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Јавната перцепција може да игра клучна улога во најважниот процес на земјата на 
патот на пристапување кон ЕУ. Таа исто така влијае на политичките процеси 
вклучувајќи го и процесот на преговори со ЕУ. Обичниот граѓанин има прилично 
ограничени знаења и информации околу тоа што точно значи процесот за 
пристапување кон ЕУ и кои се задачите кои една земја треба да ги исполни за да 
пристапи кон ЕУ.  Како и во многу други земји, процесот на европската интеграција на 
Република Северна Македонија беше во најголема мера предводен од високи 
политички претставници. Недостатокот од автентична , инклузивна дебата доведе до 
површни и нецелосни  информации, како и до недостаток на пристапни и објективни 
податоци за ЕУ. Се чини дека обичните граѓани, оние чие живеење ќе биде 
најзасегнато од пристапувањето во ЕУ, се изоставени. Не постојат доволно анализи 
кои ја отсликуваат јавната перцепција и информираноста на граѓаните во 
најголемите општини од југозападен плански регион Струга, Охрид, Дебар и Кичево. 
Досега спроведените истражувања и активности се однесуваат на претходните 
процеси кои ги спроведе државата на патот кон ЕУ.

ВОВЕД
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По усвојувањето на заклучоците на Европскиот Совет од јуни 
2018, Република Северна Македонија го очекуваше 
започнувањето на пристапните преговори кон крајот на 2019 
година. За таа цел, Владата на Република Северна Македонија 
ја подготвуваше институционалната рамка за пристапните 
преговори со ЕУ. По започнување на „објаснувачкиот 
скрининг процес“ во август 2018 година, и по негативниот 
одговор од Самитот во октомври 2019 година, земјата конечно 
доби одлука за започнување на преговорите со ЕУ на 
почетокот на март 2020 година. 
Иако поглавје 23 - Судство и фундаментални права е најважен 
за пристапување во ЕУ и претставува катализатор на 
процесот за членство, сепак истиот недоволно или 
минимално е презентиран пред јавноста со што граѓаните не 
се информирани околу тоа што значи ова поглавје. 
Оваа анализа претставува финален документ подготвен врз 
основа на добиените информации од спроведеното 
истражување со цел да  обезбеди релевантни информации 
поврзани со поглавје 23 кои ќе им помогнат на граѓаните да 
изградат свој став за европската перспектива на земјата.
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МЕТОДОЛОГИЈА НА АНАЛИЗАТА

Целта на истражувањето е да се утврди и анализира јавната перцепција на граѓаните 
од четири општини од југозападниот регион (Струга, Охрид, Кичево и Дебар) за 
нивните гледишта и ставови за пристапувачкиот процес кон Европската Унија. Со 
какви информации располагаат  за процесот на пристапување на земјата во ЕУ, колку 
се информирани за поглавјето 23 содржано во извештајот за напредокот на 
Република Северна Македонија и како ги оценуваат реформите кои ги превзема 
владата во текот на овој процес.

Крајната цел на истражувањето е да се објави анализа преку која на 
систематизиран начин ќе се објават добиените резултати кои се 
рефлексија на граѓанската перцепција на приестапувачкиот процес на 
РСМ кон ЕУ, ставовите за содржината на делот од поглавјето 23 како  и 
ставовите на граѓаните за придобивките од членството на РСМ во ЕУ и 
нивното мислење за целокупниот пристапувачки процес спроведен од 
страна на владата и надлежните институции. 
Истражувањето опфати неколку комбинирани техники на прибирање 
на податоци со цел да се добијат реални квантифицирани податоци за 
тоа како изгледа јавното мислење на темите поврзани со поглавје 23 и 
процесот на пристапување на земјата во ЕУ . 
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   Целна група на истражувањето :
Граѓани и претставници од граѓански организации кои живеат во 

Југозападниот регион во општините Струга, Охрид, Дебар и Кичево. 

Алатки кои се користеа во текот на истражувањето :

Desk research – Преку Desk research-от се прибраа податоци од постојаната законска 
регулатива од моментот на потпишување на Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација па се до последниот извештај за напредокот на РСМ во исполнување на 
препораките на Европската комисија.

Анкетни Прашалници- Анкетата овозможи брзо прибирање релевантни податоци со 
цел увид во ставовите и мислењата на граѓаните на оваа тема.  Пополнети беа  419 
анкетни прашалници во општините Струга ( 133 анкети), Охрид ( 101 анкета), Кичево
 ( 104 анкети) и Дебар (81 анкета). Анкетни прашалници пополниле 220 жени и 199 
мажи, според возраста 51 анкета одговориле лица на возраст од 18 до 25 години, 129 
анкети пополниле лица на возраст од 26 до 35 години, 99 анкетни прашалници 
пополниле лица од 36 до 45 години, 62 прашалници пополниле лица на возраст од 46 
до 55 години, 56 прашалници пополниле лица од 56 до 65 години, додека 22 
прашалници пополниле лица над 66 години.  Според степенот на образование 34 
прашалници пополниле лица со основно образование, 127 прашалници пополниле 
лица со средно образование и 206 прашалници пополниле лица со високо и  52 
прашалници од лица со постдипломско образование. 

Фокус Групи- Реализирани беа четири фокус групи со граѓани и граѓански 
организации од општините Струга, Дебар, Кичево и Охрид. Целта на фокус групите 
беше  да се утврди јавната перцепција  за  патот на пристапување на Република 
Северна Македонија кон ЕУ и областите од поглавјето 23. На фокус групите 
присуствуваа 28 граѓани од четирите општини. Фокус групите се спроведоа во 
периодот Февруари – Март 2020 година.
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 Процесот започна со цел да им овозможи на земјите од Западен Балкан 
појасна перспектива која ќе ги води во процес на спроведување на реформите 
кои ЕУ ги очекува од нив. Перспективата за целосна интеграција на сите земји 
од Процесот на стабилизација и асоцијација се конкретизира на самитот во 
Солун во 2003 година. Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) помеѓу 
Република Северна Македонија и ЕУ влезе во сила во април 2004 година. РС 
Македонија беше прва земја која потпиша Спогодба за стабилизација и 
асоцијација.  

ССА претставува рамка која ги регулира односите меѓу Европската Унија и РС 
Македонија за спроведување на процесот за стабилизација и асоцијација.  Таа 
е составена од десет глави, и тоа општи начела, политички дијалог, 
регионална соработка, слободно движење на стоки, движење на работници, 
основање претпријатија, услуги и капитал, приближување на 
законодавството и спроведување на законите, правда и внатрешни работи, 
политика на соработка, финансиска соработка и институционални, општи и 
завршни одредби. 

Процесот на стабилизација и асоцијација беше 
воведен од страна на Европската Унија во 1999 година 

како придонес кон Пактот за стабилност за 
Југоисточна Европа.

ХРОНОЛИШКИ ОСВРТ НА ПРОЦЕСОТ НА 
ПРИСТАПУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА
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Северна Македонија   продолжи   да   ја   продлабочува   реформската   
динамика, испорачувајќи  видливи  резултати  во  клучните  области  утврдени 
во Заклучоците  на  Советот  од  јуни  2018  година.    Влегувањето во сила на 
историскиот договор со Грција (наречен и „Преспански договор“) во февруари 
2019 година, со кој се реши долгогодишниот спор со Грација и се промени 
уставното име на државата, беше голем чекор кој создаде атмосфера за 
добивање на датумот за започнување на преговори конечно во Март 2020 
година.

  Извештај за Северна Македонија за 2019 година во прилог на Комуникација на Комисијата до Европскиот парламент, до Советот, Европскиот 
економско-социјален комитет и до Комитетот на регионите

Земајќи  го  предвид  напредокот  
постигнат  во  претходните години,  
во  април  2018  година,  Комисијата  
ја  повтори  својата  безусловна 
препорака  за  отворање  преговори  
за  пристапување, но истата не беше 
соодветно потврдена од Советот на 
ЕУ.  Во  јуни  2018  година, Советот ја 
даде насоката кон отворање на 
преговорите за пристапување во 
јуни 2019 година. Комисијата 
продолжи темелно да ги следи 
реформите утврдени во Заклучоците 
на Советот и реформите поврзани со 
ЕУ во сите сектори

Преминот кон втората фаза на ССА, 
што Комисијата ја предложи во 
2009 година, се случи за време на 
извештајниот период. Од 2009 
година, Комисијата му препорача 
на Советот да ги отвори 
преговорите за пристапување со 
Северна Македонија, земја 
кандидат од  2005  година.  Во 2009 
година  исто така се донесе одлука 
за визна либерализација. 

1

1
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НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ
ПРЕД ТЕЛАТА НА ЕУ
Започнувањето на преговорите сепак 
беше условно поради тоа што земјите 
членки на ЕУ со иницијатива на Франција 
воведоа нова методологија за преговори 
со која што се предвидува: 

• Ќе им се овозможи на земјите-членки на ЕУ да одлучат преговорите за 
некоја област да не се одржат или во најсериозните случаи, целосно да 
прекинат.

• Веќе затворените поглавја повторно може да бидат отворени или 
ресетирани ако е потребно да се преиспитаат проблемите.

• Опсегот и интензитетот на финансирање од ЕУ може да се прилагоди 
пониско, со исклучок на поддршката на граѓанското општество.

• Предностите на поблиската интеграција, на пример пристап до 
програмите на ЕУ, едностраните концесии за пристап до пазарите може да 
се запрат или да се повлечат.

Новата методологија ќе се примени со РС Македонија и Албанија, а во истиот пристапен 
процес можат да се вклучат и Србија и Црна Гора доколку самите тие се согласуваат. 
Со новата методологија на Европската комисија се овозможува запирање или враќање 
во пристапните преговори во случаи кога земјите кандидати не напредуваат во кое било 
поле кое е опфатено во пристапниот процес. Државите членки на ЕУ ќе имаат поголема 
моќ да иницираат суспензија на пристапните преговори. 

 
КРАТКО РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ОД 2019 ГОДИНА
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СКРИНИНГ

Скринингот е формална и техничка операција што ја врши Европската комисија, 
со цел да се подготват преговорите за членство и претставува аналитичка 
презентација на правото на ЕУ и состојбата во земјата кандидат во однос на него. 
Поспецифично, како процес, тој има за цел, од една страна - да ги запознае 
земјите кандидати со правното наследство на Европската Унија и на тој начин да 
ги подготви за преговорите. Од друга страна, целта е да се овозможи Комисијата 
и земјите-членки да го оценат степенот на подготвеност на земјите кандидати, да 
бидат информирани за нивните идни планови и да добијат прелиминарни 
насоки за прашањата што ќе бидат најактуелни во преговорите.

Скринингот се спроведува по поглавја, освен за поглавјата: 34 „Институции" и 35 
„Други прашања", кои се предмет на преговори во последната фаза од процесот 
на пристапување. Најпрво се одржуваат објаснувачки состаноци на кои 
претставници на Комисијата детално го презентираат правото на ЕУ, а потоа 
билатерални состаноци со секоја држава. По завршувањето на овие две фази, 
Комисијата подготвува извештај за скринингот и го презентира на Советот. По 
извршениот скрининг на соодветното поглавје, Советот одлучува за 
започнување на преговорите, по препорака на Комисијата.

По одлуката на Европскиот совет од јуни 2018 година и обезбедувањето на јасна 
перспектива за почеток на пристапните преговори во јуни 2019 година, 
Република Северна Македонија на 27 септември 2018 година започна со фазата 
на објаснувачки (скрининг) состаноци. 
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КРАТКО РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ОД 2019 ГОДИНА

Овој извештај го опфаќа периодот од март 2018 година до март 2019 година. 
Истиот се заснова на  придонес  од  различни  извори,  вклучувајќи  ги  и  
придонесите  од  Владата  на  Северна Македонија, земјите членки на ЕУ, 
извештаите на Европскиот парламент и информациите од различни 
меѓународни и домашни невладини организации.

Според последниот извештај, во  однос  на политичките критериуми,  Република 
Северна  Македонија  продолжи  да одржува  стабилно  темпо  на спроведување  на  
реформите  на  ЕУ  за  време  на извештајниот  период.  Владата  презеде  чекори  кон  
повторно  враќање  на проверки  и  рамнотежи  и  зајакнување  на  демократијата  и  
владеењето  на правото.  Земјата  продолжи  со  фундаментални  промени  во  
инклузивна  и отворена политичка  атмосфера.  Земјата  продолжи  да  испорачува  
конкретни резултати во клучните области како што се  правосудството,  борбата  
против  корупцијата  и  организираниот  криминал, реформата на разузнавачките 
служби и јавната администрација. 
 Во однос на претседателските избори, ЕК сметаше дека истите беа добро 
организирани, а фундаменталните слободи беа почитувани, овозможувајќи им на 
граѓаните да направат информиран избор меѓу  кандидатите. 

Владата  покажа  посветеност  да  ја  зголеми  довербата  меѓу  заедниците. Охридскиот  
рамковен  договор,  со  кој  заврши  конфликтот  во  2001  година  и обезбедува рамка за 
зачувување на мултиетничкиот карактер на општеството, се споменува во преамбулата 
на Уставот и продолжи да се спроведува. 
Европската комисија оцени во овој извештај дека климата  во  која  функционираат  
организациите  на  граѓанското  општество продолжи  да  се  подобрува.  Граѓанското  
општество  продолжи  да  има конструктивна  улога  во  поддршката  на  демократските   
процеси.

  Извештај за Северна Македонија за 2019 година во прилог на Комуникација на Комисијата до Европскиот парламент, до Советот, Европскиот
  економско-социјален комитет и до Комитетот на регионите

2

2
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РЕФЕРЕНДУМ 2018
По  потпишувањето  на историскиот 
договор постигнат со Грција во јуни 2018 
година (познат и како „Преспански  
договор“),беше организиран  
консултативен  референдум  во септември 
2018 година, при што огромното 
мнозинство гласачи го поддржаа 
членството  во  ЕУ  и  НАТО  со  прифаќање  
на  Преспанскиот договор. 

Резултатите на ова 
истражување исто така 

покажуваат позитивен став на 
граѓаните кон Европската Унија, 

и покрај големата апатија 
поради одолговлекувањето на 

реформските процеси и 
економските предизвици со кои 

се соочуваат граѓаните на 
Република Северна Македонија, 

односно од југозападниот 
плански регион.

Прашањето поставено за граѓаните во овој 
референдум беше “Дали сте за членство во ЕУ и 
НАТО со прифаќање на Договорот меѓу 
Македонија и Грција?”

Излезеноста на овој референдум беше 36,89 % 
гласачи, од кои 91,46% гласаа ЗА, а 5,66% беа 
против.  Овој процент на излезеност беше и 
резултат на повикот на опозицијата за 
бојкотирање на истиот од страна на гласачите. 

  Официјални резултати од референдумот: https://referendum.sec.mk/Referendum/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1  Извештај за Северна Македонија за 2019 година во прилог на Комуникација на Комисијата до Европскиот парламент, до Советот, Европскиот
  економско-социјален комитет и до Комитетот на регионите

3

3
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ДАТУМ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПРЕГОВОРИ

 Во март 2020 година, земјата конечно доби зелено 
светло за започнување на преговорите со ЕУ, по долг период од 
2005 година од кога стана земја кандидат за членство во ЕУ. 
Сепак отворањето на поглавјата ќе започне откако РСМ ќе 
добие преговарачка рамка  во Јуни 2020 година. 

  
Од разговорите во фокус групите кои беа спроведени во текот на овие 
истражувања, граѓаните беа оптимисти дека по одбивање на препораката за 
започнување на преговорите меѓу РСМ и ЕУ во самитот кој се одржа во 
октомври 2019 година поради обстструкцијата поставена посебно од страна на 
Франција, дека земјата ќе ги започне преговорите на следната можна прилика.
  

13



РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО 
ИСТРАЖУВАЊЕ 
НА ЈАВНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА 
ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ
                                         со фокус на поглавје 23

14



РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА 
ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА 
ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ
со фокус на поглавје 23

Извештаите за напредок се меѓу најбитните алатки кои ги 
користи Европската Унија во процесот на мониторинг врз 
земјите кандидати, а истите и се претставуваат и на јавноста 
како информации за реформските процеси и подготвеноста 
на земјата  во процесот на пристапување кон ЕУ. 
Според резултатите кои ги добивме од спроведената анкета 
20% од граѓаните во четирите општини Струга, Охрид, 
Дебар и Кичево се целосно запознаени со Извештајот за 
напредокот на Република Северна Македонија. 53% од 
граѓаните слушнале за него но немаат подетални 
информации а 27% од граѓаните воопшто не слушнале за 
овој извештај.
  

 Дали сте запознаени со извештајот за напредокот на Република 
Северна Македонија кој секоја година го објавува Европската комисија?

600

да во целост не, прв пат слушамда сум слушнал но немам
подетални информации

20% 27%53%
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 Дали го имате прочитано извештајот за 2019 година?

Уште помалку граѓаните го читаат 
истиот, иако во примерокот кој 
учествуваше во ова истражување, 
голем дел или околу 50% од 
испитаниците се со високо 

образование. 
Од добиените податоци можеме да 
заклучиме дека Извештајот целосно го 
имаат прочитано 9% од вкупниот број 
на испитаници додека 26% имаат 
прочитано само одредени делови. 
Сепак 65% од вкупниот број на 
испитаници не го имаат прочитано 

извештајот за 2019 година.

На прашањето дали знаете кои 
поглавја се вклучени во извештајот 
само 9%, или тие што го прочитале 
одговориле дека се во целост 
запознаени со содржината на 
Извештајот, 29% од испитаници 
одговорија  дека се запознаени само 
со неколку поглавја од Извештајот 
додека најголем број од  
испитаниците 62% не знаат кои 
поглавја се вклучени во Извештајот.

65%9% 26%

261

120

38

Дали знаете кои поглавја се вклучени во извештајот?

Да, во целост,37 Не, 272 Да, одредени делови,109

Не

Да, во целост

Да, запознаен сум со 
неколку поглавја
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 Дали сте запознаени со извештајот за напредокот на Република 
Северна Македонија кој секоја година го објавува Европската комисија?

Колку од граѓаните ги знаат областите од Поглавје 23?

КОЛКУ СЕ ГРАЃАНИТЕ ИНФОРМИРАНИ
СО СОДРЖИНАТА НА ПОГЛАВЈЕТО 23?

Содржината  на  Поглавјето  23 –  Правосудство  и  темелни  права  се  базира  на  
Членот  2  од Договорот за Европската Унија кој повикува на принципите на 
човечко достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото и 
заштита на човековите права. Овие принципи се заеднички за сите земји членки 
на Европската Унија и воедно се обврзувачки и за земјите кандидати  за  членство.  
Членот  3(2)  од  Договорот  за  Европска  унија  и  членот  67(1)  од Договорот   за   
функционирањето   на   Европската   Унија формираат   област   на   слобода, 
безбедност  и  правда.  Политиките  на  ЕУ  во  областа  на  правосудството  и  
темелните  права имаат за цел да ја одржат и унапредат Унијата во тие области.  
Поглавјето 23 е структурирано во четири големи области:
−Правосудство; 
−Спречување и борба против корупцијата;
−Темелни права.
−Права на граѓаните на ЕУ.

Кога ги прашавме граѓаните дали 
знаат кои области ги вклучува ова 

поглавје поголем дел од 
испитаниците знаат кои се 

областите кои се дел од 
Поглавјето 23, кога се дадени како 

опции како што е прикажано во 
графикон број 4, но сепак голем е 

и бројот на испитаници  кои не 
знаат што содржи  Поглавјето 23. 

  МР. АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОСКИ/Д-Р. СИМОНИДА КАЦАРСКА Тема:  Независно и непристрасно судство: системски и морални дилеми  
Експертски анализи, 2018 година, стр.5
Достапна на: https://nkeu.mk/mk/2018/06/18/ekspertska-analiza-mr-aleksandar-jov/

4

4

Правосудство
Да

235

21 163
Не Не знам 

Да

Да

Да

Не

Не

НеНе знам 

Не знам 

Не знам 

Спречување и 
борба против
 корупцијатa

Темелни права Права на 
граѓаните на ЕУ

226

22171

151

62 206

100

104215

Правосудството во РСМ е непристрасно

4
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ПРАВОСУДСТВО

Владеењето на правото и правото на правично судење кои се вградени во членот 6 
од Европската  конвенција  за  човековите  права  и  членот 47 од  Повелбата  за  
темелните права  на  Европската  унија  укажуваат  на  тоа  дека  правосудството  
мора  да  биде независно  и  непристрасно.  Државите  треба  да  ги  отстранат  
надворешните  влијанија врз правосудните органи.
Државата  која  цели  кон  членство  во  ЕУ  треба  да  овозможи  услови  за  
независно, непристрасно и одговорно, професионално, компетентно и ефикасно 
правосудство.

Најголем број од вкупниот број 
на испитаници не се согласуваат 
со изјавите дека Правосудството 
во РСМ е независно  и  
непристрасно. Анализирајќи ги 
овие резултати добивме слика 
дека јавноста во најголем дел 
мисли дека судските органи не се 
независни и негативно ги 
оценија горенаведените опции 
со најголем дел одговори со 
оценка 1 или 2.  
Поврзано со ова прашање, 
слични резултати добивме и на 
прашањето дали сметаат дека 
има политичко влијание врз 
работата на судовите и дека 
постојат политички монтирани 
случаи. 

Колку се согласувате со следните изјави за 
правосудство во РСМ?

Правосудството во РСМ е независно

Правосудството во РСМ е непристрасно

Правосудството во РСМ е имуно на корупција

38%
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

не знам

не знам

не знам

37%

30% 17% 23% 12% 8% 9%

26% 22% 4% 2% 7%

27% 20% 6% 2% 7%

Одговорите се даваат на скала од 1-5 каде 1 означува не се согласувам 
, а 5 во целост се согласувам. 18



Колку се согласувате со следните изјави за политичкото
влијание врз работата на судовите во РСМ

Одговорите се даваат на скала од 1-5 каде 1 означува не се согласувам , а 5 во 
целост се согласувам.

Околу 60% од испитаниците сметаат дека политиката се меша во судството, и дека за 
жал во РСМ се уште постојат монтирани случаи. Резултатите од овие прашања 
потврдуваат постоење на недоверба на граѓаните во општините Струга, Дебар, Охрид 
и Кичево во судскиот систем на РСМ. 

Причина за ова јавна перцепција се постојаните скандали поврзани со судството, 
како нарачани судења и начинот на избор на судиите, на крај случајот “Рекет” и  во ко
jшто е вклучен и специјалниот јавен обвинител, уште еднаш ја потврдија 
квалификацијата дека постојат елементи на “заробена држава“, термин употребен  
од страна на Европската Комисија во извештаите за напредок.   

Компаративна анализа на извештаите на Европската комисија 2014- 2018, Фондација Отворено општество и Евротинк, 
2018 година, стр.3, 
Достапна на : https://www.fosm.mk/CMS/Files/Documents/komparativna_analiza_izvestaj_EK.pdf

5

5

                         Постои политичко мешање во одредени судски случаи

30% 10% 18% 22% 36%

Постојат политички монтирани случаи

30% 10% 18% 18% 39% 10%

6%

6%

7%
1 2 3 4 5 не 

знам

не 
знам

1 2 3 4 5
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„Во РСМ се почитува правото на правично судење 
и судење во разумен рок"

Оцена 4 и 5 

Оцена 1 и 2 

Оцена 3

Не знам

Последниот извештај за напредок укажува дека земјата покажа  континуирана  
заложба  за  подобрување  на  правосудниот  систем  и спроведувањето  на  новата  
правна  рамка  е  цврста  основа  за  континуиран напредок. Подготвен е нов Закон за 
јавното обвинителство за интегрирање на специјалниот  јавен  обвинител  во  
системот  на  обвинителството.  Судовите донесоа пресуди за некои случаи од висок 
профил поднесени од Специјалното обвинителство. На крај се нагласува дека сите 
правосудни институции треба да придонесат,  преку  дополнителни  напори,  да  ја  
вратат довербата на јавноста во правосудството. Во оваа насока, донесена е 
Стратегија за реформа на правосудството 2018- 2021 во која се предвидени законски 
измени и чекори кои ќе овозможат враќање на независноста на судството и 
постепено враќање на довербата. 

Од добиените одговори можеме да заклучиме дека поголем број од испитаниците 
сметаат дека во РСМ не се почитува правото на правично судење и судење во разумен 
рок. Резултатите кои се прикажани во графикон број 7 се поврзани и синхронизирани 
со претходните прашања поврзани со јавната перцепција за правосудството и 
мислењето за правосудните органи.

Постојат политички монтирани случаи

19%
10%

46%

18% 26%

Одговорите се даваат на скала од 1-5 каде 1 означува не се согласувам , а 5 во целост се согласувам.
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СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Во  однос  на борбата  против  корупцијата, според извештајот за напредокот на 
Европската комисија, Република Северна  Македонија  постигна одреден  степен  на  
подготвеност.  Добар  напредок е  постигнат  преку понатамошно  консолидирање  
на  евиденција  за  истраги,  гонења  и  обиди  за решавање  предмети  на  корупција  
на  високо  ниво,  како  и  преку  промени  во законодавната  рамка.  Во  таа  смисла,  
новата  правна  рамка  за  спречување корупција  е  подобрена  и  именувањето  на  
новите  членови  на  Државната комисија за спречување на корупцијата е далеку 
потранспарентна отколку во претходните  години.  Комисијата  презеде  важни  
чекори  за  проактивно  да  се бори против корупцијата, вклучувајќи функционери на 
високо ниво низ целиот политички спектар. 

Во извештајот за напредок на РСМ од 2019 година, 
позитивно оценување доби и специјалниот јавен 
обвинител, што потоа беше вклучен во голем 
корупциски скандал, што исто така според 
разговорите во спроведените фокус групи имаше 
влијание во негативната перцепција и недоверба на 
граѓаните.
Меѓу другото, ЕК препорачува дека органите треба 
дополнително да ги интензивираат напорите да 
покажат дека борбата  против  корупцијата  е  
национален  приоритет  на  сите  нивоа  на  моќ и јасно 
кажува и дека корупцијата е распространета во многу 
области и останува прашање на загриженост.

73%

Не

Да

одбива да 
одговори

13%

14%

Дали Вие или некој Ваш близок бил изложен  
на корупција? 
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TEМЕЛНИ ПРАВА
 Согласно  Член  6  од  Договорот  за  Европската  Унија  и  судската  практика  на  Судот  за 

правдата  на  ЕУ,  Унијата  ги  почитува  темелните  права  како  што  се  гарантирани  со Повелбата  
за  темелните  права  на  ЕУ.   Гарантирањето   и   унапредувањето   на темелните  права  е  основен  

принцип  на  правото  на  Унијата  и  воедно  е  резултат  од заедничките  уставни  традиции  на  
земјите  членки.  Овие  принципи  се  обврзувачки  за институциите   во   извршувањето   на   

нивните   овластувања   и   за   земјите   членки   во спроведувањето на правото на Унијата (Член 
51 од Повелбата за темелните права на ЕУ). Заштитата  на  темелните  права  ги  покрива  сите  

права  опфатени  со  Повелбата.  

 Државата  која  пристапува  треба  да  обезбеди процедурални  заштитни  
мерки: слобода и безбедност, како и право на правично судење. 
Исклучително  значајна  во  овој  поглед  е  судската практика  на  Европскиот  
суд  за човекови права, особено во поглед на ограничување на притворот. 
Европската   унија   со   Договорот   од   Лисабон,   за   првпат   во   својата   
историја,   доби надлежност  да  усвојува  минимум  правила  во  форма  на  
директиви  што  може  да  се однесуваат на „правата на лицата во 
кривичната постапка“ како и „взаемна прифатливост на докази“, така што 
веќе се донесени повеќе директиви. Во рамките на Поглавјето 23 се 
разгледува  и почитувањето и заштитата на малцинствата и културните 
права, врз основа  на меѓународните  документи,  како  и  уставните  
одредби  на  државите  кандидати. Посебно внимание се посветува на 
интеграцијата на Ромите
Дополнително, во рамките на  Европската унија е основана Агенција за 
темелни права, во која државите кандидати можат да имаат набљудувачки 
статус.  
Во нашето истражување поставивме прашања и во врска со оваа област, со 
цел да ја испитаме јавната перцепција за состојбата со човековите права 
односно колку граѓаните се чувствуваат безбедно и мислат дека нивните 
лични податоци се заштитени од страна на државата, како ја оценуваат 
слободата на медиумите, имајќи во предвид дека слободата на изразување 
претставува едно од нај коментираните права и во Извештаите за 
напредок.И во овие одговори се приметува негативен тренд и несигурност 
кај граѓаните кога станува збор за заштита на личните податоци 22



Предмет на разгледување во пристапниот процес се и мерките за спречување и 
борба против расизмот и ксенофобијата. Почнувајќи од тука поставивме и 
прашање што сметат граѓаните во врска со изјавата: „Државата спроведува 
мерки за спречување и борба против расизмот и ксенофобијата“. 70 граѓани 
воопшто не се согласуваат со оваа изјава, 65 делумно се согласуваат, 56 потполно 
се согласија, а најголем дел 94 одговорија со неутрален одговор или оценка 3 дека 
ниту се согласуваат ниту не се согласуваат.

Слободата на изразување претставува тема која беше многу актуелна за 
Република Северна Македонија во последните неколку години. Низа настани кои 
предизвикаа директна повреда на ова право и имаа директно влијание во 
слободата на  медиумите во земјата. 

„Вашите лични податоци се сигурни и заштитени од страна на државата

Државата спроведува мерки за спречување и борба против расизмот и ксенофобијата
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Одговорите се даваат на скала од 1-5 каде 1 означува не се согласувам , а 5 во целост се согласувам.
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Дополнително, во рамките на  Европската унија е основана Агенција за 
темелни права, во која државите кандидати можат да имаат набљудувачки 
статус.  
Во нашето истражување поставивме прашања и во врска со оваа област, со 
цел да ја испитаме јавната перцепција за состојбата со човековите права 
односно колку граѓаните се чувствуваат безбедно и мислат дека нивните 
лични податоци се заштитени од страна на државата, како ја оценуваат 
слободата на медиумите, имајќи во предвид дека слободата на изразување 
претставува едно од нај коментираните права и во Извештаите за 
напредок.И во овие одговори се приметува негативен тренд и несигурност 
кај граѓаните кога станува збор за заштита на личните податоци 

Не само во извештајот за напредок на РСМ од страна на Европска Комисија, туку и други 
меѓународни организации долго ги коментираа настаните кои ја нарушија слободата на 
медиумите и предизвикаа Република Северна Македонија да има најслаба позиција по 
споредба со соседните земји во индексот за слобода на изразување и медиуми. 
Репортери без граници изјавија дека во РС Македонија постои висока опасност за 
новинарите , а според Freedom House во 2016 година премина во категорија на 
неслободни земји .
Граѓаните ги прашавме дали сметаат дека слободата на изразување е заштитено и 
гарантирано во РСМ, на што 158 од испитаниците воопшто не се согласуваат или не се 
согласуваат, 125 се согласуваат или делумно се согласуваат, а 136 пак се појавуваат како 
неопределени или не знаат како да се изјаснат по ова прашање.

Многу мал дел од тие што ги прашавме мислат дека медиумите се слободни и независни, 
што покажува дека довербата во медиумите сеуште е во низок степен и дека слободата 
на медиумите останува сензитивно прашање и бара подетална анализа и дискусија. За 
таа цел, граѓаните ги прашавме и дали има некакво подобрување во последните три 
години, каде што забележавме малку по позитивен тренд во одговорите дека во голем 
дел е подобрена (20% од испитаниците) и има одредено одобрување (39% од 
испитаниците) во споредба со одговорите дека состојбата е иста (30% од испитаниците) 
и дека има назадување (10% од испитаниците).

 Види повеќе во Репортери без граници: European Union and Balkans, Balkan powder keg for journalists   https://rsf.org/en/2014-european-union-and-balkans
Здружение на новинарите, Freedom House: Macedonia a “not free” country concerning the media:
https://znm.org.mk/%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0
%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5/?lang=en
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„Медиумите во РСМ се слободни и самостојни во извршување на својата работа

Во РСМ е заштитено и гарантирано правото на слобода на изразување
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Подобрување на состојбата е забележана и во извештаите на Репортери без граници 
и Freedom House за последните три години, но сепак се бараат реформи во 
радиодифузната дејност, и покрај подобрената ситуација РСМ е рангирана меѓу 
последните во регионот. 

Следно го испитавме јавното мислење околу 
тоа дали РСМ е подготвена да стане дел од 
Европска Унија, кои би биле бенефициите 
доколку станеме земја членка, колку години 
сметаат дека ќе трае целиот процес за 
членство и кои се причините за бавна 
интеграција на РСМ во ЕУ.
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Скоро 50% од анкетираните мислат дека земјата не е подготвена за влез во ЕУ, а малку 
повеќе од 50% не се сигурни околу тоа или мислат дека е подготвена. Значителен број 
од испитаниците (171 граѓани) потполно се согласуваат дека земјата треба да стане 
дел од ЕУ, сепак 31% одговорија со воопшто не се согласувам или во најголем дел не 
се согласувам. Најчести причини за тие што имаа негативен став за ова прашање се 
слабата економија, постоењето на високо ниво на корупција, нерешени судски 
случаи и недоверба во судството, невработеноста и слично.
82% или 343 граѓани се оптимисти дека ќе имаат поголеми бенефиции доколку РСМ 
стане членка на ЕУ и во тие бенефиции најчесто ги набројуваат: слободно движење, 
можности и зголемување на вработеноста, побрзо воведување на европски 
стандарди, економски развој а значителен дел сметаат дека тоа би влијаело и да 
имаме независно судство и помалку корупција.

Дали граѓаните ќе добијат поголеми бенефиции 
со влез во Европска Унија?

18%

82%

ДАНЕ

За поголемиот дел од анкетираните 
овие бенефиции ќе стигнат побавно 
сметајќи дека РСМ ќе стане дел од ЕУ за  
7-9 години (21%), дека ќе бидат 
потребни повеќе од 10 години (23%) или 
пак нема воопшто да стане членка на ЕУ 
(12%). Останатиот дел од околу 40% се 
пооптимисти и очекуваат дека 
процесот за членство ќе трае уште 
најмногу 6 години.
Како причини за бавна интеграција се 
наведени невладеење на правото, 
проблемите во судството, корупцијата 
и партизирана администрација.

Колку години сметате дека ќе се потребни 
за РСМ да стане дел од ЕУ?

1-3 години 16 %

28 %

21 %

23 %

12 %

4-6 години

7-9 години

повеќе од 10 години

РСМ нема да е дел од ЕУ
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Во последниот дел од анкетата, граѓаните ги прашавме дали се запознаени со 
Венецијанската Комисија и Европскиот Суд за Човекови Права. 
Венецијанската комисија е советодавно тело на Советот на Европа, составено од 
независни експерти од областа на уставното право. Официјалното име на комисијата 
е Европска комисија за демократија преку право, но бидејќи состаноците се 
одржуваат во Венеција, Италија, вообичаено се нарекува Венецијанска комисија. 
Најголемиот дел од испитаниците не се запознаени со работата на ова тело или пак 
само слушнале за нејзе.  Околу 20% од анкетираните кажаа дека се целосно 
запознаени со надлежностите и функцијата на Венецијанската комисија.

Од друга страна, од резултатите кои ги добивме 
произлезе дека граѓаните се по запознаени со  
Европскиот суд за човекови права, со тоа што 37% од 
испитаниците се запознаени во целост со работата на 
Судот, а 55% слушнале за ЕСЧП но не знаат 
поконкретно за неговата работа.

Дали сте слушнале за Венецијанската комисија?

Дали сте слушнале за Европски суд за човекови права?

Да, во целост сум запознаен/а

Никогаш не сум слушнал/а

Да, но не знам конкретно кои се
нејзините надлежности

55%25%20%

Да, во целост сум запознаен/а

Никогаш не сум слушнал/а

Да, но не знам конкретно кои се
нејзините надлежности

55%37%8%
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ЗАКЛУЧОЦИ
И
ПРЕПОРАКИ
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ЗАКЛУЧОЦИ

 Граѓаните од општините Струга, Охрид, Кичево и 
Дебар не се доволно информирани или имаат само основни 
информации за процесот на пристапување на Република 
Северна Македонија кон Европската Унија.
 Граѓаните сметаат дека институциите не 
овозможуваат доволно информации за процесот. Се користи 
дипломатски јазик кој не е едноставен за толкување од 
страна на пошироката јавност. 
 Општа перцепција на граѓаните од регионот кој го 
истраживме е дека правосудните органи се зависни и дека 
корупцијата е широко присутна во судството.
 Постои јавна перцепција дека во РСМ темелните 
права не се почитуваат во целост. Како права кои најчесто се 
кршат според граѓаните се: слобода на изразување, право на 
сопственост, правата на лицата со попреченост (посебно 
нивното право на образование), правото на судење во 
разумен рок.
 Според јавната перцепција на граѓаните се бележи 
значаен напредок во слободата на медиумите, но сепак 
немаат доверба во медиумите поради впечатокот дека има 
големо политичко влијание врз медиуми.
 Значителен број на граѓаните кои беа дел од 
истражувањето сметаат дека РСМ е се уште далеку од 
исполнување на критериумите и стандардите на ЕУ, но сепак 
голем дел се оптимисти дека земјата ќе стане члена на ЕУ во 
период не подолг од 10 години.
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ПРЕПОРАКИ

 Државните институции потребно е да даваат 
редовни извештаи за процесот со јасни и разбирливи 
информации преку социјалните мрежи и медиумите.
 Да се организираат почесто јавни дебати коишто ќе 
обезбедат информации за граѓаните во врска со процесот 
на пристапување а воедно ќе обезбедат можност граѓаните 
да го кажат својот став за процесот. 
 Да се земе во предвид постоењето на голема апатија 
и недоверба во институциите од страна на пошироката 
јавност.Да се посвети внимание на едукација за човековите 
права загарантирани со Повелбата за фундаментални 
права на Европската Унија.
 Да се децентрализира процесот на давање 
информации и одржување на информативни настани во 
врска со процесот на пристапување кон ЕУ и конкретно за 
Поглавје 23, и во другите градови, не само во Скопје.
 Да се превземат посериозни и повидливи мерки со 
кои ќе се почитуваат и заштитат правата на лицата со 
попреченост.
 Потребна е промена на регулативи и закони кои 
подобро би ја гарантирале слободата на медиумите. 
Потребно е санкционирање на говорот на омраза во 
медиумите, било да се пишани или електронски. 
Медиумите треба да работат во интерес на информирање 
на граѓаните со точни, релевантни и проверени 
информации.
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