем, за сличната препорака на ГРЕКО укажавме во 

91 http://www.dzr.gov.mk/Uploads/1_2011_VMRO_DPMNE_izborna_smetka.pdf 

минатиот извештај92. Во меѓувреме, Министерството за правда (МП) го 
објави и Извештајот за усогласеност за Република Македонија, во кој 
се укажува на фактот дека „финансиските референтни периоди не се 
продолжени“ и се повикуваат „властите на Република Македонија 
да ги извршат неопходните измени во Изборниот законик во овој 
поглед, така што финансиските извештаи ќе можат да дадат 
целосна слика за финансирањето на изборната кампања“93. 

Оттука, се чини дека Владата нема преголем маневарски 
простор за слободна интерпретација на мерката „континуирано 
унапредување на законската регулатива за финансирање на 
политичките партии, во согласност со препораките на ГРЕКО“, 
бидејќи и извештаите на ДЗР и оние на ГРЕКО во овој дел се сосема 
јасни – европските стандарди предвидуваат партиите да го прикажат 
целосниот тек на парите во изборната кампања.

Последните три активности се, всушност, идентични на 
препораките 15, 16 и 17 од Извештајот за изборите од 2011 година и 
се однесуваат на финансирањето на изборната кампања. 

Кај втората мерка – „Проширување на одредбите за известување 
за финансирањето на кампањите, за да се предвидат поефективни 
механизми за ревизија“- Владата како активности предвидела измени 
и дополнувања на Изборниот законик и на Законот за финансирање 
на политичките партии (ЗФПП). Бидејќи не се наведени конкретни 
измени, претпоставуваме дека ова е препораката 15 од Извештајот 
за изборите во 2011 година, каде што ОБСЕ/ОДИХР побарале 
„усвојување подетален образец за финансиското известување, 
со што на организаторите на изборните кампањи ќе им биде 
наложено да ги објавуваат трошоците според посебни ставки“. 

92 Во Извештајот ( http://www.pravda.gov.mk/documents/GRECO_III_fin_na_polit_
partii%5B1%5D.pdf) се препорачува: „(ii) да се прошири периодот на финансиско 
упатување што се применува за изборните кампањи со цел финансиската активност 
во текот на овој период да е прецизно и сеопфатно евидентирана (став 89)“;

93 Извештајот за усогласеноста за Република Македонија е достапен на: http://www.
pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=02 
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Тоа барање е поаргументирано образложено и во Мислењето на 
Венецијанската комисија од 2011 година, поточно во членот 56, каде 
што се препорачува образецот да ги содржи „деталните расходи, 
така што ќе може точно да се утврди како биле потрошени 
средствата во кампањата“, наместо како досега да известуваат 
за категориите трошоци без детален пресек94. Ова е, веројатно, 
наједноставната задача во овој дел.

Третата мерка се однесува на „воведувањето рокови за 
ревизорските извештаи за финансирање на кампањите пред 
денот на изборите“, а како мерки се предвидени измени на 
Изборниот законик, како и измени и дополнувања на ЗФПП. И оваа 
мерка е преземена од препораката 16 на Извештајот за изборите 
во 2011 година, која освен ова препорачува дека „надлежните 
институции треба да ги засилат своите ресурси за да овозможат 
прецизна и навремена ревизија на финансиските извештаи“. На 
слична позиција е и Венецијанската комисија во Мислењето од 2011 
година, според кое воведувањето рокови би значело „унапредување 
на Изборниот законик.“ 

Четвртата мерка предвидува „ревизија на разликите во праговите 
за донации за кампањи меѓу поединците и правните лица“ и е 
изведена од препораката 17 на Извештајот за изборите во 2011 
година, каде што се повикува на измена на одредбите од Изборниот 
законик кои ги дефинираат максималните износи на донации за 
изборна кампања, кои – според ОБСЕ/ОДИХР – се дискриминаторски 
и неправедно им даваат предност на покрупните субјекти. Слично, 
во Мислењето на Венецијанската комисија од 2011 година се 
аргументира дека ваквите одредби „неразумно ги фаворизираат 
големите правни лица во однос на помалите“. За да одговори на 
забелешките и препораките на ОБСЕ/ОДИХР во овој дел, Владата 
во Патоказот предвидела „изготвување компаративна анализа 
за донациите за кампањи меѓу поединците и правните лица“, 

94 http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL%282011%29091-e.pdf  

како и „преземање активности во согласност со препораките од 
компаративната анализа“. Не се наведени конкретни активности, а 
од текстот не може да се заклучи во каква насока ќе одат измените.

Анализата на Патоказот укажува на неколку негови недостатоци. 
Прво, постои недоволна конкретност во опишувањето на 
активностите со кои ќе се исполнуваат мерките предвидени од 
Владата. Од активностите на Патоказот едноставно не може да се 
види како точно Владата ќе ги реши проблемите, а отсуствува и 
соодветно образложение на проблемите кои се решаваат. 

Натаму, за сите мерки се предвидени кратки рокови, иако сите се 
однесуваат на измена на Изборниот законик, а ОБСЕ/ОДИХР (кои, 
впрочем, ја дадоа целата рамка за овој процес) во своите препораки 
бараат „спроведување сеопфатен процес на консултации, доволно 
време однапред, пред одржувањето на следните изборите“. 
Затоа, се поставува прашањето кога надлежните органи ќе ги 
спроведат консултациите со пошироката јавност? Или, можеби, под 
транспарентност се подразбира на јавноста да ґ се презентира 
подготвен текст кој во целост ќе ги инкорпорира само теснопартиските 
интереси на владејачките партии, а потоа ќе претрпи исклучиво 
козметички промени? 

Исто така, со ниту една од наведените измени не се гарантира 
дека нема да се повтори ситуација слична на ланската афера со 
изборната сметка на владејачката партија. Со други зборови, ниедна 
од мерките не предвидува измени на законската регулатива во 
насока на создавање целосна системска контрола на финансирањето 
на политичките партии, а особено на изборните кампањи.

Сепак, овие недостатоци се можеби помалку спорни од третиот 
– несообразноста на мерките со целта, од една страна, и самите 
активности со мерките, од друга страна. Со други зборови, кога 
се анализираат активностите и мерките, веднаш се наметнува 
впечатокот дека тие немаат никаква поврзаност со целта што треба 
да се постигне „да се обезбеди доволна одвоеност на државата 
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од партијата.“ Ова е особено важно, доколку го имаме предвид 
контекстот во кој е дадена таа приоритетна препорака95. Владата, 
очигледно, не само што го избрала редукционистичкиот пристап, 
туку потфрлила и во формулирањето на мерките. Доколку за 
тоа бидат обвинети експертите и работните групи кои работат на 
изборната реформа, Владата во иднина треба освен работни групи 
за изборното законодавство и за избирачкиот список да формира 
и посебна работна група за одделување на сијамските близнаци, 
односно „партијата од државата“.

4.4. Склеротична Влада

Кај втората цел - отстранување на пропустите и нејаснотиите 
во Изборниот законик – Владата ги дефинирала трите мерки преку 
кои ќе ја исполни оваа цел, односно: 1. спречување на конфликтот 
на интереси меѓу извршните владини позиции за кои е потребна 
независност и оние на кандидатите кои се во трка за политичка 
предност (ОДИХР, Венециска комисија); 2) постапките по 
жалбите и претставките треба да бидат поедноставени (ОДИХР, 
Венециска комисија), и 3) проширување на соодветните одредби 
од Изборниот законик, за да се вклучат извршните механизми 
(ОДИХР).

Во првите две мерки се предвидени активности во форма 
на измени на Изборниот законик, а во последната мерка се 
предвидува измена на Изборниот законик, но и на ЗФПП. Првата и 
третата мерка произлегуваат од првата приоритетна препорака на 
Извештајот за изборите во 2011 година, која всушност се однесува 

95 За повеќе информации, видете го нашиот XIII извештај, http://mcet.org.mk/?page_
id=120 

на „одвојувањето на партијата од државата“96, додека втората е 
идентична со препораката 2597.

На прв поглед, Владата направила превид, бидејќи првата и 
третата мерка припаѓаат на делот за „одвојување на партијата од 
државата“. Исто така, цениме дека втората мерка, Владата можела 
да се насочи на некоја од посуштествените препораки на ОБСЕ/
ОДИХР, кои остануваат нетретирани во ПДВН.

Генерално гледано, од вкупно 28 приоритетни препораки на ОБСЕ/
ОДИХР во Извештајот за изборите во 2011 година, во Патоказот се 
земени предвид само осум, делумно се третира една, а преостанатите 
19 Владата едноставно ги заборавила.

Бидејќи бевме свесни за тоа дека поради краткиот период е 
поважно Владата да се насочи само на најсуштествените препораки, 
во минатиот Извештај идентификувавме три најспорни моменти 
за кои сметавме дека заслужуваат внимание. За тие проблеми, 
освен препораките од ОБСЕ/ОДИХР, постојат и експертизите на 
Венецијанската комисија и на ГРЕКО. За потсетување, тогаш како 
најпроблематични ги посочивме 1) начинот на кој е организирано 
гласањето надвор од државата; 2) потребата од консензуално 

96 Целосната препорака гласи: Органите на власта треба да ја разгледаат можноста 
за развивање механизми за заштита кои ќе осигураaт доволно одвојување на 
државата од партијата, како што одредува ставот 5.4 од Копенхашкиот документ 
на ОБСЕ од 1990 г. Постојните законодавни механизми на заштита, како што е 
членот 9 од Изборниот законик, треба да се толкуваат на начин со кој ќе се спречи 
инхерентниот конфликт на интерес кој се јавува меѓу извршните позиции на власта, 
за што е потребна независност, и позициите да се биде кандидат, кои се стремат 
кон остварување политичка полза. Ваквите одредби, исто така, можат да бидат 
надополнети и да вклучуваат извршни механизми.

97 Целосната препорака гласи: Постапките за приговори и жалби треба да се 
поедностават и да се објават насекаде. ДИК треба да усвои детални постапки за 
начинот на поднесување и одлучување по приговорите, за да осигури доследно и 
делотворно применување на Изборниот законик. 
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и навремено усвојување на законодавството за изборите, и 3) 
финансирањето на политичките партии. 

Од трите спорни точки, Владата во ПДВН третира само една 
– финансирањето на политичките партии, и тоа делумно, и - 
изненадувачки - во делот на „одвојувањето на партијата од 
државата“.

Во минатиот извештај се обидовме накратко да ја претставиме 
аферата со изборната сметка на владејачката партија. Во меѓувреме, 
за разјаснување на дилемата со оваа афера, тројца пратеници од 
опозицијата – Тито Петковски, Николче Ацевски и Горан Мисовски, 
поднесоа барање за автентично толкување на членот 71 став 5 од 
Изборниот законик до Собранието, со цел да се појасни дилемата 
„дали може да има пренесување на обврските од сметката наменски 
отворена за изборната кампања, во согласност со Изборниот 
законик, на редовната сметка“98. Во своето официјално мислење, 
Владата на Република Македонија се изјасни негативно, повикувајќи 
се на фактот дека Извештајот на ДЗР за изборната сметка на ВМРО-
ДПМНЕ бил „јасен, прецизен и недвосмислен“99. Доколку овој став 
на Владата го преведеме на јазикот на правото, нема никаква 
потреба од автентично толкување од страна на Собранието, бидејќи 
автентично толкување веќе направил ДЗР. Тоа не би било спорно, ако 
во Македонија толкувањето на законите беше надлежност на ДЗР, а 
не на Собранието. Затоа, оваа вербална егзибиција на Владата не е 
ништо повеќе од уште еден парадигматичен пример за тоа како таа 
го разбира владеењето на правото и каква е веројатната судбина 
на и онака неамбициозно поставените реформски цели во делот на 
изборната реформа. 

98 Барање за давање автентично толкување на членот 71 став 5 од Изборниот законик, 
достапно на: http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=5b6a95c1-2830-
4725-ad15-5cf141fce74a 

99 Ibid:

За другите две важни препораки, во Патоказот нема ниту збор. 
Очигледно е дека Владата смета дека нема ништо спорно во изборот 
на пратеници од дијаспората со неколкупати помал број гласачи 
отколку во државава. Значи ли тоа дека Владата повторно се обидува 
да ги протурка измените само врз основа на своите сопствени 
интереси, без притоа да ги земе предвид забелешките на опозицијата 
и на невладиниот сектор и, се разбира, на целиот неинклузивен и 
нетранспарентен процес да му стави „европско знаменце“? 

4.5. Пребројување без попис

Третата цел на која треба да ґ се посвети Владата е завршувањето 
со деталната ревизија и со прегледот на избирачкиот список. И оваа 
цел произлегува од препораката од Извештајот за изборите во 2011 
година, каде што се потсетува на следново: „Пред подолго време 
требаше да се изврши целосна ревизија и исправка на избирачкиот 
список“ и се повикува ревидирањето конечно да се стори по 
спроведувањето на пописот во октомври 2011 година. Напорите, 
според оваа препорака, треба се насочат на ставките во списокот кои 
се однесуваат на починатите лица и на граѓаните кои престојуваат во 
странство.

Бидејќи пописот во Македонија пропадна под нецелосно 
разјаснети околности, можеме да претпоставиме дека процесот ќе 
биде отежнат, иако во НПАА 2012 се говори дека биле преземени 
„значајни активности за прочистување на избирачкиот список“, 
како и дека ќе се вработеле 11 лица во Секторот за избирачки 
список100.

За да покажеме дека овој проблем е навистина сериозен – колку 
прашањето на избирачките списоци да звучи тривијално во ерата 

100 Документот е достапен на: http://www.sep.gov.mk/content/Dokumenti/MK/NPAA 
%20Revizija%202012%20Narativen%20del.pdf 
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на информатички технологии – ќе се потсетиме на наодите и на 
симулациите што ги направивме лани, во нашиот деветти извештај 
од следењето на процесот на интеграција на РМ во ЕУ, насловен како 
„Рибарски приказни“101. 

На точно два месеца пред изборите, ДИК објави дека вкупниот 
број гласачи, заклучно со јануари 2011 година,, изнесува 1.830.384102. 
Голем дел од експертската јавност изрази загриженост во однос 
на користената методологија за прочистување на списокот, која 
резултираше со 43.000 гласачи повеќе во споредба со бројката што 
само 2 месеца претходно ја соопштија тогашниот министер за правда, 
Михајло Маневски, и министерката за внатрешни работи, Гордана 
Јанкуловска. По едногодишното „прочистување“ на Избирачкиот 
список, за период од само две години бројката успеала толку да 
се зголеми и од 1.792.000 регистрирани гласачи на последните 
претседателски и локални избори во 2009 година, во април 2011 
година да стигне до 1.830.384. Скептичната јавност се запраша 
колкав процент на прираст на населението во Македонија ни е 
потребен за оваа математиката со избирачкиот список барем малку 
да изгледа реално?

Нереалноста на избирачкиот список ја потврдува и следнава 
симулација која се базира на резултатите од последниот Попис во 
Република Македонија од 2002 година. Според Пописот, вкупниот 
број население во Македонија е 2.022.547, а бројот на лицата 
со право на глас во 2002 година бил 1.664.292, што упатува на 
заклучокот дека разликата меѓу вкупниот број граѓани и граѓаните со 
право на глас (што би требало да биде цифрата на малолетни лица во 
државата во 2002 година) била 358.255 граѓани. Врз основа, пак, на 
податоците добиени со истиот Попис, вкупниот број на население по 

101 http://soros.org.mk/dokumenti/deveti-izvestaj-mk.pdf стр.8-10
102 http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=6E21782ED6DA344787582F165434
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различни возрасни групи во 2002 е: 122.757 (0–4 години); 143.184 
(5–9 години); 160.339 (10–14 години), и 165.422 (15–19 години); 
или вкупно – 591.702. Според овие податоци, само бројот на лица 
на возраст од 0 до 14 години е за 68.025 лица поголем споредено со 
358.255 и изнесува 426.280. Ако на оваа бројка се додаде и бројот 
на населението на возраст од 15 до 18 години, бројката на малолетни 
лица ќе биде веројатно поголема од 500.000, што пак значи дека 
избирачкиот список во 2002 година имал околу 140.000 гласачи 
повеќе од реалното. Нашата анализа покажа дека Избирачкиот 
список во периодот 2002–2011 континуирано растел, па така од 
1.664.292 гласачи (2002), во 2011 тој број изнесува 1.830.384 лица. 
Тоа значи дека за девет години бројот на населението со право на 
глас во Македонија се зголемило за 166.092 лица или, изразено 
во проценти, за 10% во однос на 2002 година. Според оваа логика, 
пописот во 2011 година, доколку завршеше докрај, требаше да покаже 
дека во Македонија има 2.225.000 жители (за 10% повеќе население 
отколку во 2002 година), што е неверојатно доколку се има предвид 
дека во периодот 1999–2009 година населението од 2.021.578 (во 
1999 година) се зголемило за околу 30.000 и достигнува број од 
2.052.722 (во 2009 година). Ова дефинитивно покажува дека пораст 
од над 170.000 за две години е невозможен. 

Друга релевантна симулација за пребројување на малолетните 
лица може да се направи доколку се пресмета бројот на ученици 
запишани во основното и во средното образование во 2009 година. 
Имено, во основните училишта се запишани вкупно 220.833 ученици, 
додека во средните училишта вкупно 92.753 ученици, од кои 24.700 
се матуранти и имаат право на глас. Повторно се доаѓа до бројка од 
288.886 ученици кои немаат право на глас. Освен тоа, оваа бројка 
значително ќе се зголеми кога ќе ґ се додаде бројот на најмладото 
население, односно на оние на возраст од 0 до 6 години. Заклучокот 
е повторно дека ако на бројот на гласачите кои се на избирачкиот 
список се додаде бројот на малолетните лица опфатени со школскиот 
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систем, Македонија би требало да има над 2.200.000 жители, што е 
невозможно ако се суди според официјалните податоци за трендот на 
намалување на прирастот на населението во последниве години103.

Оттука можеме да заклучиме дека Избирачкиот список содржи 
нереален број гласачи, односно според наша проценка тој вклучува 
најмалку 200.000 фиктивни гласачи. Оваа бројка е доволна за 
манипулација со изборните резултати во корист на партиите што се 
на власт. 

Во 2012 година, Работната група формирана за проверка на 
Избирачкиот список се состанала трипати. На последната средба, 
единствена цел им била договарање на институциите во врска со 
реализацијата на заклучоците од претходните состаноци на работата 
група и во таа насока биле утврдени роковите, методологијата и 
динамиката за реализација на истите104. Тие активности, во согласност 
со зацртаното, треба да се реализираат заклучно со 30 јуни 2012 
година, а се однесуваат на утврдување на бројот на починатите лица, 
бројот на гласачи од дијаспората, како и за тоа како полнолетните 
државјани кои немаат важечки лични документи или патни исправи 
да се впишат во избирачкиот список и кои дополнителни проблеми 
можат да се појават со промената на имињата на улиците. 

На конститутивната седница на оваа работна група, Мауро Калво, 
раководителот за демократизација и избори од ОБСЕ, побарал 
да се дијагностицира каде настануваат проблемите во врска 
со избирачкиот список. Препорачал да се направи статистичка 
операција врз репрезентативен примерок на територијата на целата 
држава и на тој начин да се утврди какви се проблемите кои можеби 
не се последица само на нерегистрираните починати лица. Тој 
сугерирал фокусот да се стави на оние лица кои досега не извадиле 
лични документи, односно од ланскиот избирачки список на кој 

103  http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2010web_mac.pdf
104  http://www.sec.mk/ 

имало 1.800.000 гласачи и сегашните 1.600.000 – 1.700.000 лица кои 
извадиле нови документи, а разликата од 200.000 до 300.000 лица да 
се прочисти105.

5. EKONOMIJATA – MERKI ZA 2016?

Како што и се очекуваше, во својот Патоказ за реализацијата на 
приоритетните цели на ПДВН Владата најмногу лута токму во овој дел 
(Зајакнување на пазарната економија) и нема понудено речиси ниту 
една мерка што ќе има макар и најмало влијание врз зајакнувањето 
на истото. За ова веќе пишувавме во нашиот претходен извештај 
насловен како „Дијалог на глуви на високо ниво“106. Сепак, ние 
должиме анализа!

Кај овој приоритет, ЕК очекува да види: 1) подобрен пазар на 
труд и образование; 2) подобрена деловна клима, и 3) зајакнато 
изготвување и спроведување на економските политики. Во 
Патоказот се наведени мерките и активностите со кои Владата смета 
дека ќе го испорача ова до септември 2012 година.

Кога ќе се разгледа Патоказот, веднаш се забележува дека речиси 
половина од целиот документ е посветен на овој приоритет (од 
вкупно 34 страници, 14 се за зајакнување на пазарната економија). 
Но, кога ќе се анализира содржината, се доаѓа до општиот заклучок 
дека во сите тие страници „нема месо“!

И овде, како и кај другите приоритети, најголем дел од 
предвидените мерки/активности се дел од редовните задачи на 
институциите кои ќе се случуваа и без Патоказот и без ПДВН. Но, 
она што е различно е тоа дека роковите се сосема изместени, така 
што има активности кои се предвидени да се случуваат дури во 2015 

105  http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/754843/index.html 
106  http://mcet.org.mk/?page_id=120 
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година. Поточно, од вкупно 42 активности предвидени во овој дел 
од Патоказот, само 15 се со рок до 1 септември 2012 година, до кога 
се затвора Извештајот 2012. Од нив голем дел или не се исполнети 
(Изменување и дополнување на Законот за трговски друштва, кој 
требаше да влезе во владина процедура до 30 јуни) или се обврски 
кои се пренесуваат на други странски институции (Светска банка или 
ИПА-проекти).

Натаму следува анализа на Патоказот на Владата, но и на веќе 
сработеното или несработеното до 31 јули 2012 година кај сите три 
цели.

5.1. Пиши, бриши!

За да биде конкурентна на европскиот пазар, економијата треба 
да поседува доволен квалитет и квантитет на човечки (и физички) 
капитал. Овој критериум ги вклучува и прашањата на образованието, 
истражувањето  и инфраструктурата. Оттука, флексибилниот пазар 
на труд и квалитетното образование се клучни за конкурентноста на 
една национална економија и се зацртани од ЕК како итна реформска 
задача. Но, што се случува со македонскиот пазар на трудот и со 
образовните реформи? 

Според последните податоци од Агенцијата за вработување на 
Република Македонија (АВРМ), бројот на невработени во мај 2012 
година во однос на истиот месец во 2011 година се намалил за 
неверојатни 48.640 лица. Имено, бројот на невработените лица во 
Македонија во мај 2011 година изнесувал 315.472, додека во мај 
годинава нивниот број е 266.832 лица107. Според истиот преглед, 
бројот на невработени во мај споредено со април годинава, се 

107  ПРЕГЛЕД на невработените лица евидентирани во Агенцијата за вработување на 
Република Македонија, достапен на : http://avrm.gov.mk/?ItemID=DE78AD279245
AA40AE8AE06B87848F89

намалил за неверојатни 5.560 лица. 
Но, доколку сакате да истражите на што се должи драстично 

намалената невработеност во државава, евиденцијата на АВРМ 
не дава податоци за тоа колку работни места се креираат секоја 
година или секој месец, ниту пак во кој сектор се креирани новите 
работни места – во приватниот или во јавниот сектор. Исто така, 
нема податоци за тоа дали работните места се во производниот, 
услужниот сектор или, пак, во земјоделството, што е значајно со 
оглед на фактот дека индивидуалните земјоделци долго време не 
беа регистрирани како вработени, што се измени со политиката за 
субвенции во земјоделството. Имено, за да добие субвенции од 
државата, па дури и да користи средства од ИПАРД (V-та компонента 
на ИПА), секој земјоделец мора најпрвин да се регистрира во АВРМ. 
Поради значајните суми средства кои се доделуваат последниве 
4 години во вид на субвенции, како и поради тешката социјална 
состојба на земјоделците, логично е да се претпостави дека ќе се 
зголеми бројот на вработени во земјоделството. Тоа сепак не значи 
дека станува збор за новокреирани места, туку едноставно за премин 
од неформалната во формалната економија. 

АВРМ не обезбедува ваква структура на новите вработувања. Но, 
затоа АВРМ редовно, на месечно ниво, го следи приливот и одливот на 
невработените лица. Според последниот збирен преглед со состојба 
од 31 мај 2012 година108, делот на одлив на невработените лица од 
евиденцијата на АВРМ покажува дека во месец мај од евиденцијата 
биле избришани дури 6.011 лица. Доколку, пак, ги разгледате 
прегледите за другите месеци во 2012 година, ќе констатирате дека 
секој месец од евиденцијата се бришат во просек повеќе од 5.500 
лица и дека бројот на избришани лица по разни законски основи е 
многу поголем од бројот на лицата избришани од евиденцијата врз 

108  Преглед на невработените лица со состојба на 31.5.2012 и податоци за прилив и 
одлив на невработени лица во периодот од 1.5.2012 до 31.5.2012 годин, достапен 
на: http://avrm.gov.mk/?ItemID=7F13D751081678438D367A4A63EAA2D6
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основа на засновање работен однос, кој во просек се движи околу 
3.500 лица месечно. 

Најголем број избришани од евиденцијата има во месеците август 
2011 година (9.026) и во септември 2011 година (12.822). Олку 
големиот број избришани лица од евиденцијата на невработените 
е резултат на новите законски измени за здравствено осигурување, 
со кои се предвиде пререгистрација на невработените лица 
заради менување на основата на здравственото осигурување на 
невработените лица и нивно преземање од страна на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ), при што голем дел 
од нив не успеаја да се пререгистрираат, па беа автоматски избришани 
од евиденцијата на АВРМ. Рокот за пререгистрација беше август 
2011 година, што се совпаѓа со периодот кога е забележан далеку 
натпросечен број лица избришани од евиденцијата на невработени. 

5.2. Каде заминаа невработените? 

Податоците на Државниот завод за статистика (ДЗС) од редовните 
анкети за невработеноста покажуваат многу повисоки бројки од 
оние на АВРМ. Така, овие бројки се во корелација со податоците за 
деветтомесечниот пад на индустриското производство во Македонија 
за речиси 7% во првите шест месеци од годинава, како и падот на 
БДП за 1,4%109 во првиот квартал од 2012 година. Всушност, со толкав 
пад на економскиот раст во државата, невработеноста би требало да 
биде многу поголема од онаа што ја констатира ДЗС. Претпристапната 
економска програма за 2012 година (ПЕП 2012) открива едно од 
можните образложенија за ваквата нелогичност на официјалните 
податоци за невработеноста. ПЕП открива дека за нецели три години, 
бројот на вработените во државниот/јавниот сектор е зголемен од 
115.086 лица на крајот на 2009 година на 165.755 лица на крајот од 

109  Види соопштение на Државен завод за статистика од 15.6.2012 

третиот квартал во 2011 година, или за 50.699 лица. За разлика од 
ваквото зголемување кај вработените во јавниот сектор, во истиот 
тој период бројот на вработени во приватниот, односно во реалниот 
сектор е во континуиран слободен пад. Така, од 514.816 вработени 
кон крајот на 2009 година, на крајот на третиот квартал од минатата 
година овој број се намалил на 482.862 лица, или намалувањето 
изнесува вкупно 31.954 лица110.

Оттука, логично е да се заклучи дека намалувањето на 
невработеноста во државата во периодот опфатен со овој квартален 
извештај се должи на два фактора: 1) законските измени и решенијата 
кои се недоволно прецизни и ґ овозможуваат на Владата вештачко 
намалување на невработеноста, и 2) зголемувањето на бројот на 
вработените во државната и во јавната администрација, што не е одраз 
на зголемен економски раст, туку само една од редот популистички 
мерки на Владата за вработување на лица кои го јакнат стандардното 
гласачко тело на владејачката коалиција, но повлекуваат и значајни 
оптоварувања на и онака кревкиот буџет, кој одамна е во состојба 
на неодржливост. Со ваквото нерационално зголемување на 
буџетските расходи се креира дополнително оптоварување на и 
онака ослабениот реален сектор, кој не е во состојба да преживее, а 
камоли да креира поголем број нови и подобри работни места. Токму 
затоа паѓаат во вода сите напори за подобрување на состојбата со 
пазарот на трудот во државата. Поинаку кажано, ефектите од сите 
активни мерки за вработување за чиешто спроведување се трошат 
значителни европски средства, се девалвираат од страна на самата 
Влада и многу малку придонесуваат за подобрување на состојбата со 
невработеноста кај целните групи – младите, жените и долгорочно 
невработените. 

110  Интервју за неделникот Граѓански, бр. 10 од 7 јули 2012 година, стр. 53.
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5.3. Студирај за просек 9,57%

Дополнителен мотив за оваа владина мерка може да се најде и во 
образложенијата на некогашната директорка на АВРМ, Јовановска 
Билјана, изнесени на неодамнешната нејзина прес-конференција111. 
Според Јовановска, Владата го турка ова решение бидејќи се плаши 
од зголемениот прилив нови невработени во евиденцијата, и тоа 
од две причини: прво, затоа што изминува периодот по истекот на 
кој лицата корисници на активните мерки за вработување (АМВ) 
повторно се стекнуваат со правото за пријавување во АВРМ како 
невработени; и второ, бидејќи изминува периодот кога ќе излезат 
првите генерации студенти по воведувањето на дисперзираните 
студии. И преку проширувањето на можностите за студирање на 
неколку десетина илјади млади, Владата дополнително влијаеше на 
намалувањето на бројот на невработените млади лица. Сите тие сега 
за првпат ќе се појават на пазарот на трудот. 

Овие два фактора, според Јовановска, ќе доведат до драстичен 
прилив на нови невработени лица, што ќе направи две работи 
да станат сосема очигледни: прво, експлицитно ќе покаже дека 
невработеноста во Македонија реално не се намалува, туку се 
одложува на неодредено време; и второ, дека армијата нови 
„високообразовани“ млади лица, која одеднаш ќе се појави на 
пазарот на трудот, ќе се соочи со неможноста да најде вработување. 
Овие две работи сериозно ќе го доведат во прашање наводниот 
успех на Владата, како врвен економски реформатор во светот, но и 
кусогледоста и неодржливоста на нејзините ад хок мерки без никаква 
економска логика. Во случајот, тоа е воведувањето на концептот на 
таканареченото дисперзирано образование, кој им овозможи на 
илјадници млади, без оглед на реалните потреби, но и на можностите 

111 Интегралниот текст од прес-конференцијата на Билјана Јовановска може да се 
најде на интернет страницата на ВМРО-НП:  http://vmro-np.org.mk/?p=1863 

на македонската економија, да се здобијат со дипломи за завршено 
образование на, најблаго речено, универзитети со сомнителен 
квалитет. Последиците од овој несреќен и во суштина популистички 
концепт ќе се согледаат во моментот кога овие нови „академци“ ќе се 
соочат со пазарат на трудот, кој не бара дисперзирано, туку стручно и 
квалитетно знаење и вештини. 

Така, преку „европските реформи и закони“, Владата повторно ќе 
ни „продаде“ креативно решение за проблемот со невработеноста 
и ќе рекламира успеси во борбата со невработеноста. Но реалноста 
искажана преку сиромаштијата, која ја потврдуваат извештаите на 
голем број релевантни меѓународни организации112, секојдневието 
пред нашите очи, како и зголемената емиграција од државата нема да 
се изменат. Последиците од ваквите владини политики допрва ќе се 
почувствуваат. За жал, ЕК повторно ќе ја регистрира несоодветноста 
на ваквите законски решенија на Владата во нејзиниот годишен 
извештај за напредокот на Македонија кон ЕУ. 

5.4. Патоказ за никаде?!

Што се однесува до приоритетите, како и мерките и активностите 
предвидени во Патоказот кои се однесуваат на првата цел – „Да 
се подобри пазарот на трудот и образованието“ - прегледот 
на Патоказот упатува на неколку заклучоци: Прво, кај мерката 
„развивање мерки за зголемување на опсегот активни мерки на 
пазарот на трудот, со цел да се олесни влезот на младите во 
работни односи“, Владата во Патоказот од збор до збор ги препишала 
видовите активни мерки за вработување од Националниот акционен 

112 Видете го Извештајот на Светска банка за економскиот напредок на Западен 
Балкан од јуни 2012 година, според кој апсолутната сиромаштија во Македонија се 
зголемила од 7,4 % (2005) на цели 14,7 % (2010), а сиромаштијата дефинирана како 
живот со под 5 евра дневно, во истиот период пораснала од 32,7 на 42,5 %.
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план за вработување 2012, вклучувајќи ги тука и проектите од 
IV-та компонента на ИПА, кои се веќе одамна програмирани. 
Наспроти огромните суми што се одлеваат од буџетот за проектот 
за „разубавување“ на главниот град на државата, Владата (според 
нејзино сопствено признание) за проблемот број 1 -  невработеноста 
и сиромаштија во државата – не издвојува повеќе средства од 
оние кои и онака се предвидени со Националниот акциски план 
за вработување, од една, и со IV-та компонента на ИПА, од друга 
страна. Во вториот случај, поради немањето интерес и слабите 
административни капацитети, како и од други причини, Македонија 
се соочува со опасноста од губење на европските средства наменети 
за ублажување на проблемите во овој домен113. Останува горчливиот 
заклучок дека без финансиски средства и најдобрата замисла ќе 
остане неостварена.

Второ, кај мерката – „Продолжување на анализата и намалување 
на стапката на придонеси“ - Владата зацртала дополнително 
намалување на стапката на придонеси за пензиско и инвалидско 
осигурување, што е малку нелогично, со оглед на фактот дека Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување (ПИОМ) веќе одамна се наоѓа 
во состојба на неликвидност, т.е. не може да врши редовна исплата 
на пензиите на своите корисници. Тоа е можно само со дополнително 
префрлање на дотации од буџетот на државата во буџетот на Фондот 
за ПИОМ, за што пак Владата речиси секој месец се задолжува на 
домашниот пазар на капитал. Со тоа се креира уште поголема дупка 
во државниот буџет, а се зголемува и владиниот внатрешен долг, а 
сето тоа заедно води кон неодржливост на ваквите нерационални 
решенија. Згора на тоа, не постојат анализи кои покажале дека 
токму висината на придонесите од платата за вработените е главна 
сопирачка на патот на креирањето на работните места и поголемото 

113  Повеќе за начинот на користење на ИПА средствата од IV-компонента видете го 
нашиот XII квартален извештај насловен „Има пари, ама!“, април 2012, http://mcet.
org.mk/?page_id=120

вработување од страна на работодавачите. Конечно, Владата не 
предвидува никакви финансиски импликации од оваа мерка за 
буџетот на државата, што говори во прилог на констатацијата дека се 
носат мерки без претходна анализа, па и без изглед дека ќе донесат 
некакво подобрување на проблемот што се решава. 

Трето, за мерката „Зајакнување на регистрацијата на 
невработените, со цел да се добие општа и пореална слика на 
пазарот на трудот и реалната невработеност“ се дискутираше 
и претходно. Тука само ќе додадеме дека Владата и за реализација 
на активностите предвидени кај оваа мерка, предвидува дека истите 
немаат никакви финансиски импликации. 

Четврто, мерката „План за зголемување на средствата кои се 
доделени за образование, со фокус на предучилишното образование 
и учеството на возрасните во доживотното учење“ предвидува 
повеќе значајни активности. Дилемата што се наметнува овде е 
зошто Владата како рок за остварување на овие активности го 
предвидела 24 април 2012 година, имајќи предвид дека Патоказот е 
усвоен на Влада истиот тој ден. Дали грешката е од техничка природа 
или пак станува збор за намерна манипулација, оставаме да просуди 
јавноста. 

Петто, мерката „Отпочнување на студијата за понудата и 
побарувачката на работна сила во земјата, со цел да се утврдат 
основните причини за високата и постојна нерамнотежа на пазарот 
на трудот со Светска банка“ е секако чекор за поздравување. Но, и 
оваа мерка е веќе претходно предвидена и е во фаза на реализација, 
како резултат на претходно склучен договор со СБ. Очигледно, прво се 
трошат пари, за неколку години подоцна да се направат анализи врз 
основа на кои може да се креираат различните политики, во случајот 
политиката за вработување и социјалната политика, како и други 
економски политики. Ова потврдува дека Владата нема стратегиски 
пристап при креирањето на економските политики, за што ќе стане 
збор и подолу во текстот, во делот на третата цел.
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5.5. Деловна клима

Наспроти состојбите во деловната клима и општата рамка за водење 
бизнис во државата, Патоказот во делот на економските критериуми 
зацрта цел „Да се подобри деловната клима“, која предвидува 5 
мерки и поголем број активности за нивно остварување.

При првиот преглед на Патоказот веднаш паѓаат во очи неколку 
работи. Прво, се чини дека мерката насловена како „Постигнување 
договор за сеопфатен пристап кон исполнувањето на економските 
критериуми и акциски план кон постигнување функционална 
пазарна економија“ конечно е вистински одговор што ги решава 
проблемите во оваа област. Но, кога ќе се разгледаат деталите кои 
треба да водат до остварување на оваа цел, се забележува дека 
всушност не постојат никакви мерки и активности кои треба да ги 
спроведат надлежните институции во краткиот период пред следниот 
ПДВН, кога ќе треба да се испорачаат и првични конкретни резултати, 
т.е. напредок по сите прашања. Така, наместо конкретни задачи, во 
овој дел Владата ги препишала поткритериумите според кои ЕК ја 
оценува исполнетоста на економските критериуми114.

Натаму, во деталната разработка на поткритериумите, Владата 
повторно ги препишала истите констатации кои ги дава во 
сите свои извештаи што и ги праќа на ЕК и кои ги повторува во 
Националната програма за преземање на законодавството на ЕУ 
и во сите други стратегиски документи коишто го водат процесот 
на евроинтеграции на Македонија. Се разбира, и во оваа владина 
мантра нема никаков осврт на проблемите и недостатоците во овие 
полиња, туку постојано повикување на огромниот напредок и успех, 
било да се работи за носењето на ПЕП или за големиот „успех“ во 
справувањето со негативните влијанија од европската должничка 

114  Види детално на страницата на Генералниот директорат за економија и финансии 
на Европската унија: http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enla 
rgement/criteria/index_en.htm

криза и со домашните економски проблеми. Секако, не изостануваат 
ниту пофалбите за одличната макроекономска состојба, за здравата 
„солидна“ фискална и макроекономска политика, за стабилната и 
ниска инфлација итн. Конечно, целиот овој сегмент од Патоказот е 
опис на состојбите како што ги гледа Владата и, во најдобар случај, 
повторување на едни те исти активности коишто ги правиме од година 
во година. Таков е, на пример, случајот со активноста „Адекватен 
правен систем (вклучително и систем на сопственички права, 
извршување на закони/договори и доволно развиен финансиски 
систем)“. За јакнење на системот на сопственички права, Владата 
констатира дека во согласност со последните расположливи 
податоци, над 99% од целата територија на земјата е опфатена во 
катастарот за недвижности, активност која Владата требаше да 
ја заврши уште во 2008 година. Во делот на „Извршувањето на 
законите/договорите“, се констатира дека е во тек префрлање на 
платните налози од судовите кај извршителите, со што значително 
се зголемило извршувањето на договорите - активност што ја 
спроведува Владата од 2008 година и која повеќепати ја одложува 
поради  нејзината чувствителност.  

Второ, кај активноста „Продолжување со намалување на 
бариерите за излез од пазарот“ е предвидено справување со 
стечајните постапки на трговските друштва што се неактивни 
подолг временски период, и тоа преку носење соодветни измени 
на Законот за трговските друштва со рок 30.6.2012 и изготвување 
Преглед на неактивните трговски друштва кои треба да се избришат 
од Централниот регистар до 1.9.2012. Јасно е дека ова не е никаква 
посебна реформа што ќе ги намали пречките за излез од пазарот, 
туку претставува едноставна оперативна задача, техничка операција 
којашто е редовна активност на Регистарот. Според официјално 
достапните податоци, предлог-законот сè уште не е изготвен.

Трето, во врска со задачата „Ажурирање и одржување на сеопфатен 
прирачник на инвеститори кој треба да опфати резултати од 
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ИПА-проектот за едношалтерски систем на лиценци, издавање 
дозволи и овластувања“ се предвидени пет активности, од кои две се 
со рок до почетокот на јуни годинава, една е со рок до крајот на 2012, 
а другите две се со подолги рокови (2014 и 2016 година), бидејќи 
станува збор за подолгорочен проект (Едношалтерски систем за 
домашните и за странските инвеститори), за чија имплементација 
се потребни повеќе години. Дилемите што тука се поставуваат 
се: зошто најпрво се трошат непознати милионски суми евра за 
промоција на државата како инвестициски рај, за по неколку години 
откако ваквата стратегија се покажува како неуспешна, да се работи 
најпрво на носење стратегија за привлекување инвестиции, па на 
соодветните закони (Законот за технолошко-индустриски развојни 
зони, за концесии и за јавно-приватни партнерства, како и Законот за 
државна помош), за на крајот да се изработи прирачник и да започне 
со работа едношалтерскиот систем. Другата забелешка е зошто не 
се предвидуваат и соодветни средства од буџетот на државата, туку 
овие проекти зависат исклучиво од меѓународните донатори и од ЕК. 
Доколку тоа се навистина владини приоритети, тогаш тоа треба да 
се огледа и во владините стратегии и политики, но и во структурата 
на буџетските расходи, а не само во документите изработени од ЕК.

Кај задачата „развој на мерки за да се обезбеди целосно 
спроведување на законодавството за исплата на долгови (враќање 
на ДДВ, исплата на обврски кон јавните договори) од страна на 
јавните институции“, можеме да констатираме повеќе работи. 
Прво, Владата конечно самата во свој документ за првпат признава 
дека постои проблем со враќањето на ДДВ и со неизвршувањето 
на јавните договори од страна на нејзините институции. Срамота е 
Владата, како извршна власт, да признае дека самата не ги почитува 
законите. Апсурдно е Владата да предлага „развој на мерки за целосно 
спроведување на законодавството“, кога се знае дека за секој оној 
што работи спротивно на законот следуваат кривични и/или казнени 
одредби, во зависност од прекршувањето и законските одредби. 

Ова очигледно не важи за Владата. Натаму, не е предвидена никаква 
активност за да се види како ќе се оствари оваа задача, ниту пак се 
предвидени рокови и/или надлежни институции, а за финансиските 
импликации, по правило нема никакви проценки. 

И, конечно, се прашуваме колку е Владата сериозна во оваа своја 
намера, односно преземена обврска, со оглед на фактот дека Владата 
(државните и јавните институции) повторно се иззема од законското 
решение коешто требаше да ја подобри состојбата со неликвидноста, 
инсолвентноста и неможноста за наплата на побарувањата на 
економските субјекти во државата. Имено, во законот за воведување 
нов финансиски инструмент наречен Задолжница, чијашто главна цел 
беше намалување на неплатените обврски и подобрување на општата 
ликвидност во стопанството, Владата предвиде дека инструментот ќе 
важи само за должничко-доверителските односи во приватниот сектор, 
а не и за оние односи што настануваат меѓу приватниот и јавниот 
сектор115. Останува нејасно како ова решение ќе помогне за подобра 
ликвидност на фирмите, кога најголемиот должник во државата е 
самата држава, која е со нулта толеранција за долговите што ги имаат 
фирмите кон неа, а на кои таа истовремено им должи огромни суми 
средства и за чија неликвидност самата сноси најголем дел од вината? 
Доколку Владата навистина сакаше решение за овој проблем, тогаш 
немаше да се изземе од законот. Заклучокот е дека сумите што ги 
должи Владата се навистина толку големи, така што преземањето на 
обврската да ги исплати овие суми и редовно да ги извршува јавните 
договори, ќе ја донесе до сериозни фискални проблеми, а со тоа и до 
дополнително разнишување на имиџот што го гради како најголем 
пријател на бизнисот. Се разбира, ќе се разнишаат уште неколку други 
мантри на Владата во врска со висината на внатрешниот долг, висината 
на буџетскиот дефицит и слично. 

115  Дискусиите на разните собраниски комисии по Предлог-законот за задолжница 
се достапни на http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=06e0a8f8-c32f-
4dac-8c4d-98199680565e 
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Последната задача „рационализирање (поедноставување) 
на постапките за издавање работни дозволи за странци“ 
предвидува три различни активности: носење закон со рок до 
30.6.2012, носење, Правилник за издавање работни дозволи и 
анализа на транспонирањето на директивите со рок до 30.9.2012. 
И тука се повторува констатацијата дека пред да се привлекуваат 
инвеститорите треба да се изработи целокупна правна, законска 
и институционална рамка што ја опфаќа и потребата од полесно 
добивање работни дозволи за странците кои работат кај странските 
инвеститори. Законот се донесе во предвидениот рок116, а останува 
да се види дали и како неговата имплементација ќе овозможи 
побрзо и полесно вадење дозволи. Дали ќе се остварат другите две 
активности, останува да се види во септември. 

5.6. Креирањето економски политики во Патоказот

Листата задачи што треба да придонесе за подобро креирање на 
владините економски политики и за нивна подобра имплементација 
содржи пет мерки и вкупно шест активности, кои треба да се 
реализираат најдоцна до крајот на септември 2012 година. 
Мерките, во голема мера, се потврда за несоодветното дизајнирање 
и спроведување на економските политики на Владата кои беа 
изнесени во нашиот претходен квартален извештај117 и во делот што 
се однесува на подобрувањето на деловната клима во државата. 

Прво, кај мерката „усогласување на секторското законодавство 
со новоизменетиот Закон за концесии“ се предвидува да се донесе 

116 Материјалите се достапни на: http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.
aspx?Id=83b7aa30-5380-46ac-a5dd-43a431b54581

117 Видете го XIII извештај насловен „Дијалог на глуви на високо ниво“, април 2012 
година, кој може да се најде на следнава веб-страница, http://mcet.org.mk/?page_
id=120

Информација со упатства со заклучоци до сите министерства, 
за анализа на законите што треба да се усогласат со Законот за 
концесии и јавно-приватни партнерства и поднесени предлози 
за измени на соодветните закони, но без конкретен број закони и 
без финансиски импликации на овие активности. Внесувањето на 
оваа мерка и на ваквите активности во владиниот Патоказ укажува 
на фактот дека во Македонија постои лош, некоординиран и 
неконзистентен законодавен процес. Ова посебно се однесува на 
законодавството коешто треба да се усогласува со она на ЕУ. Законот 
за концесии и јавно-приватни партнерства е еден од оние закони 
кои повеќепати се усогласуваа со европската регулатива, но за кои 
ЕК во своите извештаи неколкупати констатираше дека се нецелосно 
или несоодветно усогласени. Со оглед на искуството со квалитетот на 
усогласување на законите, останува да се види дали и колку Владата, 
овој пат навистина навремено и квалитетно ќе ја одработи оваа 
задача.

Сепак, многу е поважно дали и како ќе се одвива нивното 
спроведување во практиката, што вообичаено се покажува како 
поголем проблем од носењето на законите. Покрај немањето 
доволно административни, технички и финансиски капацитети, 
главна причина за лошото транспонирање и посебно спроведување 
на европското законодавство е непостоењето на процес на креирање 
на јавните политики, во кој законите се само еден од инструментите 
за нивната успешна имплементација, како и отсуството на врска меѓу 
законот и крајната цел којашто треба да се постигне со дадената 
регулатива. 

Второ, мерката „зајакнување на буџетската независност 
на МАПАС“ предвидува две активности, измени на Законот за 
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
и измени во Советот на експерти кој е раководен орган на МАПАС 
заради обезбедување на оперативна независност на ова регулаторно 
тело. Од друга страна, Владата го злоупотреби носењето на измените 
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на Законот, за остварување на некои свои други, скриени цели, за 
кои дискутиравме во делот на подобрувањето на деловната клима 
на нашиот претходен квартален извештај. Останува да се види, 
колку и дали со овие измени Владата навистина ќе овозможи ова 
регулаторно тело да биде навистина финансиски и оперативно 
независно. Конечно, оваа мерка не е ништо ново, туку е обврска 
која се провлекува во извештаите на ЕК уште од 2007 година, за да 
посебно се нагласува во секој нејзин извештај. 

Натаму, мерката „да се обезбеди, како што е потребно, одговор 
на ревизорските извештаи од Државниот завод за ревизија“ 
не предвидува никакви конкретни активности. Затоа пак, со 
вметнувањето на оваа мерка, Владата конечно јавно призна дека 
целосно се игнорираат забелешките и наодите на ДЗР за трошењето 
на јавните средства и не се предвидуваат никакви активности за 
отстранување на идентификуваните недостатоци. Ова зборува 
за односот на Владата кон сопствените граѓани, на кои им должи 
отчетност за трошењето на нивните пари, за нетранспарентноста 
и нерационалноста во трошењето, но и за односот на Владата кон 
стручните, професионалните и се уште независните институции. 

Мерката „зајакнување на административниот капацитет 
во секој регулаторен орган за транспорт“ предвидува активност 
за вработување на шест стручни лица во Агенцијата за цивилно 
воздухопловство. И оваа мерка ја потврдува констатацијата на ЕК 
за недоволен капацитет и независност на регулаторните тела во 
државата, обврска што е целосно во доменот на Владата. За изградба и 
јакнење на независните тела и институции, на Македонија и стојат на 
располагање и средствата од ИПА, преку нејзината прва компонента, 
но и техничката и стручната помош на ЕУ и нејзините држави-членки, 
како и низа други инструменти. Прашање на политичката волја на 
Владата е да гради и да ги почитува независните институции, дури и 
кога тие ќе ги критикуваат нејзините политики и мерки. 

Задачата „зајакнување на врската меѓу стратегиското креирање 

на политиките и годишното буџетско планирање, при што ќе 
се внимава да се доделат буџетски средства за спроведување 
на тековните стратегии“ предвидува една активност, а тоа е 
анализа на одредбите од Законот за буџети кои се однесуваат на 
стратегиското планирање и согледување на потребата од изменување 
и дополнување на овој Закон. Оваа мерка експлицитно ја потврдува 
нашата констатација од претходниот квартален извештај насловен 
како „Дијалог на глуви на високо ниво“, во врска со тоа дека не 
постои поврзаност меѓу економските политики, нивните финансиски 
импликации и обезбедувањето на буџетски средства за нивна 
квалитетна и навремена имплементација. Со други зборови, Владата 
често вербално, но и во стратегиските документи презема одредени 
обврски, а потоа истите не ги имплементира, бидејќи не предвидела 
доволно финансиски средства. Останува да виси прашањето дали 
тоа го прави од незнаење или затоа што нема вистинска и искрена 
намера да ги спроведе тие задачи. Ова посебно се однесува на 
обврските што произлегуваат од европската агенда. Една потврда за 
тоа е фактот што буџетските средства наменети за евроинтеграциите 
од година во година се намалуваат, без оглед дали тоа се однесува 
на јакнење на административните капацитети на различните тела 
и институции или на конкретните јавни инвестиции во реформите 
поврзани со ЕУ-агендата. 




