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Вклушенпста на граданите при прпцеспт на креираое, дпнесуваое и спрпведуваое на 

пплитиките ппврзани сп Еврппската интеграција на Република Македпнија 

м-р Кире Василев и м-р Александар Цекпв 

Овпј дпкумент за јавни пплитики  ги анализира ппстпешките закпнски и институципнални 

механизми за вклушуваое на граданите и граданските прганизации вп прпцеспт на креираое, 

пдлушуваое и спрпведуваое на јавните пплитики ппврзани сп интеграцијата на Македпнија вп 

Еврппската Унија, сп цел да ја пцени нивната фунципналнпст и да ппнуди преппраки за 

надминуваое на предизвиците сп кпи се сппшува прпцеспт.   

Анализата ппкажа дека и ппкрај сплидната правна рамка вп Република Македпнија кпја им 

гарантира на граданите и граданските прганизации мпжнпст да се вклушат вп прпцеспт на 

креираое, пдлушуваое и спрпведуваое на пплитики на наципналнп и лпкалнп нивп, 

институципналните механизми,  не се дпвплнп развиени и не сппдетствуваат сп пптребите на 

граданскипт сектпр. Ппнатаму, анализата пткрива дека граданскипт сектпр е вклушен главнп вп 

првата фаза на прпцеспт пднпснп вп кпнсултации за пдредени пплитики кпи щтп се главнп пд 

фпрмален карактер и немаат сущтинскп знашеое. Од друга страна пак, и граданските пранизации 

не распплагаат сп дпвплен капацитет за ефективнп да се вклушат вп сите фази на прпцеспт на 

креираое, пдлушуваое и спрпведуваое на јавни пплитики.   

За да се надминат гпренаведените предизвици, пвпј дпкумент за јавни пплитики наведе некплку 

преппраки за кпи смета дека мпжат да придпнесат за надминуваое на пвие предизвици и на тпј 

на нашин да нуди алтернатива на ппстпешките пплитики сп цел придпнесе кпн ппефективнп 

вклушуваое на граданскипт сектпр вп прпцеспт на креираое, пдлушуваое и спрпведуваое на јавни 

пплитики.  

Преппрака 1: Зајакнуваое на институципналните механизами за вклушенпст на 

граданските прганизации 

Преппрака 2: Текпвна прпценка на инстиципналните механизми за вклушенпст на 

граданските прганизации 

Преппрака 3: Вклушуваое вп сите фази на прпцеспт на креираое, дпнесуваое и 

спрпведуваое пплитики  

Преппрака 4: Зајакнуваое на капацитетите на граданскипт сектпр 

Преппрака 5: Искпристуваое на ппзитивнипт влијание на прпцеспт на приближуваое дп 

Еврппската Унија 
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Дијалпгпт за пристапуваое на виспкп нивп една гпдина ппдпцна – шекпр вп местп или 

шекпр напред? 

м-р Симпнида Кацарска и д-р Мелина Гризп 

 

Република Македпнија и Еврппската кпмисија вп средината на минатата гп заппшнаа пристапнипт 
дијалпг на виспкп нивп какп нпва мпжнпст за фпкусираое на припритетите вп пднпс на пристапуваоетп 
вп ЕУ. Еврппската кпмисија и владата ги утврдија следните пбласти какп критишни вп дијалпгпт: 1) слпбпдата 
на изразуваоетп и медиумите; 2) владееоетп на правптп; 3) рефпрмата на јавната администрација; 4) 
избпрната рефпрма, и 5) зајакнуваоетп на пазарната екпнпмија. Овпј дпкумент за пплитики ја анализира 
улпгата на пвпј нпв инструмент вп унапредуваоетп на прпцеспт на пристапуваое на Република Македпнија 
вп ЕУ преку квалитативна анализа на фпрмалните дпкументи ппдгптвени вп наспка на испплнуваое на 
услпвите за шленствп една гпдина пп негпвптп заппшнуваое. Дпкументпт  има за цел се псврне на 
придпбивките пд пвпј инструмент кпј излегува надвпр пд вппбишаените механизми за пристапуваое вп ЕУ. 
Притпа, анализата се пптпира и врз искуствата вп прпцеспт на пристапуваоетп вп ЕУ за време на 
претхпдните прпщируваоа.  

Осврнувајќи се на кпнтекстпт и спдржината на пристапнипт дијалпг, анализата првп се фпкусира на 
дебатите пкплу прирпдата на инструментпт, какп и избпрпт на наведените припритети. Знашеоетп на пвпј 
инструмент вп пднпс на птппшнуваоетп на прегпвприте за пристапуваое беще предмет на разлишни 
тплкуваоа пд страна на дпмащните и еврппските лидери, пп щтп дијалпгпт беще кпмпрпмиснп претставен 
какп мпст кпн птвпраоетп на прегпвприте. Спдржината и идентификуваните теми вп дијалпгпт, какп щтп е 
веќе утврденп пд некплу истражуваоа, се пд клушнп знашеое за напредпкпт на Република Македпнија. Од 
друга страна, фпкусираоетп на некплку припритети спздава ризик пд ставаое на хпризпнталните наппри за 
пристапуваое вп ЕУ вп втпр план. Впеднп, ппставенпста на дијалпгпт Еврппска Кпмисија – Влада 
дппплнителнп ја зајакнува улпгата на изврщната вп пднпс на закпнпдавната власт, какп и пстанатите 
засегнати страни. Истп така, фпкусираоетп врз пращаоетп на иметп, а пд непдамна и врз дпбрпспседските 
пднпси сп Бугарија негативнп влијаат какп на кредибилитетпт на ЕУ, така и на пптенцијалпт на пристапнипт 
дијалпг какп инструмент. 

И ппкрај несппрнптп знашение на идентификуваните припритети, впведуваоетп на пристапнипт 
дијалпг какп инструмент на кпмуникација ппмеду Еврппската Кпмисија и земјата кандидат не претставува 
знашаен квалитативен шекпр напред вп прпцеспт на еврппските интеграции ппради два фактпри. Првп, 
ппради тпа щтп исдентификуванит припритети, какп и прпцеспт, вп гплема мера наликуваат на прпцеспт на 
испплнуваое на клушни припритети пд еврппскптп партнерствп кпи се вп пптег пд 2004 гпдина. Втпрп, секпе 
прпщируваое, какп и прегпвпри за пристапуваое вп ЕУ имаат вппбишаен тек, нп и свпи карактеристики. 
Пристапуваоетп на земјите пд западнипт Балкан ја следи пваа динамика, при щтп инструменти слишни на 
дијалпгпт сп Македпнија мпжат да се најдат вп ппвеќе држави пд регипнпт, какп Бпсна и Херцегпвина и 
Србија. Од севп пва мпжеме да заклушиме дека ппстпјанптп впведуваое на нпви инструменти не самп щтп 
не претставува специфишнпст вп слушајпт на Македпнија туку зад себе има и дплга истприја на прецеденти. 
Сепак, фпкуспт врз припритетите пд пристапнипт дијалпг треба да прпдплжи сп пглед на тпа дека 
дефинираните пбласти имаат пптенцијал да не следат пред и пп пристапуваоетп вп ЕУ. Истпвременп, 
испплнуваоетп на припритетите пд дијалпгпт не треба да ги стави хпризпнталните рефпрми вп ппзадината 
на рефпрмските прпцеси.  
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Отвпренп владинп партнерствп: залпжба, предизвици, резултати 

м-р Ирена Бпјачиевска и м-р Илина Мангпва 

 

Транспарентнпста е еднп пд пснпвните нашела на напредните демпкратии. Таа прпмпвира 

птшетнпст и ги инфпрмира граданите щтп нивната Влада тпшнп прави.  Впдејќи пд идеите за 

птвпренпст и транспарентнпст Македпнија се придружи кпн светската медувладина иницијатива 

„Отвпренп владинп партнерствп“ и дпнесе акциски план за ппстигнуваое на целите на пваа 

иницијатива.  

Вп рамките на еврпинтегративнипт прпцес и успгласуваое сп еврппскптп закпнпдавствп 

Македпнија истп така ќе треба да преземе пбврска за пслпбпдуваое на ппдатпците и даваое 

мпжнпст за нивнп ппвтпрнп искпристуваое щтп е уреденп сп acquis-тп на ЕУ сп Директивата за 

ппвтпрна упптреба на инфпрмации пд јавнипт сектпр. Отвараоетп на ппдатпците креира пгрпмни 

преднпсти за институциите, какп щтп се ппгплема релевантнпст на извпрпт, ажурнпст на 

ппдатпците и згплемена ефикаснпст. Државните институции вп Македпнија дп сега немаат 

впсппставени стандарди за пбјавуваое и сппделуваое на ппдатпците сп кпи распплагаат.  

Иакп гплем дел пд ппдатпците веќе се дпстапни на веб страните на институциите мнпгу 

шестп тещкп мпжат да се прпнајдат и тещкп мпже да се дпјде дп нив, щтп претставува хендикеп за 

птвпренпста. Впсппставена е веб страната www.opendata.gov.mk на кпја се дпстапни 110 

ппдатпшни сета пд 21 институција. Сепак, за згплемуваое на птвпренпста и дпстапнпста на јавните 

ппдатпци неппхпднп е ппдигнуваое на јавната свест и едукација на институциите и сите иматели 

на инфпрмации за нивнните пбврски вп пваа наспка. 

Засега, кпнцептпт кпј се прпмпвира вп Македпнија е првп нивп на птвпрени ппдатпци и се 
дпдека Владата е таа щтп ги дава инфпрмациите кпн бизниспт и граданите станува збпр за 
еднпнаспшна кпмуникација (па дури и вп слушај кпга ппдатпците се дпбиени пп бараое). Втприпт 
шекпр би бил птвпраое на ппдатпците и пд страна на приватнипт сектпр, фпндациите, 
здруженијата, пплитишките партии каде вкрстуваоетп би се направилп вп вистинска смисла 
бидејќи нема да бидат самп вкрстени ппдатпците пд разлишни институции бидејќи тпа и натаму е 
истипт извпр, туку вкрстени ппдатпци пд разлишни извпри – пд институциите, пд приватнипт 
сектпр, пд граданскптп ппщтествп, пд академијата итн. Тпгащ веќе станува збпр за птвпренп 
партнерствп вп вистинска смисла. Сп тпа се ппстигнува фазата вп кпја Владата ппвеќе нема да 
биде единствен извпр на птвпрените ппдатпци. Сепак, втпрата фаза пстанува на вплјата и 
прифатливпста на ваквата идеја пд страна на сите веќе набпрени субјекти.  

 

 

 

 

http://www.opendata.gov.mk/
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Градеое мпдел на спбраниска кпнтрпла над Владата на Република Македпнија вп 

еврппските пращаоа 

д-р Карплина Ристпва-Астеруд, д-р Љубица Караманди и м-р Александар Јпванпски 

 
Преставнишката (парламентарната) демпкратија преставува еден пд пснпвните 

демпкратски принципи на кпи се заснпва ЕУ (шлен 10(1) пд ДЕУ), а вп рамки на тпа, и ефикасната и 
ефективна демпкратска кпнтрпла и пдгпвпрнпст на наципналните влади  пред наципналните 
парламенти (НП) вп пбласта на ЕУ- пращаоата. Секакп, пва е важнп и за РМ какп држава-кандидат 
за шленствп вп ЕУ. А, парламентарната кпнтрпла над владата дпбива пспбенп гплемп знашеое и вп 
претпристапнипт перипд заради дистпрзијата кпја ја предизвикува еврпинтеграцијта вп нащипт 
уставен систем на ппделбата на власта. Од мпментпт на влегуваое вп најелементарни 
(медунарпдни) пднпси сп ЕУ, па се дп пристапуваоетп, Владата на РМ е пвластенипт претставник и 
прегпвараш вп име на државата, а Спбраниетп е ставенп вп ппзиција на изврщител на преземените 
пбврски. Така, Владата ефективнп дпбива пгрпмна мпќ вп практикуваоетп на власта, сп щтп 
дппплнителнп се нагласува важнпста на парламентарната кпнтрпла заради ппвтпрнп 
урамнптежуваое меду нпсителите на власта. Впеднп, мпра да се земе предвид фактпт дека РМ се 
напда вп ппслпжена ппзиција за прегпвараое вп пднпс на земјите пд претхпдните прпщируваоа, 
пред сѐ, заради внатрещните слушуваоа вп ЕУ и Лисабпнскипт дпгпвпр. Спбраниетп на РМ ги има 
впведенп сите пснпвни фпрми и механизми на парламентарна кпнтрпла вп ЕУ-пращаоата, нп 
клушна слабпст е щтп истите немаат сппдветен третман вп закпнските и делпвнишките пдредби 
щтп ја регулираат рабптата на двете институции. Така, за надминуваое на прпблемпт, вп 
најнеппсредна иднина се преппрашува да се преземат следниве шекпри.  

Првп, разрабптуваое на сппдветни и успгласени закпнски и делпвнишки прпцедури на 
релација Спбрание-Влада вп пднпс на гпдищната седница за спстпјбите сп еврпинтеграциите, 
кварталните владини извещтаи, какп и преппраките и мислеоата на КЕП. Втпрп, прецизнп 
делпвнишкп регулираое на пднпсите меду КЕП, другите спбраниски рабптни тела и спбранискипт 
пленум вп ЕУ-пращаоата, пспбенп вп пднпс на усвпјуваоетп на ЕУ-закпнпдавствптп, мислеоата и 
преппраките на КЕП дп Владата.  

Третп, ппдетална и пппрецизна класификација на ЕУ-пращаоата, пднпснп закпните (и 
другите акти) сп ЕУ-знаменце пп пднпс на пбласти, важнпст и итнпст. Четвртп, преппрашливп е да 
се следи рещениетп карактеристишнп за сите КЕП вп НП на ЕУ, сп ппределуваое на прецизен ден и 
сатница на заседаваоетп на КЕП заради надминуваое на хрпнишнипт прпблем на птсуствп на 
министрите пд седниците на КЕП.  

Петтп, пппрецизнп регулираое на министерскипт пптпис какп пснпва за министерска 
пдгпвпрнпст за кварталните извещтаи и за сите закпнски предлпзи и други материјали кпи сп 
еврппскп знаменце се дпставуваат дп Спбраниетп.  

Шестп, репрганизација и кпнцентрација на службите кпи ги ппслужуваат КЕП, НСЕ и 
закпнпдавнипт прпцес вп делпт на ЕУ-пращаоата, какп и впведуваое на интерен владинп-
парламентарен инфпрмативен систем.    
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Раципнализацијата на јавната администрација вп Македпнија – далеку пплеснп да се 

каже пткплку да се направи 

м-р Агим Селами 

 

Овпј дпкумент за јавна пплитика ја адресира пптребата за раципнализазија на јавната 

администрација вп Македпнија. Дпкументпт гп истакнува алармантнипт факт щтп државата е 

најгплем рабптпдавец вп Македпнија, сп щтп се дава јасна слика за манипулацијата на јавната 

администрација за пплитишки цели. Друг дефиниран прпблем е ппврзан сп тпшнипт брпј на 

врабптени вп јавнипт сектпр, кпј сппред непфицијални ппдатпци е превиспк, и следственп на тпа, 

намернп сеущте пстанува енигма.  

Метпдплпгијата искпристена за целите на пвпј дпкумент е главнп пд квалитативен 

карактер т.е. преглед на литература и други дпкументи за пплитика дпстапни пп пва пращаое, и 

преглед и увид вп закпнска легислатива и други стратещки дпкументи усвпени вп Македпнија а 

кпи се пд ппсебнп знашеое за прпушуваое и анализираое на пваа тематика. Бидејќи пваа 

прпблематика е премалку застапена вп пплитишкп-академскипт дискурс, и следсственп на тпа има 

недпстиг пд примарни ппдатпци, дпвелп дп тпа да вп пдредени делпви пд анализата да бидат 

искпристени и секундарни извпри на ппдатпци. Истптака, вп пдредени делпви пд пвпј дпкумент, 

искпристен е и кпмпраративен пристап сп цел идентификуаое на нашинпт и пристаппт сп кпј други 

држави се справувале сп прпцеспт на раципнализација.  

Дпкументпт предлага превземаое на итни акции и мерки кпи би дпвеле дп прекин на 

праксата на масивни врабптуваоа вп јавнипт сектпр. Ппнатаму, дпкументпт предлага да се 

иницира сппдветна прпграма за раципнализација на јавната администрација врз база на 

спецификите и пптребите на земјата. Имајќи ја вп предвид сензитивнпста на прпблемпт врз 

ппщтествптп, предлпжената прпграма за раципнализација е дпвплнп дпбра и ефикасна за да гп 

турка напред целипт прпцес сп најниска цена т.е. сп щтп ппмалку негативни ппследици врз 

ппщтествптп. Предлпжената ппција, заеднп сп прилпжените преппраки, претставуваат сплиден 

фундамент за успещнп иницираое на прпцеспт на раципнализација.   
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Еврппската услпвенпст какп важен инструмент вп бпрбата прптив виспката кпрупција вп 

Република Македпнија 

м-р Бпрјан Дузелпв и м-р Билјана Стпјанпска 

 

Еврппската услпвенпст какп важен инструмент вп бпрбата прптив виспката кпрупција вп 

Република Македпнија. Бпрбата прптив кпрупција е еден пд стратещките припритети на Владата 

на Република Македпнија. Сепак, брпјни релевантни извещтаи, вклушителнп и ппследните 

извещтаи за напредпкпт на Република Македпнија на Еврппската кпмисија укажуваат на фактпт 

дека „кпрупцијата прпдплжува да биде распрпстранета вп ппвеќе пбласти и е серипзен прпблем“. 

Клушни забелещки се адресирани за недпследна имплементација на ппстпешкптп закпнпдавствп, 

недпвплна независнпст на судствптп, не-транспарентнп финансираое на пплитишките партии, и 

недпвплнп птшетни јавни набавки. Земајќи гп пва вп предвид, какп и исклушителнп малипт брпј на 

слушаи на гпнеое на виспка кпрупција, прпизлегува дека „владата е ппвеќе заинтересирана за 

јавната перцепција за бпрбата прптив кпрупцијата пткплку за нејзинп вистинскп сузбиваое“.  

Оснпвна теза на пвпј труд е дека клушпт за ефикасна бпрба прптив виспката кпрупција е вп 

ппстпеоетп на силна пплитишка вплја кпја (единственп) мпже да биде мптивирана пд надвпрещен 

фактпр. Членствптп вп ЕУ, пднпснп екпнпмските и пплитишките придпбивки кпе тпа ги нпси, е 

исклушителен мптивирашки фактпр ппради кпј щтп пплитишките елити ќе бидат спремни да влпжат 

вистински наппри вп бпрбата прптив виспката кпрупција. Впеднп, сп птвараое на прегпвпри за 

шленствп вп ЕУ, кпнкретнп на Ппглавјетп 23 – Судствп и фундаментални права на државата и се 

наметнува да испплни низа јасни пдредници вп делпт за антикпрупција кпи знашителнп ја 

унапредуваат антикпрупциската пплитика вп државата и без кпи пристапуваоетп вп ЕУ е решиси 

невпзмпжнп.  

Прегпвприте за шленствп вп ЕУ мпже да ппслужат какп се важен инструмент вп бпрбата 

прптив виспката кпрупција. Ова гп ппкажуваат искуствата пд нпвите земји шленки на Еврппската 

унија, а пспбенп непдаманещнипт пример на Хрватска каде щтп тпкму благпдарение на 

еврппската услпвенпст, антикпрупциските мерки дппреа дп највиспките пплитишки слпеви.  

Ппради пва, главната цел на пвпј дпкумент е да даде јасна ппрака дека птвараоетп на 

прегпвприте ќе влијае ппзитивнп врз демпкратизацијата и рефпрмите вп земјата, пспбенп вп 

пплетп на бпрба прптив кпрупција. Најавенипт пристап на Еврппската кпмисија, кпн нпвите 

кандидатски земји кпј предвидува ранп птвараое на ппглавјата 23 и 24, треба да биде сппдветнп 

применет и вп слушајпт на Република Македпнија. Дппплнителнп, сп пглед на тпа дека јавните 

набавки се една пд најшувствителните пбласти вп делпт на анти-кпрупциската пплитика вп 

Македпнија, се преппрашува  птвпраое на Ппглавјетп 5 – јавни набавки истп така вп раната фаза 

на прегпвприте. Испплнуваоетп на пдредниците вп ппглавјата 23 и 5 за затвараое на 

прегпвприте, би биле знашаен двигател за ппдпбруваое на ппстпешката антикпрупциска правна 

рамка, а ущте ппважанп за нејзина дпследна имплементација, ќе дпнесе знашајни ппзитивни 

прпмени вп бпрбата прптив виспката кпрупција вп Република Македпнија. 
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Улпгата на јавните практики вп надминуваоетп на медуетнишките кпнфликти вп 

македпнскптп ппщтествп  

д-р Јпрданка Галева и м-р Мартин Пешијарески 

 

Дпкументпт “Улпгата на јавните практики вп надминуваое на медуетнишките кпнфликти вп 

македпнскптп ппщтествп” има за цел да ги детектира клушните аспекти и прпблеми ппврзани сп 

медуетнишките пднпси вп Република Македпнија и да ппнуди дппплнителни практики за 

пстваруваое на стабилен медуетнишки спживпт и прпмпција на мултикултурализмпт вп 

ппщтествптп. За таа цел, вп истражуваоетп беа вклушени пбразпвната, културната и медиумската 

сфера, какп пбласти ппврзани сп дпсегащните етнишки тензии и места преку кпищтп истите се 

манифестираат.  

Пришините за ваквите тензии, кпи шестп преминуваат вп птвпрени судири, најшестп 

прпизлегуваат пд предрасудите кпн другипт, нп и пд пбидите за мпнпетнизација и наметнуваое 

на сппствените културни вреднпсти врз другипт. И ппкрај фактпт щтп дпсега се имплементирани 

гплем брпј на кпнкретни прпграми за ппдпбруваое на медуетнишките пднпси и етнишкп 

приближуваое, се шини, ефектите не ги дадпа вп целпст пшекуваните резултати. Преппраките на 

пвпј дпкумент се наспшени кпн една ппщирпка, инклузивна прпмпција на мултикултурнипт мпдел 

на македпнскптп ппщтествп преку пбразпваниетп, културата и медиумите сп цел да се згплеми 

степенпт на внатрещната кпхезија щтп секакп претставува пснпвен предуслпв за зајакнуваое на 

интеграциските капацитети на државата. 
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Унапредуваое на граданскипт идентитет и ппттикнуваое на граданската свеснпст и 

акција 

Наталија Шикпва, дпктпрант и м-р Весна Бпшварска 

 
 

Стабилнпста на институциите, пбезбедуваое демпкратија, владееое на правптп, 
ппшитуваое на шпвекпвите права и ппшитуваоетп и защтитата на малцинствата се 
неппхпдeн пплитишки квалитет за државите кпи сакаат да бидат шлеки на ЕУ. 
Демпкратијата и владееоетп на правптп се темелни вреднпсти на уставнипт ппредпк на 
Република Македпнија, а Уставпт ги гарантира шпвекпвите слпбпди и права, граданските 
слпбпди и наципналната рамнпправнпст.  

 
Овпј дпкумент за пплитика укажува на слабп развиен градански идентитет, а се 

заснпва на анализа на практикуваоетп на граданскптп и пплитишкп правп на прптест вп 
македпнската, мнпзинска демпкратска рамка, и предлага мерки сп кпи таквипт идентитет 
мпже да се унапреди. Тпа е пптребнп бидејќи псвен задпвплуваое на пплитишките 
критериуми кпи се предуслпв вп пристапнипт прпцес кпн ЕУ, вп интерес е на државата да 
ппттикне ппгплема граданска активнпст вп прпцеспт на спздаваое и нпсеое пдлуки, сп 
щтп се ппдпбрува демпкратишнпста.  

 
Пплитишките традиции на кпнсензуалната и на делиберативната демпкратија би 

мпжеле да бидат пд пплза за развпјпт на мултинаципналнп и мултикултурнп ппщтествп 
каквп щтп е македпнскптп, пспбенп щтп ги втемелуваат предуслпвите за креираое 
инклузивен градански идентитет. 
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Државната ппмпщ вп РМ: Инструмент за „еврппеизација“ на македпнската екпнпмија 

или инструмент за пдржуваоетп на status quo 

д-р Даниела Мамушевска, м-р Кристина Цуцулпска и м-р Натаща Фпгт Јпванпва 

 

Вп Македпнија е впсппставена закпнска и институципнална рамка за државна 

ппмпщ, нп ппстпи прпблем сп дпследна имплементација на правилата за кпнтрпла на 

државната ппмпщ. Слабипт институципнален и административен капацитет, недпвплните 

финансиски ресурси, птсуствптп на свест, разбираое и ппзнаваое на инструментпт на 

државна ппмпщ кај давателите на државна ппмпщ, претпријатијата и јавнпста, нп и 

недпстатпкпт на пплитишка впља, впди дп заклушпкпт дека рефпрмата на државната 

ппмпщ не претставува врвен припритет. 

Анализата на дпделената државна ппмпщ вп Македпнија ппкажува дека ппмпщта 

се дпделува најшестп ад хпк. При пдлушуваое за дпделуваое на ппмпщ недпстасува 

анализа на трпщпците и ефектите. Не ппстпи кпнзистентнпст вп дпделуваоетп на 

ппмпщта. Најгплем дел пд ппмпщта вп петте гпдини е дпделен за ТИРЗ за регипнална 

ппмпщ. Најмалку средства се дпделени за МСП. Нивптп на државна ппмпщ е 

несппредливп ппнискп пд прпсекпт на 10 нпви држави шленки вп перипдпт пред 

пристапуваоетп вп ЕУ. Дппплнителнп недпстасува анализа на дпбрите практики и 

ппзитивните искуства на нпвите држави шленки на ЕУ за кпристеоетп на државната 

ппмпщ.  

Државната ппмпщ дпкплку е пбмислена и наспшена, мпже да биде дпбар 

инструмент за ппддрщка на екпнпмски развпј и кприсен инструмент вп микспт на  

развпјни екпнпмските пплитики. Од друга страна, ппследиците пд неправилната или 

нецелпсната примена на правилата за државна ппмпщ се далекусежни и знашителни. 

Затпа е пптребнп да се згплеми свеста за пвпј инструмент, да се згплеми 

транспарентнпста за дпделената државна ппмпщ какп и да се развие дебата за тпа какп 

најраципналнп да се пптрпщат пскудните државни ресурси. 

Клушните предизвици за пплитиката на државна ппмпщ треба да бидат 

имплементацијата на усвпената регулатива и развпј на пазарната култура. Принциппт на 

транспарентнпст кпј се заснпва на бараоата за известуваое и инфпрмираое, ппстпјанп 

надгледуваое и гпдищни извещтаи дп ЕК какп и регистар на државна ппмпщ е пд пспбенп 

знашеое за државите кандидати за шленствп пд кпи се пшекува да впсппстават кпнтрпла на 

државната ппмпщ. Сетп пва е пд клушнп знашеое дпкплку Македпнија сака навреме да ја 

ппдгптви свпјата екпнпмија за да се справи сп кпнкурентскипт притиспк и пазарните сили 

вп ЕУ. 
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КОЈ И КАКО НАБЉУДУВА ВО МАКЕДОНИЈА? – 

ВРШЕЊЕТО НА ВИДЕО НАДЗОР НИЗ ПРИЗМАТА НА РЕГУЛАТИВАТА ЗА ЗАШТИТА 

НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

д-р Мишо Докмановиќ и д-р Јулија Брсакоска – Базеркоска  

Дпкументпт ги разгледува актуелните предизвици вп врска сп врщеоетп на видеп надзпрпт вп 

Република Македпнија. Фпкуспт е ставен на правнптп регулираое на видеп надзпрпт пд аспект на 

успгласенпста сп регулативата на Еврппската унија, нп и пд аспект на защтитата на лишните ппдатпци.  Вп таа 

наспка, дпкументпт ја анализира релевантната закпнската рамка за врщеое на видеп надзпр вп земјата и ЕУ 

(пспбенп Директивата 95/46/EC и EDPS Video – Surveillance Guidelines), владините практики вп пваа сфера, 

ппстпјни дпмащни и медунарпдни извещтаи итн. 

 Регулираоетп на видеп надзпрпт вп Република Македпнија е пд ппнпв датум. Од тие пришини, реален 

предизвик претставува пптребата пд кпнтинуирана едукација на граданите за пптенцијалните мпжнпсти 

за ппвреда на нивните права пп пвпј пднпс.  

 Имајќи ги предвид заклушпците на Еврппската кпмисија вп пднпс на защтитата на лишните ппдатпци 

(вклушителнп и пращаоата ппврзани сп видеп надзпрпт) презентирани вп Гпдищните извещтаи за 

прпгреспт на Република Македпнија мпже да се заклуши дека пваа пбласт  вп гплем дел е 

хармпнизирана сп правптп на ЕУ.  

 Дпнесуваоетп на Правилник за спдржината и фпрмата на актпт за нашинпт за врщеое на видеп надзпр 

претставуваще знашаен шекпр вп ппнатампщната ппераципнализација на регулативата за врщеоетп на 

видеп надзпрпт.  

 Отсуствптп на квантитативни ппдатпци вп Гпдищните извещтаи на Дирекцијата за защтита на лишните 

ппдатпци вп пднпс на ппвредите пп пснпв на видеп надзпр треба да биде птстранетп. 

 Имајќи гп предвид ппставуваоетп на системи за врщеое на видеп надзпр пд страна на Министерствптп 

за внатрещни рабпти, се наметнува ургентна пптреба пд усвпјуваое на закпнпдавствп кпе ќе ја згплеми 

кпнтрплата и надзпрпт на врщеоетп на видеп надзпр пд страна на пваа институција. Без пглед на тпа вп 

рамките на кпј закпн ќе бидат инкпрпприрани пвие прпмени, при врщеоетп на видеп надзпрпт пд 

страна на пва министерствп треба да биде афирмиран принциппт дека кпнтрплпрпт мпже да врщи 

видеп надзпр самп на прпстпрпт кпј е дпвплен за испплнуваое на целите за кпи истипт е ппставен.  

 Вп таа наспка, се шини дека лпкациите на дел пд ппставените камери треба да бидат препценети 

спгласнп ппщтпприфатените принципи.  

 Треба да се развие систем за надзпр и евлуација на врабптените на министерствптп кпи се вклушени вп 

спрпведуваоетп на видеп надзпр.  

 Закпнпт за защтита на лишни ппдатпци, нп и пстанатите закпни кпи гп регулираат пращаоетп на видеп 

надзпрпт треба да бидат дппплнети сп експлицитна забрана за врщеое на видеп надзпр врз пснпва на 

раса, ппл, наципнална припаднпст, сексуална приентација итн.  

Кпнешнп, се наметнува пптреба за унапредуваое на транспарентнпста на прпцеспт на врщеое на 

видеп надзпр. Вп таа наспка, треба да се пхрабри дпнесуваое на правна рамка за вклушуваое на 

претставниците на лпкалната управа, месните заедници, градански прганизации и сл. вп специјалнп 

фпрмирани тела за надзпр на врщеоетп на видеп надзпрпт пд страна на Министерствптп за внатрещни 

рабпти,а пспбенп при дефинираое на лпкациите каде се врщи видеп надзпрпт, кпнтрпла спдржината на 

видеп снимките, нивнптп унищтуваое итн.     
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 Обнпвливи извпри на енергија и енергетска ефикаснпст вп Македпнија - на пат кпн 

пстваруваое на ЕУ пплитиките 2020 и 2050? 

м-р Ана Стпјилпвска 

 

Сп усвпјуваое на пплитиките вп пбласта на енергетиката и климатските прпмени Еврппа 

2020 и Патпказ 2050, Еврппската унија јаснп ппкажа дека предвидува зелена иднина за свпите 

градани. Вп центарпт на пвие пплитики се ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст и 

згплемуваое на уделпт на пбнпвливата енергија какп мерки за намалуваое на емисиите на 

јаглерпд дипксид. Какп земја-кандидат за шленствп вп ЕУ пд 2005 гпд и дел пд Енергетската 

заедница, Македпнија е пбврзана да гп спрпведува ЕУ закпнпдавствптп вп пбласта на 

енергетиката какп и српдните пбласти - кпнкурентнпст, живптна средина, спцијални пращаоа и сл. 

Овпј труд е кратка анализа на напредпкпт на Македпнија вп пднпс на спстпјбата сп 

имплементација на пплитиките за пбнпвливи извпри на енергија и енергетска ефикаснпст вп 

изминатите две гпдини за да пдгпвпри на истражувашкптп пращаое дали земјата сп рефпрмите вп 

пвие пбласти е на пат на пстваруваое на пплитиките на ЕУ Еврппа 2020 и Патпказ 2050 и притпа да 

ги идентификува клушните бариери на патпт на имплементираое на пвие пплитики.  

Анализата ппкажа дека вп слушајпт сп пплитиките вп пбласта на пбнпвливи извпри е 

направен напредпк сп стабилизираое на пплитиката за ппвластени тарифи, прпдплжуваое на 

пплитиките за ппттикуваое на кпристеоетп на спншеви кплектпри, кпмплетираое на секундарната 

легислатива, ппспдржинска кампаоа за ппкреваое на свеста какп и рабпта на капитални прпекти 

пд пбласта. За разлика пд пваа пбласт, енергетската ефиканпст вп Македпнија се ущте се сппшува 

сп идентификуваните прпблеми какп недпстатпк на финансиски и шпвешки капацитети на 

ппщтините за спрпведуваое на пплитиките за енергетска ефиканпст на лпкалнп нивп, слушаи на 

пплитишки ппструкции, птсуствп на секундарна легислатива за кпнкретизираое на Закпнпт за 

енергетика вп делпт на енергетската ефикаснпст какп и нереализираое на клушната финансиска 

мерка – Фпндпт за енергетска ефиканпст. Истп така, се забележува пдредени ппщтини се 

издвпјуваат сп ппуспещни пплитики за енергетска ефикаснпст какп примерпт сп ппщтина Карппщ. 

Одгпвпрпт на истражувашкптп пращаое е дека Македпнија е на пат на пстваруваое на зелените 

пплитики на ЕУ 2020 и 2050, нп мпра да направат знашителни наппри и да се ппкаже вистинска 

вплја за да се реализираат кпнкретните планирани цели.  

Оспбенп гплем предизивик би билп искпристуваое на сппственипт пптенцијал за 

енергетска ефикаснпст. Кпнкретни преппраки за ппдпбруваое на ситуацијата се наспшени пред се 

вп пбласта на енергетската ефикаснпст и вклушуваат мерки какп дпнесуваое на секундарната 

легислатива, пснпваое на Фпндпт за енергетска ефиканпст, зајакнуваое на капацитетите на 

ппщтините вп пваа пбласт пред се за реализираое на прпграмите за енергетска ефиканпст, 

ппттикнуваое на размена на искуства и спрабптка, какп и прпмпција на ппзитивните практики на 

ппщтините кпи се ппнапредни вп пбласта на енергетската ефикаснпст. 
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Преппраки за ппдпбруваое на прпцеспт на креираое пбразпвни пплитики вп Република 

Македпнија вп спгласнпст сп еврп-интеграциските залпжби на земјата 

м-р Катарина Крешева 

 

Oваа студија се занимава сп кпмпаративна анализа на спдржините ппврзани сп пбласта 

пбразпвание и пбука вп: 1) јавните пплитики на Еврппската Унија, 2) гпдищните извещтаи за 

напредпкпт на Република Македпнија, и 3) наципналните пплитики на Република Македпнија.  

Анализата има за цел да ги идентификува и сппреди генералните трендпви на пвие 

дпкументи вп кпнтекст на кпнвенципналните прпцеси на креираое на јавни пплитики. 

Преппраките изнесени какп заклушпк имаат за цел фпрмулираое наципнални пбразпвни пплитики 

кпи впдат кпн 1) ппддрщка на еврп-интеграцискипт прпцес, и 2) згплемена ефективнпст и 

ефикаснпст на пбразпвните рефпрми; пднпснп ппдпбрп ппзиципнираое на земјата вп прпцеспт на 

пред-пристапни прегпвпри и ппдпбра кпнкурентна пплпжба какп земја шленка на Унијата.   

Оттука, иакп не услпвени, наципналните институции би требалп системскии да ги успгласуваат 

наципналните пплитики и структури сп пплитиките и нашинпт на управуваое на Унијата.  

1. Пптребнп е да се заппшне сп израбптка на интегрален дпкумент (Наципнална стратегија вп 

сектпрпт пбразпвание) кпј би ги пбединил сега ппединешните рефпрмски прпекти и 

стратегии.  

2. Пптребнп е зајакнуваое на институципналните капацитети за следеое и прпценка на 

спрпведуваоетп и резултатите на јавните пплитики. 

3. Пптребнп е дефпкусираое на рефпрмите пд системски прпмени вп фпрмалнптп 

пбразпвание и препрентација кпн пвпзмпжуваое ппгплема флексибилнпст на системпт и 

деинституципнализација на пбразпвнипт прпцес. 

4. Пптребна е раципнализација на јавните трпщпци. 
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Ушествптп на Република Македпнија вп прпграмите на Еврппската унија: 

анализа на наципналните капацитети спрпти перипдпт 2014-2020 

д-р Александар Кплекески, м-р Далибпр Стајиќ 

 
Прпграмите на Еврппската Унија (ппранещните прпграми на заедницата) ја ппттикнуваат 

спрабптката меду државите-шленки вп разнпрпдни пбласти ппврзани сп јавните пплитики на Унијата. Преку 
пплитиката на прпщируваое, Еврппската кпмисија предлпжи прпгресивнп птвпраое на щирпкипт спектар 
прпграми на ЕУ и за државите-кандидатки. Сред јавната расправа за нпвата финансиска перспектива 2014-
2020 на ЕУ, прпушуваоетп на претхпднипт перипдпт пд седум гпдини (2007-2013) птвпра дпвплнп щирпк 
прпстпр за анализа на системската практика на спрпведуваое на прпграмите на заедницата вп Македпнија. 
Оттука, пвпј дпкумент ппдеталнп ги разгледува наципналните капацитети за ппстапнптп вклушуваое на 
Република Македпнија вп делпт пвие прпграми, ппкпнкретнп прпграмите кпи се пднесуваат на инпвации,  
наука и пбразпвание. Централната хипптеза на дпкументпт се пгледа вп следнптп тврдеое: наципналните 
капацитети вп Република Македпнија се делумнп ппдгптвени за спрпведуваое на прпграмите на Еврппската 
Унија вп пбласта на инпвации, наука и пбразпвание, какп и за преземаое на идните пбврски вп нпвите 
прпграми вп перипдпт 2014-2020. За исппрашуваое дпследна анализа и за дпкажуваое на хипптезата, 
трудпв се пптпира врз квалитативна анализа на спдржината на ппвеќе стратещки дпкументи изгптвени пд 
Владата на РМ и пд институциите на ЕУ. Дппплнителнп, трудпт прибира релевантни инфпрмации преку 
пплуструктуриран пращалник упатен на наципналните кппрдинатпри, пднпснп на пдгпвпрните кпнтакт-лица 
вп надлежните министерства и вп другите државни институции пдгпвпрни за спрпведуваое на прпграмите 
щтп се предмет на интерес на пвпј труд. 

Преппраките прпизлезени пд критишните тпшки на анализираните спстпјби вп пвпј дпкумент се 
врзуваат за следниве наспки: најпрвин, би билп ппжелнп да се зајакне кппрдинацијата ппмеду 
впсппставените структури на прпграмата ФП7 и прпграмата ЦИП спрпти нивнптп иднп интегрираое вп 
заеднишката прпграма „Хпризпнт 2020“ за да се избегнат какви билп ппјави на услпжнуваое на ппстапките 
преку парцијалнпст или дуплираое. Паралелнп, пптребнп е да се влпжат наппри за ппдигаое на јавната 
свест дека се инвестира вп заеднишки цели, при щтп финансискипт удел пд ЕУ не треба да се смета за 
„прпфит“, туку какп ппција за развпј. Втпрп, за да се гарантира целисхпднп пплзуваое на прпграмите на 
дпмащен терен, пфпрмуваоетп институципнална рамка на инфпрмираое за прпграмите на ЕУ мпра да се 
прифати какп непдминлив императив. Третп, заради следеое и транспарентнпст на прпцеспт, 
Министерствптп за пбразпвание, пднпснп надлежните агенции, треба да изгптват стратегиски дпкумент сп 
пднапред утврдени целни групи и сп јасни рпкпви вп кпи прпектите треба да се спрпведат. Четвртп, 
анализата упатува на пптребата пд спздаваое унифицирани правила за леснп, дпстапнп и задплжителнп 
пбјавуваое на ппдатпците на нпсителите на избраните прпекти, сппред претхпднп јаснп утврден гпдищен 
расппред на ударнп местп на пфицијалните интернет страници на надлежните институции. 

 Најппсле, заради спздаваое ефективен систем на кпнтрпла, неппхпднп е щтп ппскпрещнп 
впведуваое на административни и финансиски казни спгласнп Членпт 96 пд Регулативата на Спветпт (ЕЗ, 
Еврпатпм) бр. 1605/2002 пд 25 јуни 2002 гпдина за финансиските прпписи применливи на ппщтипт Бучет на 
ЕУ. Пред ппшетпкпт на спрпведуваоетп на прпграмата „Еразмус за сите“ треба да се изврщи темелна 
ревизија на склушените дпгпвпри и сппдветнп санкципнираое на евентуални недпследнпсти, а сп цел да се 
избегне секаква верпјатнпст за пбнпвуваое на суспензијата. 
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Данпшни измами сп ДДВ- Еврппски искуства и нивна применливпст вп Р. Македпнија 

м-р Александар Иванпвски 

 

Вп Извещтајпт за напредпкпт на Република Македпнија (2012), успгласенпст на 
Ппглавјетп 16: Оданпшуваое, Кпмисијата пценува дека македпнскптп ДДВ закпнпдавствп 
е парцијалнп успгласенп сп acquis, и ппвикува на згплемуваое на напприте за бпрба 
прптив данпшните измами и данпшнптп затајуваое. 

Сп пглед на фактпт щтп ДДВ системпт вп Р. Македпнија имплементира ЕУ 
закпнпдавствп, данпшните измами ппврзани сп ДДВ вп Р. Македпнија ги следат 
Еврппските трендпви. Од 2005 гпдина, преку т.н. данпшни пирамиди, пднпснп 
прганизирани щеми за пдбегнуваое на плаќаоетп на дплжнипт данпк и злпупптреба на 
системпт на пдбивка на претхпднипт данпк, пдбегнатп е плаќаое на ДДВ вп милипнски 
изнпси пд страна на затајувашите, а щтета пд тпј пбем е пришинета на Бучетпт на 
Република Македпнија. Оваа ппјава вп земјите шленки на ЕУ е ппзната какп Carrousel fraud 
или Missing trader fraud, шија манифестација е вп рамките на јурисдикцијата на една земја-
шленка на ЕУ, нп зашестенп се манифестира и вп тргпвијата ппмеду ппвеќе земји-шленки.  
Данпшните пирамиди се тещки за иницијалнп идентификуваое, а нивнптп ппстпеое и 
временски дплгп функципнираое пришинува щтета на Бучетпт.  Сп пглед на лукративнпста 
на пвпј нашин на затајуваое и инхерентнипт недпстатпк на системпт на ДДВ кпј ги 
пвпзмпжува пвие измами, за пшекуваое е дека истите ќе се слушуваат и вп иднина. 

Анализата на релеватнптп ЕУ закпнпдавствп, мекптп правп прпизлезенп пд 
Еврппската кпмисија и судската пракса на ЕСП, ппвлекува паралела сп македпнските 
закпнски рещенија, административната и судска пракса вп третманпт на данпшните 
измами сп ДДВ. Овпј дпкумент упатува на заклушпк дека македпнската пракса е 
парцијалнп хармпнизирана сп Еврппската, дпдека пак актуелнипт пристап на Еврппската 
кпмисија и судската пракса на ЕСП сеущте не е прифатен вп целпст и вп тпј правец дава 
преппраки за натампщна апрпксимација на данпшнптп закпнпдавствп.  

Дпкументпт ја дискутира и мпжнпста пд примена на Еврппските рещенија за пваа 
данпшна измама (мекп правп и судска пракса кпи не ппдлежат на ратификација) пд страна 
на наципналните пргани преку кпристеое на интерпретативнипт ефект на правптп на ЕУ, 
кпј пак има свпја правна пснпва вп Еврппскптп правп и пбврската преземена сп ССА пд 
страна на РМ за прилагпдуваое на наципналнптп (данпшнп) правп кпн правптп на ЕУ.  
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Пплпжбата на децата сведпци и жртви на кривишни дела вп македпнскптп закпнпдавствп 

наспрпти стандардите на Еврппската Унија 

д-р Александра Груевска – Дракулевски, д-р Впислав Стпјанпвски 

 
 
Вп пвпј труд се анализира пплпжбата на децата сведпци и жртви на кривишни дела вп 

македпнскптп закпнпдавствп наспрпти стандардите на Еврппската унија. Текстпт е кпнципиран вп 
щест делпви. Вп првипт дел се ппставува хипптеза на утврденипт прпблем и се дава преглед на 
актуелната спстпјба ппврзана сп защтитата на децата ушесници вп кривишните ппстапки. Оспбенп 
внимание е ппсветенп на ппзитивнптп правп наспрпти негпвптп спрпведуваое вп праксата. 
Втприпт дел ги ппищува метпдите, какп щтп се нпрмативнипт, правнп-аналитишкипт и 
сппредбенпправнипт, кпи се кпристени за израбптка на трудпт. Вп третипт дел се дава преглед на 
знашеоетп на пбрабптената тема, пснпвните принципи пп кпи треба да се впдат ушесниците вп 
судските ппстапки и најшестите видпвите на кривишни дела вп кпи децата се јавуваат какп жртви. 
Четвртипт дел е ппсветен на медунарпдни стандарди за пплпжбата на децата жртви и сведпци на 
кривишни дела.  

Вп пвпј дел пд трудпт се пбрабптуваат најважните медунарпдни дпкументи усвпени пд 
страна на Обединетите нации, Спветпт на Еврппа и Еврппската унија кпи се пднесуваат на децата 
жртви и сведпци и тпа пп хрпнплпщки редпслед на дпнесуваое и независнп за сите три нивпа на 
медунарпднптп правп. Петтипт дел е ппсветен на дпмащнптп закпнпдавствп вп пваа пбласт сп щтп 
се пбезбедува сппредба сп медунарпдните стандарди и нивптп на нивната застапенпст вп 
наципналнптп правп на Република Македпнија, какп и нивнптп спрпведуваое пд страна на 
државата. Вп ппследнипт, щести дел пд трудпт, сублимирани се заклушпците прпизлезени пд 
претхпдните делпви и преппраките кпи прпизлегуваат пд изврщената анализа. Заклушпците 
укажуваат на серипзни недпследнпсти вп спрпведуваоетп на дпмащнптп и медунарпднп правп пд 
страна на државата, какп и неппстпеое на некплку спвремени рещенија предвидени сп 
медунарпднптп правп, а птсутни вп дпмащната легислатива. Детектирани се слабпсти вп делпт на 
защтитни мерки за децата, не е предвиденп ушествп на пбушенп лице за редпвен кпнтакт сп дететп 
за времетраеоетп на судксата ппстапка, претставниците на државните пргани не се сппдветнп 
пбушени, не се кпристат технишкп-технплпщки метпди за защтита, државата не ги пбесщтетува 
децата жртви на кривишни дела, не се пбезбедува ефективна бесплатна правна ппмпщ, а 
сексуалната приентација и рпдпвипт идентитет на децата не се сппменуваат какп пснпви за 
защтита пд дискриминација.  

Овпј труд мпже да ппслужи какп ппјдпвна тпшка за рефпрма на малплетнишката правда вп 
делпт на пплпжбата и защтитата на децата сведпци и жртви на кривишни дела, какп неппхпднпст 
за испплнуваое на услпвите за пплнпправнп шленствп вп Еврппската унија. 
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Защтита на пптрпщувашите при кпристеое на финансиски услуги, кпмпаративна анализа 

м-р Енис Салифи 

 

Регулираоетп на защтитата на пптрпщувашите при кпристеое на финансиски услуги 

вп Република Македпнија не сппдветсвува сп нашинпт на регулираое  на защтитата на 

пптрпщувашите при кпристеое на финансиски услуги вп Еврппската Унија, а пбидите за 

успгласуваое се несппдветни пп пбем и пп квалитет. 

Защтитата на пптрпщувашите при кпристеое на финансиски услуги е пд гплемп 

знашеое за дпвербата вп финансискипт сектпр, и преку тпа за пбезбедуваое на 

финансиската стабилнпст вп земјата. Република Македпнија какп земја кандидат за 

шленствп вп Еврппската Унија, следејќи ги стандардите за защтита на пптрпщувашите вп 

сите сегменти на пазарпт, вп прпцеспт на пристапуваое ќе треба интензивнп да прпдплжи 

сп регулираое на нашините на защтита на пптрпщувашите, а ппсебнп вп делпт на защтита 

на пптрпщувашите при кпристеое на финансиските услуги.  

Дпкументпт претставува кпмпаративна анализа на пплитиките за защтита на 

пптрпщувашите, регулатпрната и институципналната рамка на нивп на Еврппската Унија и 

на сппдветната рамка на сила вп Република Македпнија. Дпкументпт дава сумарна 

критика на разликите вп пристаппт и вп практиката и пттаму ги изведува предизвиците сп 

кпи ќе се сппши Република Македпнија вп ппнатампщнипт прпцес на интегрираое вп 

Еврппската Унија и дава преппраки за надминуваое на истите.  

Главните преппраки кпи се дадени се пднесуваат на усвпјуваое на пплитика за 

защтита на пптрпщувашите, впстанпвуваое на централна агенција кпја би имала мандат да 

ги разрещува пращаоата кпи се птвпраат пд пптрпщувашите какп и имплементираое на 

систем за едукација на пптрпщувашите.  
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Нееднакви ппмеду еднаквите: Пптребни прпмени на пплитики и закпнпдавствп за ефективна 

бпрба прптив дискриминација вп Република Македпнија за пплнпправнп шленствп вп 

Еврппската Унија 

м- р Јасмина Гплубпвска 

 

Дпкументпт за пплитика гп разгледува степенпт на кпнсплидација на Еврппскптп 

закпнпдавствп кпе е наспшенп кпн защтита на маргинализирани и ранливи ппщтествени групи пд 

дискриминација и пптребата за сущтествени прпмени вп Република Македпнија, медутпа не 

навлегува деталнп вп негпвата правната сущтина. Ппјдпвната тема за анализа е избрана имајќи 

предвид дека защтита на шпвекпвите права, правата на малцинските и маргинализираните 

ппщтествени групи вп гплем дел се спдржани вп Кппенхащките критериуми т.н. пплитишки 

критериуми. Овие критериуми се наспшени кпн развпј на парламентарната демпкратија какп 

систем кпја зависи пд испплнуваое на пснпвните ппстулати какп щтп се владееоетп на правптп и 

ппшитуваоетп на шпвекпвите права и слпбпди.  

Анализа се псврнува на пднпспт кпн маргинализирани и ранливи ппщтествени групи и 

степенпт на демпкратски развпј кпј се мери преку правната рамка за защтита и ппшитуваое на 

шпвекпвите права и слпбпди вп една држава. Сепак пплнпправнптп шленствп на Република 

Македпнија вп Еврппската унија (ЕУ) е услпвенп пд степенпт на развпј на парламентарната 

демпкратија, пднпснп стабилни институции кпи гп гарантираат демпкратскипт раст и развпј, 

владееое на правптп, защтита на шпвекпви права, ппшитуваое и защтита на правата на 

малцинствата и пд успгласуваоетп на закпнпдавствптп сп закпнпдавствптп на Унијата. Затпа, 

интереспт на пвпј дпкумент за пплитика е да гп измери или ппкпнкретнп прпцени степенпт на 

демпкратизација на ппщтествптп преку защтитата и пристаппт дп правата на лудетп кпи припадаат 

на маргинализирани и ранливи ппщтествени групи. Следственп на гпренаведенптп се ппставува 

пращаоетп: Дали Република Македпнија е ппсветена на испплнуваое на пплитишките критериуми 

за пристапуваое кпн ЕУ пспбенп вп пднпс на пристаппт, третманпт и ппшитуваое на правата на 

маргинализирани и ранливи ппщтествени групи? 

 Впеднп, дпкуметпт вп првптп ппглавје се псврнува на генерален преглед на 

антидискриминатпрските пплитики на ЕУ сп цел да ја прикаже залпжбата за унапредуваое на 

статуспт на маргинализираните и ранливи ппщтествени групи. Иакп еднакви наппри се пшекуваат 

и пд државите-аспиранти, сепак вп втпрптп ппглавје дпкументпт укажува на негативнипт пднпспт 

на Република Македпнија кпн маргинализираните и ранливи ппщтествени групи. Впеднп ги 

ппспшува најитните недпстатпци/прпблеми и нуди сппдветни рещенија.  
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Регипнална спрабптка: наметнат предуслпв или дпдадена вреднпст вп екпнпмската и 

сектпрската интеграција на Република Македпнија вп ЕУ 

м-р Мате Дпрдиевски, м-р Искра Белшева Ристпвска  

Дпкументпт има за цел критишки да се псврне кпн разлишните фпрми на регипнална спрабптка вп 

регипнпт на југпистпшна Еврппа релевантни за Република Македпнија вп пбластите трансппрт, енергетика и 

живптна средина и нивнптп функципнираое дпсега.  

 Ппради фактпт щтп станува збпр за регипн кпј непдамна ппмина низ мнпгу бурен перипд, 

регипналната интеграција денес се разгледува пд една страна какп враќаое кпн еден минат систем кпј не 

пстави пдржлив прпсперитет пп себе, пд друга страна какп дппплнителен наметнат критериум за шленствп 

вп Еврппската yнија за земјите вп регипнпт, или пд спсем разлишнп гледищте какп алатка за заеднишкп 

прифаќаое на нпрмите на ЕУ. Кпга се рабпти за пращаоа сп прекугранишен ефект и за финансискп тещки 

инвестиции какп вп пбластите трансппрт, живптна средина и енергетика, регипналната спрабптка сепак се 

перцепира какп единствен нашин за реалнп напредуваое. 

 Дпкументпт најпрвп се псврнува кпн регипналните прпцеси, какп и на прпцеспт на стабилизација и 

аспцијација, кпи се пснпваши на заеднишкптп пдлушуваое вп регипнпт на југпистпшна Еврппа и пснпва на 

кпја денес се градат сектпрските прганизации. Овие рамкпвни фпрми на спрабптка се главни наспшуваши на 

спрабптката и впппщтп, на развпј на регипнпт, какп и на приближуваоетп на земјите кпн пплнпправнп 

шленствп вп Еврппската Унија.  

 Анализата е изведена преку ппдетален приказ на функципнираоетп на најважните регипнални 

прганизации вп дадените пбласти какп щтп се: СЕЕТО, Енергетската заедница, РЕЦ и РЕНА, нивните главни 

активнпсти, спрабптката или ппддрщката пд институциите на ЕУ, нивптп на институципнализација на пвие 

иницијативи и видливите ппстигнати резултати. Дпдадената вреднпст на резултатите за регипнпт не е 

занемарлива вп ниедна пбласт и самп се згплемува сп текпт на времетп.  

 Дпкументпт кпмпаративнп ги анализира ппстигнуваоата на иницијативите вп пднпс на нивптп на 

фпрмализација и пп пва пращаое нуди преппраки. Метпдите на спрабптка се разликуваат и вп нивната 

финансиска тежина, нп и вп мпќта за прибираое надвпрещни инвестиции вп регипнпт.  

 Дел пд заклушните спгледуваоа се пднесуваат и на Република Македпнија, кпја е активен ушесник и 

нереткп иницијатпр на здружуваоетп. Придпбивките пд регипналната спрабптка вп трите пбласти 

трансппрт, живптна средина и енергетика имаат нескриенп влијание врз прптпкпт на инфпрмации, 

размената на искуства и кппрдинацијата на пплитиките и инвестициите сп земјите ушеснишки, какп и на 

ппзитивните шекпри на Република Македпнија вп успгласуваоетп сп еврппскптп закпнпдавствп, иакп за 

пдржливпста на резултатите пптребни се кпнтинуирани наппри пд сите страни на ппдплг рпк. Трудпт 

преппрашува ущте ппактивнп ушествп на Република Македпнија вп регипналните тела и се залага за впдеое 

кпнзистентна дпмащна пплитика на сущтинскп рефпрмираое вп ппищаните сектпри. 
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Еврппски градански закпници мпдел за креираое градански кпдекс на РМ 

д-р Гпце Галев н м-р Нпра Зиба Мемети 

 

Еврппската Унија се пснпва на стплбпт нарешен заеднишки-внатрещен пазар. 

Функципнираоетп и развпјпт на тпј пазар се регулира преку примарната легислатива, и каде 

щтп е пптребнп се надппплнува сп секундарната легислатива. Таа легислатива е неппхпднп да 

биде успгласена пд земји кандидати за шленствп какп щтп е и Република Македпнија. 

Медутпа, при прпцеспт на успгласуваое на легислативата, шестп пати закпните се менуваат 

или дппплнуваат без претхпднп дпвплна анализа. На вакпв нашин, закпните кпи гп регулираат 

граданскптп правп знаат да бидаат прптиврешни, ппвтпрувашки, регулираат ист прпблем на 

разлишен нашин итн.  

Решаваое на ваквите прпблеми се гледа пред се преку прпцеспт на кпдификација на 

граданскптп правп. Рефпрмата вп граданскптп правп на РМ сп спздаваое на граданкипт 

закпник е ппвеќе пд припритетнп за пристапуваое кпн ЕУ. Акп тпа се ппстигнува, вп РМ се 

набрпјуваат некплку придпбикви, ппмеду кпи ппсебнп се набрпјуваат: 

1. Сите пдгпвпри се напдаат еднп местп; 

2. Јасен и кпнцизен; 

3. Еден впвпед за целата граданскп-правна пбласт 

4. Ќе врщи плсенуваое на прпцеспт на хармпнизација 

5. Ќе пбезбеди владееое на правптп, правна и екпнпмска сигурнпст 

6. Ќе придпнесе сп спдржински и текнишки бенефиции и сл.  

 
 
 

 


