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Содржината на оваа публикација е одговорност на издавачот и авторот и не ги 
одразува ставовите на Фондацијата Отворено општество - Македонија

ЗА ДНЕВНИКОТ

Дневникот на пристапувањето(натаму Дневникот), или на англиски Accession Log, е алатка на 
ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии, преку која се следи работата на Владата на 
Република Македонија, развојот на европските политики, имплементирањето на итните 
реформски приоритети и редовниот политички дијалог меѓу Македонија и Европската Унија или, 
со други зборови, процесот на пристапување на Македонија во Европската Унија. 
Дневникот ќе се обиде да ги анализира и клучните случувања, како што се: состаноците на 
Советот на ЕУ, Европскиот совет или друг тип состаноци на високо ниво; различните документи 
што ги објавува Европската Унија, а се поврзани со политиката на проширувањето, како и другите 
глобални случувања што влијаат врз политиките на Европската Унија, a со тоа и врз политиките на 
Република Македонија. Конечно, преку Дневникот ќе се следат и другите процеси, политики, 
документи и случувања кои се поврзани со стратегискиот приоритет на Македонија - да стане 
дел од ЕУ и од НАТО.  

Во своите поединечни записи, Дневникот ќе анализира, ќе утврдува репери, ќе предлага 
алтернативи на политиките и ќе застапува одредени решенија. Записите ќе бидат куси 
обраќања на соодветна тема, изработени врз основа на анализата на:
-  податоците добиени од ЕВРОМЕТАР, односно од теренските истражувања на другите 
организации; 
-  податоците добиени од другите истражувања и анализи на ЕВРОТИНК, односно од 
истражувањата и анализите на другите организации; 
-  исказите добиени преку структурирани интервјуа со релевантни соговорници, преку 
организирани фокус-групи, односно преку спроведените едукативно-дебатни сесии 
EUROTALK; 
-  објавените документи на Европската Унија, Европската комисија и/или на владите на 
државите-членки, документите на НАТО и на членките на Алијансата, како и документите 
на Владата на Република Македонија;
-  објавите во медиумите во Република Македонија и во државите-членки.
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Реформата на безбедносно-разузнавачките служби е еден од клучните тековни процеси и 
врвен приоритет за властите во Северна Македонија. Скандалот со прислушувањето од 2015 
година  покажа дека Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК) била вклучена во 
масовни повреди на правата и слободите на граѓаните и служела како алатка во рацете на 
ограничена група луѓе. По тој повод, Европската комисија испрати група високи експерти, кои 
подготвија извештај со препораки за надминување на системските прашања поврзани со 
владеењето на правото во врска со следењето на комуникациите (Извештајот на Прибе) . Потоа 
следуваа и Итните реформски приоритети, како задолжителни приоритети поставени од 
Европската комисија со цел да се отстранат системските слабости поврзани со создавањето и 
содржината на прислушуваните материјали, како и хоризонталните слабости кои придонесоа за 
создавање на состојбата која доведе до тогашната политичка криза.  Како одговор на Итните 
реформски приоритети од 2015, две години подоцна Владата го објави Планот 3-6-9.  Во 
меѓувреме, пристигна и дополнителниот (follow-up) Извештај на Прибе ,  кој покажа дека во тоа 
време сè уште не беше направен никаков напредок во областа.

Како започна сè

Скандалот со прислушувањето се однесува на случајот од февруари 2015 година, кога беа откриени материјали за 
нелегално прислушување на повеќе од 20.000 граѓани. 
Достапен на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/-
files/news_corner/news/news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf 
Достапни на: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/urgent_reform_priorities_mk.pdf 
Достапен на: https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Plan%203-6-9%20MKD.pdf 
Достапен на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/-
files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
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Самото одвојување на УБК од Министерството за внатрешни работи нема да значи 
ништо доколку не е проследено со коренита внатрешна реформа, во смисла на 
дефинирање на надлежностите и овластувањата на вработените и воведување 
отчетност во работата на службата, преку соодветни механизми за надзор и контрола, 
како и преку професионализација на кадарот. Токму последното, односно 
професионализацијата на кадарот кој работи во службите за безбедност и 
(контра)разузнавање, треба да биде основа на реформата, но истовремено и најголем 
предизвик.
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Уште по првиот извештај на Прибе беше повеќе од јасно дека ќе биде потребен сериозен напор 
за демократизација и професионализација на службите, особено на Управата за безбедност и 
контраразузнавање. Сепак, Владата одлучи да започне со реформирање на системот за 
следење на комуникациите, без да се образложи каков е планот за натамошните реформи во 
безбедносниот сектор. Притоа се покажа дека пристапот на македонските чинители кон 
реформата е повеќе ад хок отколку стратешки и дека од самиот почеток недостига визија за тоа 
како ќе надминат системските проблеми во функционирањето на службите.

Преку формирањето на Оперативно-техничката агенција (ОТА),  на УБК ѝ се одзеде директниот 
пристап до системот за следење на комуникациите и се воспоставија одредени гаранции кои 
треба да го намалат ризикот од злоупотреби. Сепак, треба да се има предвид дека 
прислушувањето е само еден метод за собирање податоци во спектарот интрузивни методи со 
кои располагаат безбедносно-разузнавачките служби. Па дури и во однос на прислушувањето, 
Законот за следење на комуникации овозможува употреба на пософистицирани методи за 
директно следење на комуникациите, без посредство на ОТА и на операторите. 

Дека прислушувањето не е единствениот проблем на службите стана повеќе од јасно по 
објавувањето на Заклучоците на Советот на Европската Унија  во јуни 2018 година, кога 
државите-членки на ЕУ се согласија да ги отпочнат пристапните преговори со Северна 
Македонија по исполнувањето на неколку задачи, вклучително и реформа на разузнавачките 
служби. На овој начин, реформата стана sine qua non за напредокот на земјата во 
евроинтеграциите. Владата одговори со уште еден план, насловен како План 18 , каде што 
конечно се предвиде долгоочекуваната реформа на безбедносно-разузнавачкиот сектор.

Во таа насока, на 20 ноември 2018 година Владата го усвои  моделот за реформа на 
безбедносно-разузнавачкиот систем. Реформата е замислена преку издвојување на Управата 
за безбедност и контраразузнавање (УБК) од МВР, односно како самостоен орган на државната 
управа. Новиот субјект ќе работи како Агенција за национална безбедност (АНБ), задолжена за 
заштита на националната безбедност, суверенитетот, уставното уредување и основните 
слободи и права на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот.  Истовремено, се 
препорачува и реформа на Агенцијата за разузнавање и на Службата за воена безбедност и 
разузнавање. Сепак, наместо да се обезбеди воедначен пристап кон сите три служби, 
чинителите се одлучија најпрво да се зафатат со трансформацијата на УБК, а понатамошните 
планови во врска со другите две служби не се целосно разјаснети.

Парцијални решенија за системски проблеми

Пакетот закони за реформа на системот за следење на комуникациите беше усвоен во април 2018 година. 
ОТА започна со работа на 1 номеври 2018 година.
Достапни на: https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
Достапен на: https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/plan_18_mkd.pdf 
104 седница на Влада на РМ, достапна на: https://vlada.mk/node/15845
Предлог-закон за Агенција за национална безбедност од февруари 2019 година, член 2, став 1
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Злоупотребата на тајните служби за лични, партиски и други цели, преку вклучување во 
нелегални активности, е клучниот проблем што ја наметна потребата од реформа. Токму 
министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, веднаш по формирањето на Владата во 
2017 година, се заложи за „деполитизација и декриминализација“ во Министерството за 
внатрешни работи (што ги вклучува и Полицијата и УБК). 

Истото не може да се случи без воспоставување одговорност за минатите злоупотреби. Пред сè, 
одговорноста значи признавање на злоупотребите, воспоставување одговорност на сите оние 
кои - директно или индиректно - учествувале во истите (што ги вклучува нарачателите, 
извршителите, корисниците, но и „немите набљудувачи“), како и извинување и компензација за 
жртвите. 

Скандалот со прислушувањето откри злоупотреба од масовни размери, но истиот не е 
единствениот важен случај каде што службите потфрлија во својата работа. Неодамнешното 
бегство на осудениот поранешен премиер Никола Груевски е уште еден пример во кој голем дел 
од одговорноста лежи токму во оваа служба, која требало да се осигури дека осуденикот од 
највисок профил нема така комотно да ја напушти земјата. Посебно внимание заслужува 
случајот „Диво насеље“ кој имаше трагичен крај поради погрешните проценки на 
безбедносните служби. Понатаму, дел од сведоците за време на судењето за настаните во 
Собранието од 27 април дадоа искази за инволвираност на УБК во планирањето и изведувањето 
на упадот. За жал, сè уште не се воспоставени фактите за ниту еден од овие или за други случаи. 

Начинот на кој ќе биде спроведена селекцијата ќе биде клучен за воспоставување на основите 
за професионализација на службите, но и за воспоставување на довербата на граѓаните дека во 
АНБ ќе работи квалификуван кадар. Довербата на граѓаните во безбедносните служби е важна 
за истите да се чувствуваат безбедно и сигурно, а тоа ќе се случи само ако граѓаните се сигурни 
дека ги штитат професионалци.

Предлог-законот за новата Агенција за национална безбедност предвидува дека Владата ќе 
формира Комисија за селекција и избор на работници на Агенцијата, во која ќе членуваат 
ново-назначениот директор и шест члена од редот на вработените во МВР.  

Расчистување со минатото

Дали заробувачите на државата ќе станат носители на промени?

Чл. 18611
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Оваа комисија ќе има рок најдоцна до 25 мај да ги избере вработените кои ќе бидат преземени 
од УБК, а истите ќе бидат оценувани според работниот стаж, оценка на работата во текот на 
претходната година, познавање странски јазици, завршени обуки, како и безбедносен ризик врз 
основа на извршената безбедносна проверка.  Оние кои нема да бидат преземени во новата 
Агенција ќе бидат префрлени во МВР,    додека за оние кои нема да ја поминат безбедносната 
проверка ќе следува отказ. 

Еден од ризиците што ги носи ваквото решение е дека во селекцијата можат да бидат вклучени 
лица кои биле дел од злоупотребите од минатото. Сите членови треба да имаат најмалку 
12-годишно искуство во МВР (од кои најмалку шест години на раководни позиции), што може да 
значи и лица кои биле во позиција да бидат дел од злоупотребите или пак потфрлиле да ги 
детектираат и да ги пријават истите. Понатаму, поставен е услов дека лицата мора да имаат 
завршено обука за управување со човечки ресурси, иако не е јасно каква е таа обука, а 
истовремено таа е важен ограничувачки фактор. Може да се претпостави дека низ таква обука 
поминале лицата кои се вработени во организациските единици за управување со човечки 
ресурси, кои пак носат дел од одговорноста за тековната состојба со кадарот во целото 
министерство, вклучувајќи ја и УБК. Освен тоа, фактот дека сите членови на Комисијата ќе бидат 
назначени од Владата дава политичка димензија, што носи дополнителен ризик дека процесот 
може да премине во (или да се сфати како) политички реваншизам.

Понатаму, може да се смета за проблематично и тоа што УБК е таа која ги врши безбедносните 
проверки, па не е сосема јасно како ќе се вршат проверките за вработените од страна на самите 
вработени. Не треба да се заборави ни тоа дека, во минатото, при вработувањето во УБК лицата 
веќе еднаш требало да бидат подложени на безбедносна проверка, но е евидентно дека биле 
направени сериозни пропусти кои резултирале со криминализација на институцијата. Затоа е 
потребно да се утврдат системските и другите недоследности кои довеле до тоа националната 
безбедност да биде оставена во рацете на лица под ризик.

Дополнително, безбедносниот ризик од овие лица нема да престане со врачувањето на отказно 
решение. Не треба да се заборави дека лицата кои работеле во УБК располагаат со многу 
вредни информации кои можат да бидат предмет на интерес на други структури и интересни 
групи, како што се странски разузнавачки служби, криминални групи, итн. Затоа, државата 
треба да биде подготвена да го пресретне овој ризик и подобро да го осмисли „прочистувањето“ 
на службите од несоодветни кадри, на пример преку воведување можности за предвремено 
пензионирање и други мерки.

Чл. 18914

Чл. 18813

Чл. 18612
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Досегашните вработувања во УБК беа целосно нетранспарентни, без јавен оглас или какви било 
информации за начинот на селекција и, генерално, за управувањето со човечките ресурси. 
Тајноста при вработувањето се оправдува со потребата од заштита на идентитетот на 
вработените и заштита на информациите во однос на капацитетите и ресурсите на службата. 
Сепак, тоа не значи дека сите позиции го бараат истиот степен на тајност, ниту пак треба да биде 
таен податок доколку новата АНБ има потреба да вработи нови лица. Денес, 
интернет-страниците на современите разузнавачки служби изобилуваат со информации кои на 
интерактивен начин ќе ја доближат нивната работа до граѓаните, што ќе резултира со што 
повеќе пријави од квалификуван кадар.
Позитивно е тоа што предлог-законот предвидува дека вработувањето може да се врши врз 
основа на јавен оглас, без јавен оглас и со спогодбено преземање. Истата основа постоеше и 
досега, но во практиката никогаш не беше спроведена можноста за распишување јавен оглас. 
Поради тоа, ќе биде корисно процентуално да се утврди соодносот меѓу вработувањата со и без 
јавен оглас. Во спротивно, сè уште постои висок ризик од политички, непотистички и коруптивни 
практики.

Понатаму, важно е пред да се направи селекцијата на кадарот да се утврдат јасни критериуми 
за секое од работните места во АНБ. Иако разузнавачката работа има потреба од 
мултидисциплинарен пристап и може да има придобивки од разни профили, треба точно да се 
утврди кои се работните места каде што предност ќе имаат лица со образование од областа на 
безбедноста, а за кои места ќе биде корисно образованието и работното искуство во областа на 
правото, економските прашања, итн.
При вработувањето на позиции за кои не е предвидено високо образование, АНБ треба да 
развие систем за тестирање и објективна проценка на профилот на личноста, капацитетите и 
потенцијалот на лицето. Образложението дека „лицето ги исполнува условите за вработување“, 
каде што условот е средна стручна спрема, не може да биде соодветно оправдување. 

Структурата на вработените во јавниот сектор треба да биде одраз на структурата на 
општеството, односно на оние на кои им служи. Ова е особено важно кога станува збор за 
безбедносните служби, како витален дел на државата.

Вработување нов кадар

Поголема вклученост на жените и на малцинствата во 
разузнавачките служби
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Позитивно е тоа што новото законско решение содржи одредби за соодветна и правична 
застапеност, еднаквост на половите и недискриминација,  но истото ќе треба да се 
операционализира во практиката. Во моментов, нема јавно достапни демографски или какви 
било други информации за вработените во УБК. Регистарот на вработените во јавниот сектор, кој 
го води Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) , не содржи 
информации за структурата на вработените во Министерството за внатрешни работи. Според 
МИОА, за вработените со статус на овластени службени лица (кои работат во Армијата, Агенција 
за разузнавање и во МВР), се водат податоци само за бројот, но не и за нивната структура. Тоа 
значи дека не се води евиденција, односно дека нема јавно достапни информации за профилот 
на вработените по однос на пол, образование, возраст и етничка припадност.

Во светски рамки, големите разузнавачки служби ја препознаа потребата од диверзификација 
на кадарот и додадената вредност што ја нуди овој процес. На пример, парламентарната 
комисија за разузнавање и безбедност на Обединетото Кралство во 2018 година излезе со 
посебен извештај насловен како „Диверзитет и инклузија во разузнавачката заедница на 
Обединетото Кралство“ . 

Објавен на 18 јули 2018 год., достапен на: https://drive.google.com/file/d/1HCKDaEtRZ3AuFCWhZuSAuUtktt8v-x8e/view17

17

Согласно Законот за вработените во јавниот сектор, Службен весник на Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/1816

19

Достапен на: https://b1cba9b3-a-5e6631fd-s-sites.googlegroups.com/a/independent.
gov.uk/isc/files/20150305_ISC_Report_Women_in_the_UKIC.pdf?attachauth=ANoY7cobMsbDzOrRgoSP-moVXPU3rc
nQbZxOjjYdD_vOk14PaaeQe00oMXU_M__BngWWxEj0jhtRTTiCfIp1_WT7oFsbEN6EO7Cp9J-mHHVgH65zOAC0hREzaSDosSeB-_
R0v55DollBJyZybOstnNLz-isTGeLuqCCxoNJtMiSeFOoJk-rmunbCn-bNUxp1VmxYV_pG0PVyKlurQ42a3zybrlS1MWLW-r59RNs
wlOtmg257yA1h9G91dvvoJOEt0CWqnZU_wxK6&attredirects=0

18

Чл. 68

Ибид.

15

16

15

Оваа комисија, како парламентарно тело надлежно за надзор врз разузнавачките служби, 
истражуваше колку разузнавачките служби ги вклучуваат разните групи по однос на род, 
сексуална определба, етничка припадност и попреченост, со посебен осврт на нивната 
застапеност на повисоките позиции. Овој извештај следува по извештајот насловен „Жените во 
разузнавачката заедница во Обединетото Кралство“     од 2015 година.18

Притоа, во однос на диверзитетот Комисијата заклучила дека:

„Ова не е само етичко прашање, туку прашање што е од витално значење и од 
разузнавачка перспектива... Логично, ако сите професионалци во разузнавањето се од 
сличен профил, тогаш веројатно е дека тие споделуваат ‘непрепознаени предрасуди’ 
кои ги ограничуваат и дефинирањето на проблемите и потрагата по решенија. Затоа, 
диверзитетот не треба да се бара само врз правни и етички основи, кои се важни сами по 
себе, туку и затоа што тој ќе резултира во подобар одговор на широк спектар закани по 
нашата национална безбедност со кои се соочуваме.“ 19
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Конечно, клучна препорака е дека процесот не смее да биде избрзан и дека заради запазување 
на рокот по секоја цена треба да се почне со работа од 1 јуни. Со оглед на тоа што се работи за 
еден од најзначајните и најсензитивните процеси за отстранување на системските слабости кои 
придонесоа кон заробување на државата во минатото, а неретко и кон безбедносна и политичка 
нестабилност, многу е важно процесот да донесе суштинска промена. 

Може да се забележи дека сегашниот пристап најмногу се потпира на усвојување на плановите 
и законите, како мерки чијашто успешност најлесно може да се измери при подготвување на 
извештаите (законот е донесен или не е донесен), но дека недостига темелна анализа на 
состојбите и долгорочна визија. 

За реформата да биде успешна, меѓу другото, ќе биде неопходно најпрво да се направи темелна 
анализа за тоа кои се интерните недоследности и процеси што овозможиле толку масовни 
злоупотреби и истите да се адресираат. Дека се работи за избрзана реформа покажува фактот 
дека предлог-законот предвидува формирање Комисија која ќе изготви акти за организација 
на работата и систематизација на работните места во рок од 10 дена од нејзиното формирање. Во 
овој рок може да се очекува само „препишување“ на постојните интерни акти на УБК, без притоа 
да се направи анализа на потребата од одредени организациски единици, бројот на лица во 
секоја организациска единица, критериумите за вработување на секое работно место, и слично. 
Потоа, Комисијата за избор на вработени од УБК кои ќе преминат во АНБ ќе има рок да го направи 
изборот до 25 мај, без разлика на тоа кога ќе биде формирана. 

Посочениот извештај не е важен само од аспект на кадровската политика на службите, туку 
треба да се гледа и низ призмата на важен пример, како надзорна функција на надлежната 
парламентарна комисија. Притоа, треба да се забележи дека надзорот врз АНБ заслужува 
посебен осврт, кој не е предмет на разработка во овој документ.

Суштински реформи или трка со рокови?

21

Освен тоа, потребно е да се остави доволно простор за да се направат соодветни подготовки за 
физички трансфер на УБК во соодветни локации надвор од МВР. Притоа, не станува збор само за 
пренос на опремата од една зграда во друга, туку ќе биде потребно да се направи соодветно 
одвојување и на регионално ниво и да се воспостават надворешни канцеларии во девет 
градови низ Република Северна Македонија.21

Со оглед на тоа што предлог-законот е во собраниска процедура, не може да се предвиди датумот кога тој ќе биде 
усвоен и кога ќе стапи во сила. Откако Законот ќе стапи во сила, Владата има рок од пет дена да го именува директорот, 
а во рок од 10 дена од именувањето на директорот да ги формира двете комисии (комисијата која ќе ги изготви актите и 
комисијата која ќе направи селекција на работниците).
Предлог-законот предвидува надворешни канцеларии во Скопје, Куманово, Штип, Струмица, Гевгелија, Велес, Битола, 
Охрид и Тетово.

20

20
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Разбирливо е тоа што Владата е под притисок да ги испорача бараните реформи како услов за 
одблокирање на евроинтеграциските процеси. Сепак, не е разбирливо зошто истото не беше 
приоритет во првите година и половина по преземањето на власта, иако очекувањата на ЕУ беа 
познати уште по објавувањето на првиот извештај на Прибе. Во секој случај, не треба да се 
заборави дека причина за реформата е подобрување на состојбите на национално ниво и 
доброто владеење во безбедносниот сектор. Реформата е многу поважна сама за себе и на неа 
не треба да се гледа само како на услов за напредок во евроинтеграциите. Истовремено, важна 
улога треба да одигра и меѓународниот фактор, затоа што оценката за напредокот ќе биде 
направена врз основа на квалитетот на решенијата, а не врз основа на тоа дали задачата по 
секоја цена ќе се заврши до јуни. Во спротивно, доколку реформата се сведе на штиклирање на 
усвоените закони во зададените рокови, прашање на време е кога ќе се појават знаците на 
некои идни злоупотреби.
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